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LA FLOR MÉS BONICA DEL MÓN (de Júlia Salvador Sans, 3rL) 

Al bell mig del carrer Prinsengracht, situat al barri holandès de Jordaan, hi havia una petita 

floristeria anomenada “De bloemenhoek” o, en català, “El racó de les flors”. La botiga no era gens 

gran, tenia unes estanteries immenses plenes de tota mena de plantes i llavors i es rumorejava 

que a dins seu s’hi trobaven totes les espècies de flors del món.  

El seu propietari era el senyor Sylvester, un home força peculiar al qual, en els dies assolellats, li 

agradava anar per Amsterdam repartint flors muntat en la seva bicicleta. Tothom al barri ja el 

coneixia i quan el veien li deien “Bon dia, senyor 

Sylvester” i ell els responia somrient “Molt bon dia per a 

vosaltres també” mentre s’allunyava pedalejant pels 

estrets carrers de la ciutat. Els dies de pluja simplement 

es quedava escombrant la botiga i al seu rostre es 

dibuixava un somriure cada vegada que un turista es 

parava a fer fotos al seu aparador. De tant en tant algun 

d’ells s’animava a entrar a la floristeria i li preguntava al 

senyor Sylvester d’on havia tret tanta varietat de flors i si 

les havia comprat a algun mercat majorista o alguna 

cosa per l’estil. Ell els responia que les havia tret de tots 

els viatges que ell havia fet de jove i que les havia anat 

recopilant des d’aleshores. No obstant això, ara el 

Senyor Sylvester ja era molt més gran i és per aquest 

motiu que havia decidit obrir una humil botiga de flors 

per dedicar-se la resta del que li quedava de vida a 

cuidar-les. De vegades, però, abans d’anar-se’n a dormir, s’asseia a l’ampit de la finestra i 

recordava amb nostàlgia tots aquells viatges que havia fet de jove. 

Era un agradable matí de primavera i el senyor Sylvester gaudia d’unes delicioses torrades amb 

melmelada mentre llegia el diari assegut al sofà de casa seva. Tots els articles i notícies parlaven 

de temes d’allò més normals. Ell passava els fulls del diari buscant alguna cosa que fos del seu 

interès fins que de sobte es va topar amb aquesta notícia. Uns reputadíssims botànics americans 

afirmaven haver descobert una nova espècie de flor que mai s’havia vist o estudiat abans. Deien 

que l’havien descobert en una expedició a l’Amazones i que només hi havien cent exemplars 

iguals en tot món. No obstant, anunciaven que en tres setmanes estarien venent les cent plantes 

al seu viver particular situat a Nova Orleans. Just a sota de la notícia hi havia una fotografia de la 

flor i quan el senyor Sylvester la va veure es va quedar meravellat per la seva bellesa, era 



senzillament la flor més bonica que havia vist mai. Seguidament va arrancar la pàgina del diari on 

sortia la notícia, es va apuntar l’adreça del viver i es va disposar a comprar uns bitllets d’avió amb 

destí Nova Orleans. 

Les setmanes van anar passant i en Sylvester estava cada cop més nerviós pel seu nou gran 

viatge, tenia moltes ganes de sortir de la monotonia i visitar un lloc on mai abans havia estat. Per fi 

el gran dia va arribar i eren les cinc de la tarda quan el senyor Sylvester pujava a un taxi que el 

portaria directament a la terminal quatre. Durant el trajecte es van topar amb una caravana de 

cotxes que el va retardar molt. Finalment va arribar, una mica més tard del previst, a l’aeroport. A 

l’entrar a l’edifici va començar a córrer en direcció als controls de seguretat, ja havia perdut prou 

temps i no en podia perdre més.  

Després d’un llarg camí va arribar esbufegant al control de seguretat i no es va poder creure el que 

estava veient. Hi havia una cua de gent immensa que s’esperava per passar per l’únic escàner 

operatiu, ja que els altres dos s’havien avariat. Mentre en Sylvester feia cua anava controlant 

l’hora amb seu mòbil. Els minuts anaven passant i la cua no avançava gaire, s’aproximava l’hora 

d’embarcar al seu avió i encara hi havia cinquanta persones davant seu. Finalment va decidir 

abandonar la filera i anar a comprar un altre bitllet d’anada a Nova Orleans, havia vist que hi havia 

un vol que sortia al cap d’una hora i si l’agafava potser encara arribaria a temps per arribar al viver 

ben d’hora per a no quedar-se sense la seva flor. I així ho va fer, va agafar aquell vol i just quan 

estava enlairant-se, una sensació màgica el va envair.  

Se sentia lliure mentre volava per sobre dels núvols i recordava, ara a trenta-cinc mil peus 

d’alçada, tots els viatges que havia fet temps enrere. Les catorze hores de trajecte se li van passar 

volant, literalment, i, degut a la diferència horària, va arribar a Nova Orleans a les 6 del matí. 

Ràpidament va anar-se’n corrents per buscar un bus, un taxi, o alguna cosa que el pogués dur 

ràpidament cap al viver. Va prendre la decisió d’agafar un tren que el portés al bell mig de la ciutat 

i després agafar un metro que el dugués ràpidament cap al seu destí final. Així ho va fer, un tren el 

va dur fins al mig de Nova Orleans i allà va enfilar-se a un metro que el portaria fins al viver, però, 

just després de pujar-hi, es va adonar que s’havia 

equivocat de línia i que en comptes d’anar cap al 

sud, estava anant cap el nord. La desesperació es 

va apoderar un altre cop del pobre senyor i no va 

tenir més remei que esperar a arribar a la següent 

parada per poder agafar un metro que el portés, 

aquesta vegada sí, cap al seu destí. 

Una hora més tard, en Sylvester pujava 

acceleradament les escales de sortida de l’estació 

per veure com davant seu es presentava imponent un viver gegantesc, ple de flors i plantes, 

envoltat d’arbres i amb un rètol que deia “The green leaves nursery”. Emocionat de per fi haver 



arribat, el senyor Sylvester va accelerar el pas i va entrar a l’enorme edifici encara meravellat per 

la seva grandesa. Amb un somriure es va dirigir al taulell i li va dir al dependent de la botiga que 

havia vingut a buscar un exemplar d’aquella planta tan peculiar que tenien. El treballador, en 

canvi, el va contestar amb una cara afligida i li va dir que l’última flor l’acabava de vendre feia tot 

just cinc minuts. Aquelles paraules se li van clavar al cor d’en Sylvester com un punyal i gairebé es 

va posar a plorar en aquell precís moment. 

Aquell mateix dia va tornar a Amsterdam i durant el viatge va estar reflexionant sobre tot el que li 

havia passat. Al cap de moltes hores va arribar, per fi, a casa seva i, ja que seguia bastant afectat 

per tot el que havia succeït i que el jet-lag li començava a passar factura, va decidir anar-se’n 

directament a dormir. Quan al dia següent va arribar a la seva floristeria es va quedar en silenci 

uns instants mentre mirava a les seves precioses plantes i els va dedicar somriure de tendresa. Se 

sentia estúpid. Havia fet un viatge de dotze hores només per a comprar una vulgar flor que no 

tenia res d’especial ni de bonica perquè, realment, el que feia més boniques les seves plantes de 

la resta de flors no era la seva bellesa o la seva singularitat si no l’amor que els hi havia donat i tot 

el que ell les havia arribat a estimar. Després de comprendre això el senyor Sylvester va seguir 

cuidant i estimant a les seves flors a diari. Actualment, però, no se sap res d’ell. Segurament 

segueix treballant a la seva floristeria però, sobretot, si algun dia estàs passejant per Amsterdam i 

et trobes a un home gran pujat a la seva bicicleta repartint flors, si us plau, saluda’l de part meva i 

digues-li: “Bon dia senyor Sylvester”. 

 

 


