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1. INTRODUCCIÓ

Ja feia temps que m'havia plantejat el tema del treball de recerca. Crec que va ser a 4t

d'ESO quan se'm va ocórrer la primera idea. Aquell any havíem de fer una simulació del

treball i el tema que vaig escollir va ser la menstruació. Era un tema que m'intrigava i del

qual volia aprendre més. Ens van dir que aquest treball podria ser un esbós del treball

definitiu i la veritat que em va agradar la proposta, però no em va acabar de convèncer i

vaig decidir descartar el tema de recerca que havia iniciat al final. 

Així doncs tornava a començar. Tenia clar que volia treballar un tema desconegut per mi,

bé, un tema del qual sabés poc i m'entusiasmés la idea de fer-ne recerca. Volia que fos

d'alguna cosa que em despertés els sentits i em cridés l'atenció com res fins al moment.

Sempre he estat una persona curiosa a qui agrada aprendre coses noves. Així que en fent

el treball de recerca volia aprendre i alimentar el meu coneixement, però, sobre què volia

aprendre? Ni jo ho sabia, hi havia tants temes a escollir: genètica, química, psicologia,

potser  alguna  malaltia  mental...  la  majoria  eren  temes  sobre  la  meva  modalitat  de

batxillerat, però res m’acabava de convèncer del tot.  Res em despertava la curiositat i

només quedava una setmana per entregar els temes escollits. Pensava que al final hauria

d'acabar desenvolupant un dels temes proposats pels docents de l'institut i no era una

opció que contemplés, però un dia, buscant a internet llibres per a llegir, va aparèixer:

Virginia Woolf i hi vaig apostar.

No tenia ni idea de qui era Virginia Woolf, només em sonava el seu nom. Vaig buscar qui

era. No entenia com no podia conèixer una de les escriptores britàniques més destacades

del  segle  XIX  i  del  feminisme.  Entrava  per  primera  vegada  dins  d’una  tradició,

desconeguda per mi,  que em portaria a descobrir  conceptes com els de campana de

cristall, dicotomia àngel/dimoni... I, al bell mig, Virginia Woolf. 

«Matar l’àngel» ha estat el títol escollit per al meu treball perquè en una conferencia de

Virginia Woolf deia: «que el primer pas perquè una dona pugui triomfar era matar el seu

àngel». L’«àngel» al qual es referia era el prototip de dona que la societat havia imposat.

Segons, l’autora, calia destruir-lo per tal de començar a viure. 
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2. METODOLOGIA

El treball consisteix en dues parts diferenciades que requereixen metodologies diferents. 

En la primera part,  anomenada «teòrica», s’ha treballat amb l’obra titulada Orlando de

Virgina Woolf i hem estudiat l’entorn de l’autora que el va escriure. Hem reflectit com les

dones des de finals del XIX fins a la segona guerra mundial, expressen una voluntat de

ser reconegudes al mateix nivell que els homes. Durant aquesta època hem vist que les

dones varen haver d’ocupar els llocs dels homes en el treball, ja que ells anaven a la

guerra, però que, una vegada finalitzen aquests anys, els homes tornen a ocupar els seus

llocs i les dones tornen a casa. Això va provocar en elles una revolució d’autoconsciència.

Es varen adonar que volien treballar i triomfar, no volien quedar-se tancades a casa. En la

novel·la Orlando de Virgina Woolf, ella posa de manifest les contradiccions de les coses

que s’esperen dels homes i no de les dones, com la voluntat de triomfar. 

En la  segona part,  la «pràctica»,  hem treballat  la interpretació audiovisual  de l’esperit

recreat en l’obra motiu d’anàlisi citat anteriorment. Bastant-nos en la elaboració d’un vídeo

interpretatiu, hem volgut demostrar i reivindicar les paraules que va dir l’autora agafant

com a base la seva novel·la Orlando. Hem decidit posar imatge a les paraules de Virginia

Woolf i interpretar el seu missatge literari coneixent la veu de l’autora.

Penso que llegir és una conversa amb l’autor. Aquesta conversa et pot atrapar o deixar-te

indiferent, Virginia Woolf mai deixa indiferent. Quan agafem un llibre li donem veu a qui

està parlant amb nosaltres des de l’interior més profund del llibre i aquesta vegada hem

parlat amb Virginia Woolf.
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PART TEÒRICA 

3. CONTEXT HISTÒRIC: SOCIETAT VICTORIANA

A finals del segle XIX i principis del segle XX, Catalunya (Barcelona), França (París) i

Anglaterra (Londres) varen viure un període d'industrialització i liberalisme. 

Aquesta etapa es podria anomenar «el segle de les revolucions». Revolucions que van

portar  dolor,  guerres  I  grans canvis  que van aconseguir  transformar  profundament  la

manera de pensar, símptomes que va marcar el naixement d’una nova època provocant

un  canvi  de  rumb.  La  ciutat  va  passar  del  concepte  de  l'Antic  Règim  basat  en  una

monarquia absolutista a un món modern: el de la democràcia.

La  noblesa va  anar  perdent  de  forma progressiva  la  seva preeminència  econòmica i

social, mentre que la burgesia industrial creixia tant en el nombre dels seus integrants

com en rellevància social. També va ser el període de temps que si bé, més drets se li

van atorgar a la dona es varen imposar una sèrie de valors conservadors i puritans: com

l'estalvi, el valor suprem del treball, una moralitat repressora, l'exaltació de la família, la

submissió de la dona, els deures religiosos, etc.

Dins d’aquest context, la societat continuava estan formada per una classe aristocràtica,

una noblesa terratinent i l’aparició d’una nova classe social: l’alta burgesia i, amb ella, el

proletariat. 

Cadascuna tenia el seu espai dins de la societat i els seus costums. Pel que fa a la meva

exposició,  em  centraré  en  les  dues  primeres,  l’aristocràcia/noblesa  terratinent  i  l’alta
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Figura  3.1:  La  Plaça  Palau,  en  una
captura  del  passeig  per  la  Barcelona
impossible que proposa la nova web de
l'Ajuntament de Barcelona.

Figura  2:  Ciutat  de  Londres
durant  el  S.XIX.  Font:
yuyispinilla.blogspot

Figura  3:  Boulevard  de
Montmartre,  París  finales  del
siglo  XIX  1882.  Font:
Alejandro  Enríquez  de
Pinterest.



burgesia,  per  tal  com són representatives de l’entorn social  que va veure néixer  i  va

formar l’escriptora motiu del meu treball, Virginia Woolf.

En primer lloc, voldria remarcar un tret fonamental d’aquesta societat i és el fet que la

família, com a institució és on podem veure amb més claredat quins eren les maneres de

conducta que calia portar a terme segons la moral de l’època. Una institució que permetia

d’establir  llaços i  aliances que enriquien  patrimonis,  expandien negocis  i  enfortien les

nissagues familiars. No hi havia possibilitat d’escapar-se d’uns marcs que marcaven el

més petit detall de la vida quotidiana de les persones. Per exemple: el comportament a

taula era considerat com un dels elements que definien el grau d’educació i cultura d’una

persona. Calia saber quan seure, mai podia ser abans que una persona de més càrrec o

dignitat familiar o social, calia vigilar la disposició i la distància amb la taula, buscant una

postura elegant i còmode, sense recolzar-s’hi, saber la manera d’emprar i col·locar-se el

tovalló i usar els criats per a qualsevol acció que es necessités a la taula. Els coberts

s’havien de fer servir amb la mà dreta i no es podia portar el ganivet a la boca. Hi havia

una ínfima llista d’una llarga normativa sobre com comportar-se a taula. 

Dins d’aquesta estructura, l’home i la dona tenien rols establerts que si per algun motiu

s’intentava modificar es considerava un atac directe a l’ordre establert per Déu i per tant

anava  contra  l’ordre  natural  de  les  coses.  Aquests  papers,  diferents  i  oposats,  eren

establerts des del mateix moment del naixement. 
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Figura 4: Home victorià
en  la  seva  pròpia
cambra  de  roba.  Font:
Courtesy de Pinterest.

Figura 5: 1851. Journal
des  Dames  et  des
Modes.  Hombres  con
americana,  levita  y
frac.  Font:
vestuarioescenico.wor
dpress.com

Figura  6:  Retrat  de
Robert  Browning
(1858),  obra  del
pintor  italiano
Michele  Gordigiani
(1835-1909).  Font:
wikipedia



A nivell legal, l’home era l’hereu de tots els títols i de totes les propietats. A nivell educatiu,

li estaven reservats tots els recursos en matèria d’educació. A nivell familiar, s’esperava

que seguís els passos dels seus predecessors tant a nivell material com espiritual de la

seva família. 

Pel que a la dona, com diu Virginia Woolf en el seu manifest titulat «L’Àngel de la casa»,

era: «intensament comprensiva, encantadora, gens egoista. Excel·lia en les difícils arts de

la vida familiar, se sacrificava diàriament: si hi havia pollastre, n’agafava la cuixa; si hi

havia un corrent d’aire, s’hi asseia al mig. En resum: estava feta de tal manera que mai

tenia un pensament o un desig per a ella, sinó que sempre preferia comprendre les ments

i els desitjos dels altres».1 

Les dones havien estat educades des de la seva infantesa amb la voluntat que trobessin

el seu espai en la llar i la vocació de complaure al seu marit. Així, la lectura, la costura, la

música, seran els seus àmbits del seu aprenentatge. Es a dir, la seva educació es limitava

a aprendre el necessari per portar la casa que un dia havia de ser la seva família. En el

món en què provenien, a les dones no se’ls demanava que utilitzessin els cervell.  No

esperaven que s’apassionessin amb idees abstractes. 

Tornant a citar Virginia Woolf: «La dona ideal era aquella gran persona que viu, es casa,

pareix la mainada en una pagada obscuritat i es manté al servei del seu home sense

queixar-se. Ningú es preguntava l’edat en què es casava, el nombre de fills que criava, la

1 Matar l’àngel, Virginia Woolf.
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Figura 7: Quadre  sobre una
dona aristocràta de Londres.
Font: inglaterra.ne

Figura  8:  Retrat  d'una  dona
(1881)  d'Ivan  Nikolaevich
Kramskoi (1837-1887)

Figura  9:  La  reina
Victòria.  Fotografia
per  Alexander
Bassano, 1882.



privacitat que li  mancava, els ingressos que no tenia, les conviccions que l’ofegaven i

l’educació que mai no rebia»2.

També, dins de la seva educació, cal tenir present el concepte d’educació negativa que

rebien per part de la seva pròpia societat: No s’esperava res d’elles.

2 Matar l’àngel, Virginia Woolf.
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4. EL GRUP Bloomsbury

4.1. QUÈ FOU I QUÈ VA SIGNIFICAR EL GRUP Bloomsbury

Entre els anys 70 i començaments dels 80, dins dels que considerem societat victoriana,

es formava un grup, per iniciativa de Thoby Stephen, amb la voluntat de no perdre el

contacte amb els seus amics de Cambridge.3 

Aquest grup es reunia cada dijous al vespre, coneguts com els «Thursday evenings» a la

casa que compartien els germans Stephen, després de la mort del seu pare, al número 46

de Gordon Square, a Bloomsbury.

Els integrants del grup eren joves estudiants universitaris de Cambridge i tres dones que

havien estat educades a casa. Durant els primers anys dels grup ningú se’n considerava

part. Sentien que participaven en una reunió d’amics i res més. Posteriorment i per part de

persones alienes al grup se’ls va considerar el «Grup de Bloomsbury». 

En un primer moment, aquesta denominació era com un insult perquè trencaven amb les

bones maneres de la societat. Però no era només per això, el «Grup de Bloomsbury» va

representar la igualtat entre homes i dones a nivell intel·lectual: va significar una mena

d’universitat per a les noies, se’ls permetia el treball intel·lectual. Això va comportar una

3 Integrants Grup de Bloomsbury: Annex 1
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Figura 10: 46, Gordon Square, Bloomsbury. Font: google maps



obertura de ment: aprenien a pensar en l’existència individual i en la llibertat de valors

humans. 

El grup va començar, a partir del 1908, com a sinònim de llibertat social, de llibertat en les

relacions entre  homes i  dones,  de llibertat  en el  sexe,  d’un  rebuig al  matrimoni  i  del

naixement d’una nova moral que no era necessàriament cristiana. Cap al 1918, el grup

era conegut i alguns dels seus components famosos. 

En definitiva, una agrupació cultural on, per primera vegada, homes i dones van coexistir

en igualtat, malgrat la desigualtat social de la societat que els va veure néixer. 
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5. VIRGINIA WOOLF

Del Grup de Bloomsbury, Virginia Woolf en va ser el component més important, però pel

que més va destacar  va ser  per  la  seva capacitat  literària  i  les seves reivindicacions

feministes que varen trencar per complet amb l’època del moment. 

5.1. BIOGRAFIA

Abans  de  submergir-nos  en  la  vida  de  Virginia  Woolf,  hem de  fer  un  petit  incís  per

entendre el seu entorn familiar i paternal.

James Stephen (1789-1859) i Jane Catherine van tenir quatre fills, dos d'ells eren James

Fitzjames Stephen (1829-1894)  i  Leslie  Stephen (1832-1904).  James Fitzjames es  va

convertir en el germà exitós i en el fill exemplar de la família. Era el centre d'atenció i tot
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Arbre geonològic de Virginia Woolf. Font: reader.digitalbooks.pro



girava al seu voltant. Leslie, en canvi, era un noi nerviós, fràgil, era el preferit de la seva

mare. Aficionat a la poesia i una mica massa sensible. No va ser gaire difícil suposar que

Leslie Stephen de seguida es convertiria en l'ombra i el protegit de Fitzjames Stephen

gran part de la seva vida. Ell va intentar sempre igualar al seu germà, però quasi tot l'èxit

que aconseguia era gràcies al seu germà.

El  1862,  Leslie  Stephen,  amb 30 anys,  decideix deixar la vida que portava:  una vida

abocada als altres, a la religió, a ser professor en la universitat... Se sentia cohibit pel seu

religiós pare i no va poder suportar més aquella pressió. Quan ell va morir (1859) es va

sentir  lliure de viure la  vida que volia.  Va arribar  a  la  conclusió  que necessitava una

esposa així que fuig de Cambridge (universitat on va estudiar i treballar) i es converteix en

escriptor i pensador. L'amor va tocar a la seva porta de la mà de Harriet Marian. Ella era

senzilla, dolça i amistosa, varen tenir un amor tranquil i una relació una mica avorrida,

però era un matrimoni feliç.

El 1870 tindrien la seva primera filla, Laura, però en poc temps Harriet Marian es tornaria

a quedar embarassada i això suposaria la seva mort. Una nit començà a tenir convulsions

provocant que l'endemà morís amb 43 anys i deixés al seu marit sol i amb una filla amb

una malaltia mental. Segons la biografia de Quentin Bell (nebot de Virginia Woolf), era

retardada.

Harriet Marian era amiga íntima de Julia Duckworth (1845-1895) i quan Harriet Marian

morí, Julia Duckworth començaria a tenir una amistat íntima amb Leslie Stephen amb qui

es  casaria  el  26/3/1878  reunint  els  seus  respectius  fills  i  en  tingueren  quatre  més:

Vanessa (1879-1961), Thoby (1880-1906), Adeline Virginia (1882-1941) i Adrian (1883-

1948).

Julia Duckworth era filla d'una de les famoses quatre germanes les quals eren conegudes

per la seva increïble bellesa. Elles eren netes de Chevalier Antonie de l'Etang familiaritzat

amb Maria Antoniet pel qual es va haver exiliat i més tard es casà tenint cinc fills. Una

d'ells era Adeline qui es va casar amb James Pattle i més tard tingueren sis fills: Virginia

Pattle  (1821-1873),  Maria  Pattle  (1812-1892),  Julia  Pattle  (1815-1879)  i  Sarah  Pattle
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(1816-1887) foren les més famoses. Maria fou la mare de Julia Jackson (nom de soltera) i

molt més tard es convertiria en l'àvia de Virginia Woolf.

Julia Duckworth era la viuda de Herbert Duckworth amb qui havia tingut tres fills (Stella,

Gerald i George). Julia Duckworth sentí un dolor crònic després de la mort del seu espòs

fent-la renunciar a la felicitat fins que coneix a Leslie Stephen. Ell la descriví com una

santa i dona bondadosa, alegre amb els seus fills i a vegades ferma, però amb sentit de

l'humor. Tot i que en l'obra Al far de Virginia Woolf, l'autora fa referència a la seva mare

amb el personatge de la Sra. Ramsay amb la qual tindria una visió més humana, flexible i

digne de crèdit que la descripció de Leslie Stephen.

Virginia  Woolf  deia que era heretera de dues tradicions molt  diferents:  oposades.  Els

Stephen eren tots escriptors. Tots tenien algun do i experimentaven amb l'art i l'ús de la

llengua anglesa. Tenien una ment de fets, eren realistes, intrèpids, audàcia moral, física i

intel·lectual, insensibles, amb capacitats de treballar durament i habilitat per arriscar-se.

En  canvi,  els  Pattle  eren  d'una  raça  menys  intel·lectual  que  els  Stephen.  No  tenien

aptituds per les paraules i se'ls recordava per les seves boniques cares, però estaven

millor posicionats socialment. En la seva família hi havia aristòcrates importants com la

Duquessa Bedford (cosina de Julia Stephen). Per tant, Leslie i Julia Stephen formaven

part de l'alta classe mitjana la qual equivaldria a un nivell inferior a l'alta burgesia.
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Figura  11:  Julia  i
Virginia  1884.  Font:
Wikipedia

Figura  12:  Retrat  de  Virgínia  Woolf  i
Senyor  Leslie  Stephen.  Font:
magnoliabox.com

Figura 13: Julia i Leslie Stephen amb
els  seus  nens  (Stella  absent,  Adrian
lidera fila), 1892. Font: Wikipedia



Virginia Woolf naixeria el 25 de gener del 1882 al número 22 de Hyde Park Gate. Fou una

nena que no aprengué a parlar correctament fins als 3 anys. Segons Vanessa, era de

cara rodona amb galtes vermelles i ulls verds. Amb el seu germà Thoby Stephen era

maternal: el cuidava emparant-lo perquè no es fes mal, se sacrificava per ell i l'estimava

eternament,  però Thoby Stephen era odiosament l'afavorit.  Era un nen fornit,  tossut  i

manaire. Les dues noies sempre competien pels favors d'en Thoby Stephen, però estaven

molt unides. Ell s'assemblava al seu oncle Fitzjames i Vanessa Bell era en absolut una

Pattle. Adrian Stephen era delicat, trist i petit. Virginia Woolf tenia un caràcter imprevisible,

excèntric i propens als accidents. Ella era la narradora de contes de la família i als sis

anys, es convertí en una persona més pensadora i somiadora.

Julia i Leslie Stephen van decidir educar als seus fills ells mateixos per motius econòmics i

perquè creien en les seves qualitats pedagògiques. Julia Stephen els ensenyaria llatí,

francès i història, i Leslie Stephen, matemàtiques tot i que, en realitat, cap dels dos era

bon professor. Aviat els nois anirien a l'escola i les noies es quedarien a casa seguint

impartint classes de dibuix, dansa, música, maneres, cant, piano, hípica, etc. Vanessa Bell

descobriria la seva passió per la pintura i Virginia Woolf per les lletres qui crearia un diari

familiar amb Thoby Stephen de soci. Als tretze anys, Virginia Woolf escrivia pàgines de no

fàcil lectura. La seva escriptura era més ortodoxa; el seu llenguatge, correcte, els seus

assaigs  i  les  seves temptatives  novel·lístiques  eren  seriosos  exercicis  de  comprensió

lectora.

Aquell mateix any, 1995, Julia Stephen agafaria un atac de grip i acabaria morint el 5 de

maig. Julia era una mare abnegada. Tothom li demanava coses, acudien a ella i ella mai

es negava a res, però vivia especialment pel seu marit. Ella havia d'assegurar la salut i

felicitat del seu marit, havia d'escoltar-lo i compartir les seves preocupacions sobre els

diners, el treball i la seva reputació, la casa, etc.; havia d'animar-lo i protegir-lo del món.

Leslie era un home sense pell com ell mateix deia: ningú podia tocar-lo excepte la mà

suau de la  seva dona.  Bàsicament la  seva salut  estava,  necessàriament,  lligada a la

d'ella. Això va provocar que Julia, encara bella, però incessantment aclaparada i cansada,

s'obsessionés  més  i  més  amb  el  temps.  Sempre  anava  amb  presses,  sempre  volia
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guanyar temps per mitjà de fer les coses ella mateixa, ansiosa per evitar que els altres ho

fessin. D'aquesta manera s'esgotà a ella mateixa. Encara era jove, però s'havia llançat a

una vida de treball altruista i, al final, la seva resistència física es va trencar.

Virginia Woolf: «La seva mort va ser el pitjor desastre que podia ocórrer.»4

Després de la  mort  de Julia  Stphen,  Leslie  Stephen passà gran part  de la seva vida

submergit en el dolor i l'escriptura. Va adoptar les classes que ella donava per a les seves

filles i així mantenir-se ocupat. Se sentia trist, irritat i desgraciat. En l'estiu d'aquell mateix

any s'ensorrà totalment fins a arribar a desitjar la mort. Semblava un home que sempre

havia viscut amb un bastó i sobtadament va perdre el suport. Va ser un període fosc per a

la  família.  Per  als  fills  era  tràgic,  caòtic  irreal,  no  obstant  això,  Stella  Duckworth  va

acceptar la situació i  adoptà la posició de la seva mare en la família.  Anteriorment ja

s'havia dedicat a cuidar a la seva mare per estalviar-li el malestar, els dolors, havia pres

part de la seva càrrega tot i que Julia Stephen hauria sacrificat a la seva filla pel seu marit.

A partir de la seva mort, Stella Duckworth, sense queixar-se, es va doblegar a la família

que mai l'havia tingut en compte, però sobretot a Leslie Stephen, qui es va aferrar a ella

tot i no ser la seva filla biològica. 

George  Duckworth  era  el  germà  exemplar:  guapo,  ben  situat,  agradable,  amable,

generós... es portava molt bé amb les seves germanastres. Les cuidava, els feia regals,

les consentia, etc. Ell es convertí en una espatlla on recolzar-se i plorar, la seva amabilitat

no tenia límits i tenia un caràcter emotiu. Els seus braços estaven oberts per a consolar-

les, però el que va començar sent un acte cordial va acabar sent una escaramussa eròtica

repugnant menys fraternal. George Duckworth traslladava el seu afecte de les classes

amb Virginia Woolf on la manotejava, acariciava, etc. fins a les habitacions on dormien.

Per a Virginia Woolf i Vanessa Bell senzillament els semblava que el seu afectuós germà

s'havia transformat davant els seus ulls en un monstre tot i que en un principi no es varen

adonar  que  l'afecta  anava  convertint-se  en  concupiscència  i  ambició,  només  ho  van

advertir  pel  disgust  que  sentien.  Però  no  tenien  a  ningú  a  qui  explicar-ho:  Stella

Duckworth, Leslie Stephen i les seves ties s'haurien alarmat, horroritzat, indignat i no s'ho

haurien cregut. La seva única solució semblava ser evitar-lo en silenci. La seva imatge

4 Virginia Woolf, Quentin Bell.
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pública junts era amistosa, però per a les germanes personificava una cosa horrible i

obscena. Les va embrutir i va tacar els seus somnis. Virginia Woolf es va adonar que

George Duckworth havia fet malbé la seva vida fins i tot abans que hagués començat.

Va ser aquell mateix any quan Virginia Woolf va tenir el seu primer atac nerviós. Ella deia

que era com tenir càncer de ment. Escoltava com les veus de la bogeria la parlaven. No

recordava com era, però si sentia els símptomes físics: el pols se li accelerava fins a un

punt inaguantable; estava dolorosament irritable, nerviosa i deprimida; li  horroritzava la

gent... El doctor li manà portar una vida senzilla i fer exercici a l'aire lliure. Això la va fer

perdre les ganes d'escriure i va passar per un període d'autocrítica on es va comparar

amb Vanessa i es va culpar de ser egoista i vana.

Més tard, Stella Duckworth acceptaria la preposició de Jack Hills després de rebutjar-lo

tres vegades, ja que la seva família depenia d'ella, però en aquell temps Vanessa ja era

gran i ella s'encarregaria de la família. Varen perdre a una segona mare, però si Stella

Duckworth era feliç, els altres també havien de ser-ho per ella. A partir el seu casament

començaria una època un xic més feliç en les seves vides, però no tardaria a acabar-se.

Quan tornaren del casament, Stella Duckworth va ser diagnosticada de peritonitis, però

fora de perill. La salut de Virginia Woolf empitjoraria i el juny de 1897 Stella Duckworth

tornaria a estar malalta i  moriria el  19 de juliol  en una operació. Per sort,  la salut  de

Virginia no empitjoraria després de la seva mort, sinó que va millorar. Ella i Vanessa Bell

varen ajudar Jack Hills a superar-ho i Leslie Stephen es convertí en un home cada vegada
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més solitari, per tant, va voler que Vanessa fos el seu nou suport, ja que era honesta,

tenia valor, era ferma i tenaç.

En la biografia de Quentin Bell podem trobar una citació on Virginia va dir que Leslie havia

declarat a Vanessa que «quan ell es sentia trist, ella havia de sentir-se trista; quan se

sentia irritat, com se sentia periòdicament cada vegada que ella li demanava diners, ella

havia de doblegar-se»5, però Vanessa va arribar millor armada que Stella al retrobament

de les demandes i assalts del seu pare. En ser la filla gran, havia observat la manera en

què primer Julia Stephen i després Stella s'havien immolat perquè Leslie se sentís a gust.

Havia  vist  com s'havien  esgotat  i  havien  mort:  no  se  sentia  inclinada a segui  el  seu

exemple. Ella era més intel·ligent i més decidida que Stella, però també era més egoista.

Així que ella seria l'encarregada de l'economia familiar cosa que va fer enfadar a Leslie

qui pensava que els portaria a la ruïna.

Virginia Woolf es sentia indignada, no entenia com el seu pare es comportava amb tal

brutalitat i perquè reservava els seus grunyits i crits per a les dones de la casa. Amb els

homes ell era amable, considerat i racional. Ell creia que ell era el més moderat i raonable

dels homes fent que necessités i esperés cordialitat femenina, però Vanessa Bell no volia

ser cordial. Ella s'encarregaria de les coses de la llar i la família, però no d'ell. Ell volia una

devoció completa i autodestructiva: Vanessa no estava disposada a donar-li.

Virginia Woolf s'uniria més al seu pare, ja que compartien els mateixos gustos per a la

literatura i l'escriptura i als seus 17 anys s'enamorà de Madge Wyamar, la dona de William

Wyamar qui era el fill  d'Adeline Maria, germana de Julia Stehen. Per a Vriginia Woolf,

Madge  Wyamar,  representava  una  figura  romàntica,  havia  nascut  en  un  ambient  de

llibertat, era escriptora, sentia passió per les arts i hi havia alguna cosa melancòlica en

ella que li  resultava curiós i  interessant.  Tenia una actitud infantil,  miraculosa i  fresca

davant la vida. Era aventurera, estètica, atractiva... Va ser la primera dona que li va robar

el cor, però no sentia una passió intima cap a ella. La seva amistat juntament amb la

d'Emma  (germana  de  William)  van  resultar  ser  un  consol  i  refugi  de  les  tempestes

domèstiques de l'època per a Virginia.

5 Virginia Woolf, Quentin Bell.
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Vanessa  Bell  s'uniria  a  Jack  Hills  amb  qui  lamentaria  la  mort  de  Stella  Duckworth  i

criticarien a Leslie Stephen. Ella no tardaria a enamorar-se de Jack Hills, però estava

prohibit que els homes es casessin amb les germanes de les seves difuntes esposes.

George Duckworth estava preocupat per la imatge que tindrien si Vanessa Bell i Jack Hills

estiguessin junts. Leslie Stephen es negà a posicionar-se al costat de George Duckworth

perquè pensava que ella era qui havia de decidir el que ella volgués. Thoby Stephen es

posicionà en la banda de l'autoritat masculina. Amb el temps Jack Hills s'apartaria de

Vanessa Bell i l'assumpte del seu amor moriria.

Thoby Stephen començaria anar a Cambridge, considerat antifeminista i insuportable, ja

que era només per a homes. Cambridge era un món de plaers estètics, sensuals, secrets,

etc. on ells podien tenir grans aventures intel·lectuals i llibertats concedits dels pares als

seus fills barons davant la mirada de gelosia de les dones. Les dones només aprenien

alguna cosa als matins i a les tardes s'encarregaven de cuidar la casa, prendre te, parlar,

ser agradables i educats amb la família, amics i admiradors de Leslie Stephen, etc. Les

noies sempre eren sacrificades econòmicament per als nois. Virginia Woolf va assumir

que la seva educació era deficient i sentia que era una ofensa que se li havia imposat pel

simple fet del seu sexe.

Vanessa Bell i Virginia Woolf van quedar en mans de George Duckworth així que si ell

volia que les dones assistissin a les festes, llavors elles havien de fer-ho; si en Leslie

Stephen demanava cordialitat, elles havien de ser cordials. El sexe era tabú, els morts

eren tabú; tot estava massa reprimit per manifestar-se clarament. George Duckworth volia

que Vanessa Bell i Virginia Woolf brillessin en societat, però elles no volien perquè no se

sentien naturals i còmodes. Ell es movia entre una asfixiant societat de l'alta burgesia i en

veritat, les festes no estaven fetes per a gaudir-les. Treia a les seves germanes perquè

practiquessin la seva professió, la gran professió de caçar marits i  ell  era allà com un

àrbitre de l'elegància, un censor i un acompanyant. La gent que elles coneixien no podia

ser del seu grat, però no importava perquè era la gent «adequada» i conèixer-la era un

deure. Vanessa  Bell es començà a resistir i quan es negava, George Duckworth podia

arribar a mobilitzar a la resta de la família fent que ella quedés cohibida i obligada a obeir

al seu germanastre.
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Cap al 1900, la posició social de Vanessa Bell arribà a ser tan enfarfegada que George

Duckworth va decidí provar si tenia sort amb Virginia Woolf, però ella estava atemorida.

Ella era incapaç d'aguantar la companyia de qualsevol estrany, de ballar amb gràcia, de

conversar amb la més mínima facilitat  en un saló de ball...  va passar per agonies de

vergonya  i  timidesa,  nits  d'infelicitat  humiliant  en  les  que  no  va  poder  trobar  parella,

espantoses conversacions sense sentit  que la  deixaven vermella i  incapaç de dir  cap

paraula.  Virginia  Woolf  es  veia  a  si  mateixa  com  la  víctima  sense  defensa  de  les

ambicions socials de George Duckworth, se la recriminava, esporuguia i se l'empenyia a

saltar com un gos coix a través de tota mena de cèrcols de circ que ell posés davant seu.

Ella respectava el sexe de George Duckworth, s'acovardia davant la seva autoritat, era

conscient de la seva pròpia pobresa i de la seva riquesa, però mai va ser culpable de la

submissió pusil·lànime. El concepte que ella tenia dels Duckworth era un patró hereditari

que els havia procurat bellesa i no els havia donat intel·ligència.

Vanessa Bell i Virginia Woolf necessitaven un guia, un amic, però havia de ser dona. Kitty

Marxse  (millor  amiga  de  Julia  Stephen)  va  adoptar  aquest  paper  i  una  actitud  quasi

maternal davant seu. Amb la seva ajuda, a la seva manera pròpia, Vanessa entraria en

societat i es convertiria en la seva millor amiga.

El  1902 Leslie Stephen seria diagnosticat amb càncer.  L'any següent la seva malaltia

empitjorarà. Tots estaven afectats, però Virginia Woolf la que més donada la seva unió.
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Va ser un període d'angoixa creixent i quasi insuportable. Leslie Stephen morí el 22 de

febrer del 1904.

Aquell  any  varen decidir  marxar  de  Hyde Park  Gate  a  Manorbies per  a  fer  un  canvi

complet i permanent i així escapar d'aquella casa fosca massa accessible al dol.

Virginia Woolf, amb 21 anys, va començar a escriure i a saber sobre què fer-ho, però el

seu estat anímic li impedia. Estava trista i irritada així que varen decidir fer un canvi radical

anant de viatge a Venècia, Florència i París. Aquell viatge suposaria refrescar la ment i

una  mica  d'alegria.  Vanessa  trobaria  la  llibertat  de  pintar  com volia,  de  veure  a  qui

volgués, de viure com volgués i casar-se amb qui volgués: era feliç. Virginia Woolf, en

canvi, estava emocionalment cansada, exhausta i exasperada per la malaltia i els llargs

mesos  que  van  haver  de  patir  fins  que  Leslie  Stephen  va  morir.  Quan  tornaren  de

Londres,  Virginia  Woolf  agafaria  una depressió intensa:  desconfiava de Vanessa Bell;

sentia  un  dolor  molt  fort  per  la  mort  del  seu  pare;  les  infermeres  es  convertien  en

monstres, escoltava veus que l'empenyien a la bogeria; deixaria de menjar perquè creia

que  tot  era  culpa  dels  aliments...  Vanessa  Bell  va  decidir  enviar-la  a  Burnham on

s'intentaria suïcidar tirant-se per una finestra. Per sort era un primer pis, però potser no

volia suïcidar-se, sinó respondre a les veus que la cridaven des de fora. Escoltava veus

d'ocells que cantaven en grec i al rei Eduardo dient paraules obscenes, però també potser

fugia de qui la perseguia des del seu interior. Van ser aquestes aparicions les que la van

convèncer de l'existència d'una altra realitat, impronunciable i mística. Més endavant diria

que, si es va convertir en escriptora, va ser per plasmar en paraules aquella altra realitat

inefable.

Quan la seva salut millora, tornà a Londres, però se'n va viure a Cambridge amb la seva

tia donat que era un ambient tranquil i això era el que els seus metges l'havien ordenat.

Allà ella va ajudar a escriure la biografia de Leslie Stephen, però volia marxar d'aquell lloc

així que se'n va anar a viure amb William i Madge a Giggleswick School on publicaria la

seva  primera  critica  i  publicació  a  The  Guardian.  Es  va  convertir  en  una  escriptora

d'articles curts i ressenyes per al diari.
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L'any 1905 fou diagnosticada completament curada i ja podria portar una vida normal.

Virginia  torna  Bloomsbury.  En  el  període  de  temps  on  ella  era  fora,  la  família  es  va

traslladar a viure al 46 de Gordon Square a Bloomsbury. Volien fugir del passat i els seus

horrors, però George Duckworth va decidir anar a viure amb elles per protegir-les. Gerald

Duckworth, en canvi, se n'anà a viure sol. Per sort, George Duckworth es casaria amb

Margaret Herbert i se n'aniria en poc temps. La família a la qual va tornar Virginia Woolf

es componia doncs només dels fills Stephen i de ningú més.

El 16 de febrer de 1905 es va esdevenir la primera reunió del Grup de Bloomsbury. En

aquestes reunions Vanessa Bell i Virginia Woolf no havien de buscar matrimoni com feien

anteriorment.  Allà havien d'intercanviar idees i  se les permetia fer servir el  cap. Per a

Virginia Woolf va suposar una alegria, però els Stephen entrarien en conflictes, ja que els

amics  de  Thoby  Stephen  eren  «inadequats»  tot  i  que  representaven  els  valors  que

Virginia  Woolf  i  Vanessa  Bell  respectaven  més.  En  companyia  d'aquell  estrany  grup

d'artistes i escriptors homosexuals, lesbianes, deprimits i histèrics, no se sentia sola. Tots

estaven plens d'afliccions, malalties i ombres del desordre que ells mateixos havien creat

per alliberar-se del passat. Les van obligar a haver d'escollir entre els amics vells i els

nous. Era de suposar que trencarien definitivament amb els amics del passat i la família.

Aquell  any,  Virginia  Woolf  començà  a  entrar  en  contacte  amb  The  Times  Literary

Supplement i va fer un viatge amb Adrian Stephen a la península Iberica (Oporto, Lisboa,

Granada i Sevilla). Més tard va començar a donar classes al Morley College.

El 1906 Virginia Woolf, Vanessa Bell i Violet Dickinson (amiga important) van emprendre

un viatge cultural a Grècia on es trobaren amb Thoby i Adrian Stephen. Malauradament,

Vanessa  Bell  i  Thoby  Stephen  varen  emmalaltir,  especialment  la  germana  gran.  De

tornada a  Londres  van  diagnosticar  a  Thoby  Stephen  tifus  fent  que  l'artífex  del  grup

Bloomsbury i el germà més estimat morís el 20 de novembre. La mort de Thoby Stephen

va suposar un desastre del que Virginia Woolf no podia recuperar-se fàcilment. Sentia

curiositat per la vida desconeguda del seu germà i sobre la privilegiada societat masculina

de Cambridge. Dos dies més tard de la seva mort, Vanessa accepta la proposició de

matrimoni de Clive Bell, però per a Virginia Woolf significava perdre a la seva germana tot

i que estava feliç per ella. Va entrar en una guerra amb ella mateixa. Vanessa Bell i Clive
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Bell es casaren el 7 de febrer de 1907 deixant a Adrian Stephen i Virginia Woolf sols. El

1907 començaria a escriure The Voyage Out (Fi de viatge). Ells varen decidir traslladar-se

al 29 de Fitzroy Square. Ella volia que fos la llar d'Adrian Stephen, ja que era el més lent

dels  germans en  desenvolupar-se.  Això  va  provocar  que  s'unissin  molt,  però  Virginia

Woolf necessitava que cuidessin d'ella i Adrian Stephen no podia fer-ho. L'única solució

era casar-se, però a Virginia Woolf, els homes que més li interessaven eren sodomites,

però  entre  el  seu  grup  veien  a  molts  pretendents.  A  Duncant  Grant  el  trobaven

encantador, però era homosexual tenia una relació amb Ardrian Stephen. Saxon Sydney-

Turer, també va ser una opció, però el que més possibilitats tindria era Lytton Strachey,

però  també  era  homosexual  tot  i  que  ho  portava  en  secret,  ja  que  el  que  més  li

preocupava era fracassar socialment. Virginia Woolf deia que li faltava magnanimitat: la

grandesa que feia que un ignorés les crítiques que fan al verdader poeta. Ella sentia que

la seva unió hauria estat de poders competitius: l'estimava, però el temia. Edward Hilton

Young era amic de Virginia Woolf. Ell era un sòlid personatge victorià que s'assemblava a

Leslie Stephen. Segons Vanessa Bell, era un elefant en una botiga de porcellana. Tenia

totes les qualitats per ser un bon marit, però avorria a Virginia Woolf.

L'any 1908 Vanessa Bell i Clive Bell tingueren el seu primer fill Julian provocant que Clive

Bell i Virginia Woolf estiguessin gelosos de tota l'atenció que tenia el nen. Clive Bell era un

pare excel·lent, però no li agradaven els bebès. Virginia Woolf consolà a Clive Bell. Els

dos es comprenien en respecte a la seva visió sobre el bebè. Es conegueren més mentre

passejaven quan fugien del turment que provocava el nen petit i s'inicià un tanteig per part

dels dos. Virginia Woolf el que volia era separar a Clive Bell de Vanessa Bell perquè volia

a la seva germana per a ella. Sentia enveja de la seva vida feliç amb el matrimoni. Quan

Vanessa  es  va  assabentar  de  la  relació  entre  Clive  Bell  i  Virginia  Woolf,  ignorà  el

problema i s'ho va prendre amb humor. Fingia no estar enfadada i molesta. Virginia Woolf

no va aconseguir res, però li agradava la sensació de ser admirada per homes que no li

importaven la seva feminitat com a Clive Bell.
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Un any més tard, Lytton Strachey es declara a Virginia Woolf i ella accepta, però al cap

d'uns dies es tiren enrere. Hilton Young també es declarà a ella, però Virginia Woolf el va

rebutjar.

Una de les dificultats de viure amb ella era la seva imaginació la qual estava proveïda d'un

accelerador sense frens. Es precipitava deixant de banda la realitat,  fins i  tot  quan la

realitat era un paraigua, per a Virginia Woolf podia crear-se una completa confusió.

Virginia Woolf era una compradora, indecisa i exasperant donada la seva capacitat per

imaginar-se el que ella volia i el que en realitat li oferien. 

En el 1910 sorgí una crisi en els assumptes de la nació: les eleccions generals. En aquell

any les dones no podien votar  i  aquest  fet  va  provocar  un  sentiment  d'indignació  en

Virginia Woolf portant-la a escriure sobres pel moviment sufragista. Això la va fer entrar en

un estat de tensió nerviosa que la condueix a emmalaltir i trobar-se a la vora de la bogeria

en el març d'aquell any. El doctor li va diagnosticar una vida tranquil·la i per aquest motiu

decidí anar-se'n a viure amb els Bell i seguir amb les prescripcions, però les migranyes,

l'insomni, la irritació nerviosa i un fort impuls a rebutjar el menjar no tardaren a tornar. El

24

Figura 23: Virginia Woolf i Leonard
Woolf, 1926. Font: Roma Lane de
Pinterest

Figura 24: Virginia
Woolf  i  Leonard
Woolf, 1925. Font:
awesomestories.c
om

Figura  25:
Virgínia  Woolf  i
Leonard  Woolf
(amb el seu gos,
Sally),  1930.
Font:  McGill-
Queen's  de
Pinterest

Figura 26: Virginia Woolf llegint.
Font: sandradanby.com



doctor li recomanà marxar de Londres i decidiren anar a viure a Moat House, Blean, com

una solució, però tampoc va funcionar i Vanessa ja no podia fer res més per ella, ja que

estava embarassada. Al final, entre el doctor i els seus germans l'aconsellaren un període

de repòs total a  Twickenham, una casa de salut per alienades. Virginia Woolf acceptà

amb un esperit esquerp i rebel, ja que es veia enfrontada a la possibilitat de la bogeria. Allí

les seves cartes, les lectures, les visites serien severament racionals, la posarien al llit en

una habitació a les fosques, li imposarien tota mena d'aliments i es veuria exclosa de les

diversions socials de Londres.

Ella fou una pacient extremadament difícil i la seva germana havia de renyar-la, exhortar-

la i pregar-li perquè es comportés prudentment. A vegades Virginia Woolf estava cansada

a morir i a la vora de la completa desesperació, altres vegades descuidadament eufòrica

per la seva salut. Ella era prou hàbil per a exercir els seus encants sobre els consellers

mèdics, de manera que podia guanyar-se'ls i convertir-los en els seus aliats en qualsevol

conspiració  contra  la  rutina  tot  i  que  ella  es  va  prendre  igualment  llibertats  insòlites:

passejava pel jardí coberta solament amb una manta; trencava les regles de descans i

menjar, i planejava una sobtada tornada a Londres. Al final, acabà recuperant-se a casa

els Bell i finalment va poder tornar a casa seva per recuperar també la seva vida.

Aquell mateix any Walter Lamb també es declarà a Virginia Woolf, però ella el va rebutjar i

l'any següent es traslladaren al 38 de Brunswick Square per compartir casa amb els seus

amics: Maynard Keyner viuria a la planta baixa; Adrian Stephen, en la primera; Virginia

Woolf, en la segona, i Leonard Woolf, en la tercera. George Duckworth i Violet Dickinson

varen trobar insòlit que ella visqués amb tres homes, però Virginia Woolf va veure que

podia decidir per ella mateixa i viure com ella volgués malgrat les desaprovacions dels

altres. Començà una temporada de ruptures i nous començos.

Encara no havia acabat la seva primera novel·la. No tenia depressions nervioses com en

l'any anterior, però tenia moltes migranyes. En un moment de depressió va escriure a

Vanessa Bell: «No podia escriure i van sortir tots els diables: els diables negres i peluts.

Tenir vint-i-nou anys i no estar casada, ser un fracàs, sense fills, boja a més a més, i

sense ni ser escriptora».6

6Virginia Woolf, Quentin Bell
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Tot i això fou una tardor més feliç.

Viure  amb aquell  grup d'homes va  comportar  que  Virginia  Woolf  i  Leonard  Woolf  es

veiessin amb més freqüència. Ell  havia tornat a Londres i  al  Grup  Bloomsbury per un

permís de la seva feina després de set anys treballant a Ceilán com a funcionari (era

policia,  imposava autoritats  d'un magistrat,  enviava homes a la mort,  portava a terme

encàrrecs  avorrits  de  l'imperi,  etc.).  Allà  va  haver  de  relacionar-se  i  tractar  amb

compatriotes  que  ell  descrivia  com  un  «estúpid  i  degradat  cercle  de  degenerats  i

imbècils», però va veure que podia conviure, ser tolerat i valorat per gent que no tenia

coneixement  dels  bons  estats  mentals.  Des  que  ell  havia  marxat,  les  vides  dels

components  del  Grup  Bloomsbury s'havien  enriquit  i  complicat  per  altres  de  noves  i

sobretot per l'element femení (Virginia Woolf i Vanessa Bell). Així que quan ell va tornar a

Londres i va començar a viure amb Virginia Woolf, els dos varen començar una amistat

fins  que ell  descobreix  que està  enamorat  de  Virginia  Woolf  i  que a  ella  li  agradava

Leonard tot i que no sabia fins on arribaven els seus sentiments.

L'onze de gener del 1912, Leonard Woolf es declarà a Virginia Woolf, però ella el volia

conèixer millor. Mai se li havia presentat anteriorment el matrimoni com una possibilitat tan

real, agradable i al mateix temps alarmant.

Fragment de la carta que li va enviar Leonard Woolf a Virginia Woolf el mateix dia que es

va declarar a ella:

«Estimada Virginia:

He d’escriure't abans de ficar-me al llit i poder, crec, pensar amb més calma.

No tinc un record massa precís del que realment t'he dit aquesta tarda, però estic segur

que saps a què vaig anar, vull dir, no merament que jo estava enamorat de tu, sinó que

això juntament amb la incertesa fan que un faci aquest tipus de coses. Potser vaig obrar

malament, ja que, fins aquesta setmana, sempre vaig tenir intenció de no parlar-te sense

estar abans segur que estaves enamorada de mi i et casaries amb mi. Pensava que tu

m'apreciaves, però que això era tot. Mai vaig arribar a adonar-me de com t'estimava tant,

fins al moment en què vam parlar de la meva tornada a Ceilan. Després d'això, no vaig

poder pensar en res més que en tu. Em a trobo en un estat de desvalguda incertesa,
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sense  saber  si  m'estimes,  si  podràs  arribar  a  estimar-me algun  dia,  o  simplement  a

apreciar-me. [...] Et vas comportar exactament com jo esperava que ho faries i, si abans

no hagués estat enamorat de la tu, ho estaria ara. No és en absolut, merament perquè

siguis tan bella —encara que sens dubte és una raó important i així ha de ser— que jo

t'estimo: és la teva ment i el teu caràcter, mai he conegut a ningú com tu. Ho creuràs?

Ara faré el que tu vulguis que faci. No crec que vulguis que m'aparti de tu, però si és així,

ho faré immediatament. Si no, no veig raó per no seguir com abans —crec que puc— i

després, si veus que pots arribar a estimar-me, m'ho diràs?».7

Els  nervis  de  VirginiaWoolf  per  la  situació  amb  Leonard  Woolf  la  varen  fer  tornar  a

Twickenham  prohibint-li  a  Leonard  woolf  enviar-li  cartes  per  la  seva  salut.  Ella  es

recuperà, però seguí indecisa. Pensava que ell la faria feliç, li donaria la seva companyia,

fills i una vida ocupada, però no podia contemplar el matrimoni com un ofici. En una carta

en el març de 1912, Virginia Woolf escrigué: «Vaig començar com un tremend, absurd,

ideal de matrimoni: després, la meva visió d'ocell de molts matrimonis em va disgustar, i

vaig  pensar  que havia anar  demanant  l'impossible.  Però  també això ha passat,  i  ara

només demano algú en la meva passió, i em casaré amb ell.»8

Al  final,  Virginia  Woolf  va  poder  conèixer-lo  a  fons  i  va  poder  comprendre  quan

admirablement el seu caràcter congeniava amb el seu. Leonard Woolf tenia l'eminència

intel·lectual que prèviament només havia trobat en Lytton Strachey. A més, ell també era

escriptor. Finalment els dubtes de Virginia Woolf marxaren i acceptà el matrimoni el 29 de

maig del 1912.

El 10 d'agost d'aquell mateix any, Virginia Woolf i Leonard Woolf es casen en el registre

civil de St. Pancreas. Va ser una cerimònia senzilla i ràpida. En la seva lluna de mel varen

viatjar per Espanya i Itàlia. En aquell viatge van poder observar que tenien personalitats

complementàries i afinitats extraordinàriament pròximes. El seu amor era fort i podia amb

tot. En Leonard Woolf, Virginia Woolf va trobar el que buscava sense saber-ho. Va trobar

un amo, però per dominar-lo i es va alliberar d'una il·lusió, la il·lusió del plaer sexual. I en

7 Virginia Woolf, Quentin Bell.
8 Virginia Woolf, Quentin Bell.
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la nit del casament, Virginia Woolf va rebutjar el cos de Leonard Woolf i la manera en què

aquell cos buscava el seu plaer. L'únic problema de Virginia Woolf amb l'amor era el sexe.

George Duckworth havia deixat a Virginia Woolf una profunda aversió per la luxúria, però

no va fer més que inflamar una ferida més profunda i confirmar a Virginia Woolf la seva

disposició d'inhibir-se de l'aspecte tosc del  sexe. Segons creia Quentin Bell,  l'element

eròtic en la seva personalitat era tímid i tènue. No veia el sexe amb horror, sinó com una

incomprensió. Virginia Woolf creia que si prenia el plaer en la manera en què Leonard

havia de donar-li,  llavors es convertiria en la  seva esclava.  Si  el  rebutjava és perquè

vencia la por d'ell com a amo. Rebutjant-lo el dominava i Virginia Woolf buscava un amo,

però per dominar-lo. Tanmateix, encara que fos frígida sexualment, tenia les esperances i

pors  de  qualsevol  casada  normal  i  esperava  animadament  tenir  fills.  Més  tard  es

traslladarien a Clifford's Inn prop de Fleet Street i lluny de Bloomsbury amb l'objectiu de

tenir més temps per treballar.

Leonard Woolf es preocupava per la salut de Virginia Woolf i anotava en el seu diari les

variacions del seu estat físic. Els dos, amb la recomanació del doctor d'ella, rebutjaren la

idea de tenir  fills,  ja  que seria  perillós  per  a  Virginia  Woolf  i  podria  desestabilitzar-la

emocionalment més del que ja estava.

Poc després acabaria d'escriure la seva primera obra,  The Voyage Out.  Fou Leonard

Woolf qui la portà a l'editorial de Gerald Duckworth. Allà digueren que sí que la publicarien

ocasionant-li a Virginia Woolf un sentiment d'angoixa com si empenyés el seu fill al tràfic a

l'hora de publicar la seva obra. L'ansietat i les pors tornaren a ella i la preocupació de

Leonard Woolf  augmentava.  Ella  s'enganxava cada vegada més a ell,  però al  mateix

temps temia espatllar-li la vida i creixia a l'uníson el sentiment de culpa i de ressentiment.

Leonard Woolf no estava preparat i s'adonà que els símptomes alarmants i el suïcidi seria

temptador.  Virginia  Woolf  va ser  enviada a  Twickenham,  era  millor  que s'allunyés de

Leonard, però la seva salut va empitjorar i quan surt de la clínica contempla la possibilitat

del suïcidi que acaba duent a terme prenent sis grams de veronal, una dosis mortal. Per

sort,  Ka Cox la  trobaria  inconscient  i  la  portarien a l'hospital  on  li  farien  una rentada

d'estómac. Virginia Woolf estava a la vora de la mort, però finalment va quedar fora de

perill.
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Leonard Woolf i  Virginia Woolf  es mudaren a  Dalingridge Place on el  mateix Leonard

Woolf  i  diverses  infermeres  cuidarien  de  Virginia  Woolf  en  vers  de  mantenir-la  al

manicomi. Ella acabà recuperant-se i llavors es traslladaren a Asham per sempre més.

El  1915 Virginia Woolf  tindria una recaiguda. Les ombres de la paranoia van tornar a

presentar-se en la  seva ment  fins que una nit  se  li  va aparèixer  la  seva mare,  Julia

Stephen, qui li parlava en la seva habitació. Potser aquella aparició li  va recordar que

havia  intentat  comparar-se  amb l'ideal  matern;  s'havia  casat,  però  no aconseguia  ser

muller ni mare en la manera en què Julia Stephen ho havia estat. Una vegada passada

l'al·lucinació, parlava incansablement, després va començar a no menjar, a no beure i a

resistir-se a tot. Cridava, estava boja i furiosa com no ho havia estat mai i era perillosa. No

va dormir durant tres dies i tres nits seguides fins que va caure en una espècie de coma,

semblava perduda per sempre i  mai tornaria a ser el  que era. Aquella va ser la seva

tercera crisi i potser la més greu. Virginia Woolf entrà a un sanatori i Leonard Woolf va

aprofitar aquella estança per traslladar-se a  Hogarth House i així no fer patir a Virginia

Woolf una altra mudança. Més tard, ella tornaria i tindria a quatre infermeres alienistes

que la cuidarien. Després de dos anys de bogeria intermitent, feia la impressió que la seva

ment i caràcter estaven afectats permanentment. Podia recuperar-se, però també recaure

amb facilitat.

El 26 de març d'aquell mateix any es publicaria The Voyage Out. De seguida s'arribaria a

comparar  amb  Cumbres  Borrascosas per  la  seva  gran  elaboració  i  unitat.  L'estat  de

Virginia Woolf es normalitzaria amb les notícies favorables de la seva primera novel·la.

Segons Clive Bell,  la seva prosa era febril. Les dones de la novel·la eren intel·ligents,

delicades, sensibles i plenes d'encant, mentre que els homes eren malastrucs, vulgars,

grollers, tirans i estúpids. Virginia Woolf també es convertiria en membre actiu de la secció

de Richmond de la  Women's Co-operative i Lytton Strachey li suggeriria reunir-se amb

Katherine Mansfield amb qui  tindria una relació amistat/rivalitat.  Estaven unides per la

seva devoció cap a la literatura i dividides per la seva rivalitat d'escriptores. Es trobaven

atractives, però també irritants, tot i això, s'admiraven.

Virginia Woolf decidiria escriure la seva segona novel·la titulada Nit i dia amb la qual volia

comprovar si  podia portar a terme una novel·la perfectament ortodoxa i  convencional.
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Desitjava  fer  alguna  cosa  que  no  l'apropés  a  l'abisme  del  que  havia  emergit  tan

recentment. Va ser una novel·la que la va revivificar i es mantenia dins la tradició de la

novel·la anglesa. El 1918 acabaria d'escriure la novel·la i L'habitació de Jacob començaria

a tenir forma dos anys més tard, però tingué una recaiguda el mateix any i la internaren a

l'hospital  mental.  En el  1922 acabaria la seva tercera novel·la que es publicaria el  27

d'octubre  d'aquell  any.  Amb  aquesta  novel·la  Virginia  Woolf  es  va  alliberar  de  tot

compromís entre la novel·la tradicional i el seu talent original. Va marcar el començament

de la seva maduració i fama. La seva reputació en termes socials va augmentar. Virginia

Woolf havia guanyat de nou la serenitat, el seu equilibri moral i intel·lectual.

Després de publicar Sra. Dalloway el 14 de maig de 1925 on tenia el desig de fer literatura

radial i no lineal, escriuria Al far i Les onades entre el 1925 i 1928, segons diversos crítics,

els seus assoliments més importants. El bon humor i la vida activa social en excés que

havia tingut fins ara va tenir com a conseqüència una petita recaiguda amb la qual decidí

baixar el ritme de vida que portava, però durant aquells anys també va iniciar un romanç

amb Vita Sackville-West.

Semblava que Vita  havia estat  inventada per  la  delectació  de  Virginia  Woolf.  En ella

trobava una persona d'alt llinatge, però també una persona en la qual hi havia una certa

herència literària. Era filla d'una casa històrica, però també una casa en què l'art literari
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havia estat cultivat valuosament i per rematar-ho una nota exòtica de sang espanyola. Vita

era realment  una dona molt  bella,  encantadora, intel·ligent i,  malgrat això, estúpida al

mateix temps d'una manera estranya, passant gran part de la seva vida ficant-se de peus

a la galleda, amb excel·lents intencions, però sense l'agudesa, l'humor i  la malícia de

Virginia Woolf. A més, Vita sentia una gran admiració per a les novel·les de Virginia Woolf.

No obstant això, Virginia Woolf se li va resistir durant un temps. Des del seu casament

amb  Leonard  Woolf  ningú  excepte  Katherine  Mansfield  havia  commogut  el  seu  cor.

Encara  seguia  enamorada del  seu espòs,  però  en la  seva edat  madura,  algú  més li

demanava  un  lloc  en  el  seu  afecte.  Vita  estava  molt  enamorada  de  Virginia  Woolf,

l'estimava tant com un home podia estimar-la, amb una impaciència masculina cap tota

mena de satisfacció  física.  Virginia  Woolf  se sentia  com una persona enamorada:  es

desanimava quan es veia abandonada, es desesperava quan Vita Sackville-West estava

absent, esperava amb ansietat les seves cartes, necessitava la seva companyia i vivia en

aquella estranya barreja de joia i desesperació.

El romanç va durar de 1925 a 1929, però Virginia Woolf mai va poder admirar Vita tant

com feia  amb Leonard Woolf.  Tot  i  això,  Virginia  Woolf  va dedicar-li  la  seva pròxima

novel·la a Vita Sackville-West. Orlando és una obra que s'apropa a un sentiment sexual o

homosexual en la qual Vita és la protagonista i la novel·la aconseguiria 8.104 exemplars

en els primers sis mesos.

El 1929 va ser el començament d'una llarga temporada de mala salut. El gener decideix

transformar les dues conferències que va donar a Cambridge sobre literatura i feminisme

l'octubre de 1928 en un llibre sobre les dones i la novel·la. L'acabà a mitjans de maig i es

publicà l'octubre de 1929 amb el nom d'Una habitació pròpia. Una obra compactada que

no  carrega  amb  els  sentiments  com  en  les  anteriors  sinó  que  tracta  sobre  un  fil

d'arguments senzills i ben expressats que podrem observar en un apartat posterior.
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Dos anys després publicaria Les onades una obra

mestra.  L'any  vinent  morí  Lytton  Strachey  i

comença a escriure  Els anys.  El  1933 publicaria

Flush,  en  el  1934  moriria  George  suposant  un

alleujament  per  Virginia  Woolf  i  començà  a

escriure  Aquí  i  ara,  però  el  nou  de  setembre

d'aquell mateix any Roger Fry també moriria.

Lytton Strachey era el passat de Virginia Woolf i

tot  i  l'afecte  que  li  tenia,  Roger  Fry  era  el  seu

present i  la seva mort va afectar molt a Virginia

Woolf  i  Vanessa Bell.  Els  mesos pròxims varen

resultar un buit humà i juntament amb la fi de la

seva relació amb Vita, Virginia Woolf va començar

a  patir  una  dosi  de  crítiques.  A  més,  el  món

exterior tornava a estar en guerra, Hitler  pujà al

poder.

Virginia Woolf  es preguntà: «Ara que l'home ha recorregut els seus atributs en Hitler,

lluitarà contra ells? Si ho fa, per primera vegada en la història d'un sexe s'hauria rebel·lat

contra  les  característiques  més  especifiques...  Quines  conseqüències  tindrà  aquest

comportament?». I es respongué: «En l'actual guerra lluitem per la llibertat, però només

l'aconseguirem si destruïm els atributs masculins: la violència i la idolatraria del poder. Per

tant, a la dona li toca aconseguir l'emancipació de l'home. Aquesta és l'única esperança

per la pau».9

Escriure Els anys es convertí en un malson, però una vegada publicat es convertí en un

Bestseller a USA. Tot i això, Virginia seguia passant per una mala època, però escriure

Tres guineas li va servir d'ajuda terapèutica. La seva intenció amb aquesta obra era fer

una segona part d'Una habitació pròpia. Era una protesta contra l'opressió, denunciant els

verdaders mals, però és el producte d'un estat anímic estrany i acaba desenvolupant-se

en una obra estranya la qual es va veure bastant atacada i criticada. Durant aquell temps

9 Virginia Woolf, Quentin Bell.
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també escriví la biografia de Roger Fry i en el 1938 començà a escriure Entre actes que

acabà el 1940, però decidí no publicar-la.

Un any més tard Vriginia Woolf creu que la guerra està perduda. Viu a la vora del precipici

i  sempre tensa per fer  el  salt  definitiu.  Leonard Woolf  s'adona que clarament la seva

situació havia passat a ser critica.

El 28 de març de 1941 al migdia, Virginia Woolf sortiria a passejar cap al riu Ouse com de

costum. Abans, però, hauria deixat dues cartes a la lleixa de la xemeneia de casa seva

(Monks House) per a Leonard Woolf i Vanessa Bell. Quan Leonard Woolf no la veié en el

seu estudi, sortí a buscar-la, però no la trobà. A la riba del riu només hi hauria el seu bastó

d'excursionista. Seria un grup de dues noies i tres nois qui trobarien el cos de Virginia

Woolf. En les seves butxaques varen trobar pedres. Virginia Woolf es va suïcidar ofegant-

se en el riu.

5.2. LITERATURA EXPERIMENTAL 

Les obres  de Virginia  Woolf  mantenen la  seva frescor  avui  que a principis  del  segle

passat.  En  elles,  Virginia  Woolf,  profunditza  en  els  nostres  sentiments,  emocions  i

processos mentals mostrant una complexa comprensió de la naturalesa humana. Utilitza

una narrativa sensible i plena de la vitalitat de les canviants emocions humanes. Desafia

les  tradicions  convencionals  de  la  novel·la  on  buscava  noves  formes  d'expressió  per

representar  la  realitat  i  l'experiència  vital.  Trenca  amb  les  formes  convencionals

d'expressió i  construcció,  la precisió del seu llenguatge penetra en els nostres actes i

pensaments. Se la podria considerar una escriptora modernista i experimental del S.XX.

Virginia Woolf volia viure i escriure, però per fer-ho havia d'explorar el seu cor i alienar-se

amb el seu enemic. Escriu per entendre's, mentre escrivia s'observava. D'aquesta manera

va  analitzar  els  seus  canvis  d'humor  i  els  seus  estats  d'ànim  per  poder  reflectir  els

sentiments  i  plasmar  el  lector  en  els  personatges  com  si  fossin  ells  els  mateixos

protagonistes. Buscava descriure els sentiments des de dintre a través dels pensaments i

emocions mostrant com els troben i com responen davant d'ells. Parla no només del que

sentim sinó també com ho reflectim.
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Ella sempre intentà escriure expressant el que no sap dir ni pensar d'una altra manera.

Per ella tot s'encarnava en l'expressió de l'enigma que és el món, per tant, si escrivia

l'enigma, li semblava que s'aclaria i es reduïa allò que no captava.

Tracta sobre problemes i desigualtats que sorgeixen de les diferències tan geogràfiques,

racials,  de  classe,  de  gènere  o  econòmiques  enfrontant  el  coneixement  sobre  la

impotència de reconèixer les diferències culturals i d'expressió, però sobretot escriu sobre

aspectes  de  la  vida  en  els  que  moltes  dones  s'identifiquen.  Les  seves  afirmacions  i

manera  d'escriure  sobre  la  consciència  femenina,  els  valors,  sentiments  i  anhels,

revolucionen la forma d'escriure de les autores que la succeeixen. El seu radical estil

experimental  fa  de ciment  en el  pensament  de futures grans feministes,  novel·listes  i

poetes.

Virginia afirma que els homes i les dones experimenten el món de formes diferents. Els

temes d'interès  pels  homes eren l'esport,  la  guerra  i  el  poder  mentre  que  les  dones

preferien les experiències socials i les relacions personals. Assenyala que el llenguatge

conté  multitud  de  paraules  que  arrosseguen  una  forta  càrrega  masculina  i  que

l'experiència femenina i les seves formes d'expressió han estat absents o menyspreades i

que s'ha de restituir l'equilibri. Per això adopta una actitud filosòfica assenyalant l'exclusió

de  les  dones  de  l'educació  superior  per  motius  econòmics  o  per  convencionalismes

socials,  i  afirma que tals  diferències són absurdes.  Els  seus arguments  suposen una

enorme contribució als començaments de la crítica feminista. Ella també va assegurar que

per escriure amb llibertat creativa, era necessari acabar amb l'ideal feminisme victorià.

Les  obres  de  Virginia  Woolf  són  un  experiment,  producte  dels  seus  sentiments  i

pensaments. Se centre en la vida quotidiana, però trenca amb els convencionalismes i

planteja la seva visió de la realitat profunditzant en els sentiments.

5.3. QUÈ VA SIGNIFICAR?

Virginia  Woolf  va  viure  tota  la  seva vida  lluitant.  Va lluitar  contra  la  seva família,  els

estereotips de la societat, la literatura i sobretot contra ella mateixa. Es va interessar en la

ment femenina i la vida interior de les dones creant una veu femenina que es dedicava a

tractar temes que no encaixaven amb la tradició. Va ser fidel a si mateixa i no es va deixar
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manipular per la societat. Sempre actuava segons les seves creences sense importar-li el

que els altres poguessin pensar o dir. Va criticar el sistema patriarcal com la base que

sustenta la propietat privada i el món del treball, ple d'hipocresia, cobdícia i servilisme

juntament amb el Grup Bloomsbury molt abans que qualsevol. Veia la sexualitat com una

construcció. Es va enfrontar amb l'educació tradicional amb la qual havia estat criada i va

proposar  una  mirada  diferent  sobre  el  “masculí”  i  el  “femení”.  Sostenia  que  les

característiques  que  utilitzem  per  a  identificar  a  home  i  dones  estan  socialment

construïdes.  Virginia  va  tocar  temes  en  els  seus  escrits  com  el  lesbianisme  i  la

bisexualitat, en aquella època eren temes impensables. Virginia Woolf creia profundament

en el poder que tenim com a dones i el va demostrar en la seva vida i la seva literatura.

Encara que se li va diagnosticar bipolaritat i en diverses ocasions va intentar suïcidar-se,

ella va ser més forta que res i va aconseguir sortir de la tragèdia per a convertir-se en una

reconeguda escriptora. Va ser de les poques dones que se'ls va considerar com una veu

feminista, gràcies al fet que en les seves obres descrivia la sexualitat des del punt de vista

d'una  dona,  sense  ocultar  res,  sent  el  més  real  possible,  aconseguint  que  moltes

s'identifiquessin amb els seus personatges. Va ser la veu de moltes dones i tot i que no va

poder vèncer la seva lluita interior, va aconseguir trencar la campana de cristall en què

vivien les dones.
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6. UNA HABITACIÓ PRÒPIA

El  1929  Virginia  Woolf  decideix  transformar  les  dues

conferències  que va  fer  a  Cambridge sobre  «la  literatura  i  el

feminisme», el 1928 en un llibre anomenat Una habitació pròpia

on  reflexiona  àmpliament  sobre  les  dones  i  la  literatura,  dos

temes que l'apassionen. 

Es  planteja  una  sèrie  de  qüestions.  Un  dels  temes  més

importants que tracta és la relació que existeix entre la realitat i

la  literatura.  Segons  ella,  la  literatura  hauria  de  ser  un  reflex

d’aquesta i no hauria de tenir cap distorsió que provingués de la

realitat  que  es  viu.  Per  exemplificar  aquesta  idea,  l’autora

diferencia  les  dificultats  que  té  un  home i  una  dona  a  l’hora

d’escriure.  Distingeix  les  que  són  comunes  i  pròpies  de  la

literatura  (el  temps,  l’espai,  la  concentració)  i  les  que  només

afectes  les  dones.  Considera  que  en  no  tenir  cap  habitació  pròpia  la  dona  no  té  la

tranquil·litat indispensable per poder-se concentrar i escriure. A tot això, s’hi afegia la idea

que una dona, per més talent que tingués, no podia ser l’autora d’una novel·la. 

És a dir, Virginia Woolf creu que la dona necessita aquest espai per poder protegir la seva

llibertat i independència com la que tenen els homes. A més a més, l’absència de llibertat

econòmica permet als homes la seva superioritat,  així com, la reivindicació permanent

dels drets de la dona. 

Una habitació pròpia és l’obra més reivindicativa de Virginia Woolf com Orlando és la

versió irònica i divertida d’aquesta realitat que ella denuncia. 

«Cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia: que

una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas; (...) las

mujeres y las novelas siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver.»10

10 Una habitació pròpia, Virginia Woolf.
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Figura  31:  Portada  d'una
edició  de  l'assaig  Una
habitació  pròpia.
Font:elhogardelaspalabras.bl
ogspot.com



Aquest espai propi no només va ser una lluita individual de l’autora sinó de tot un seguit

d’artistes femenines d’arreu. 
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7. ORLANDO

Virginia Woolf escriu Orlando entre mig de dues novel·les que li

varen costar molt d’escriure com una manera d’entreteniment

convertint la novel·la en una llarga carta d'amor a Vita Sackville-

West,  amb  qui  sostenia  un  apassionat  romanç  i  a  qui  està

dedicada l'obra. 

Orlando,  publicada  l’onze  de  setembre  de  1928,  és  un

aristòcrata  adolescent  de  l'Anglaterra  del  segle  XVI,  qui  vol

transformar-se en dona. El personatge neix el 1588 en plena

època Isabelina  i  mor  en  el  període d'entreguerres en 1928,

gairebé  cinc  segles  després  on   acaba  patint  una  una

transformació corporal i una metamorfosis psicològica completa.

Va utilitzar "Orlando" com una porta oberta a la reflexió pública

de temes prohibits per al gran públic. Des del paper de la dona fins a l'orientació sexual —

l'absència del sexe i el binomi de gènere. També paròdia el gènere, utilitza la història per

reflectir  les capacitats de l’home, analitza la identitat de la dona, etc. Traspassa límits

temporals i fa viure al personatge principal durant quatre-cents anys sense envellir per

indagar en diverses situacions hipotètiques mentre experimenta amb el gènere i el poder.

Planteja què passaria si un home de talent, en un període determinat, fos realment una

dona.  Transforma  la  novel·la  en  una  metàfora  profunda  sobre  les  emocions,  la

individualitat i la llibertat personal.

Virginia Woolf aconsegueix sostenir la seva teoria on demostra que ser home i dona són

experiències equivalents. Deixa clar que no importa el gènere que tinguis, el que realment

ens identifica és qui som i mostra com l'andrògina és la clau de l'escriptura: no s'ha de

posar l'èmfasi  en la visió de les coses d'un dels sexes per sobre d'altres sinó que la

literatura ha d'alliberar-se del gènere i reunir el millor de cada un.

Orlando es podria considerar com un discurs feminista, ja que tracta sobre l'equilibri i la

igualtat entre dones i homes. No obstant això, també és un al·legat cap a la misogínia del
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Figura  32:  Portada  d'una
edició  de  la  novel·la
Orlando.  Font:
papermasters.com



món  literari  i  sobretot,  la  resistència  que  en  més  d'una  ocasió  va  haver  d'enfrontar

l'escriptora per a dur a terme el seu ofici.
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PART PRÀCTICA

8.  “VÍDEO INTERPRETATIU”

Com a part  practica d’aquest treball  de recerca, vam decidir fer  un vídeo interpretatiu

sobre  la  novel·la  de  Virginia  Woolf,  Orlando.  Una  vegada  llegit,  vaig  decidir  escollir

diversos fragments de l’obra que reflectissin la seva veu i la seva reivindicació. El vídeo

seria la visualització d’aquesta veu.

8.1. TEXT

8.1.1. ESCENA 1

Per començar a exposar la història, primer necessitava trobar un fragment que introduís el

llibre  i que ens situés. El mateix llibre no té una introducció i vaig buscar-la en una altra

banda.  Per  sort,  em  va  arribar  a  les  mans  el  llibre  de  Maria  Aurèlia  Capmany

Quim/Quima el qual és la versió catalana d’Orlando. 

L’obra de Quim/Quima comença amb una carta que l’autora adreça a Virginia Woolf, i un

fragment d’aquesta em va semblar ideal com a introducció del meu vídeo interpretatiu.

Perquè lligava aquesta unió de totes les artistes intel·lectuals femenines d’arreu.

«Jo no soc anglesa, estimada Virginia Woolf, no he estat mai plana de pit ni llisa d’anques

com tu, ni he fruït de caps de setmana immensos, ni en els meus camps creix la gespa, ni

a la meva universitat l’heura cobreix les finestres i per tant la llum no hi entra per un sedàs

verd. La gent no llegeix al metro ni al tramvia, la gent no llegeix per plaer, la gent llegeix

per examinar-se i s’apunta amatent les vegades que el poeta rima amb femení o masculí i

les vegades que utilitza l’adjectiu ombrívol. Ni tan sols saben que vas existir tu per alegria

nostra, que existies demà i demà passat, que la bellesa no envelleix. La gent ara en el

nostre país és colèrica i malfiada, si els dic que tu existiràs demà no em creuar, buscaran

la teva data de defunció i em diran mentidera.»11 

Aquest  fragment  ens  deixa  clar  l’admiració  que  tenia  Maria  Aurèlia  Capmany  cap  a

Virginia Woolf, però també ens mostra com les paraules de l’autora d’Orlando perdurarien

en el temps encara que ella ja no hi fos. 

11 Quim/Quima, Maria Aurèlia Capmany (pàg. 7)
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Una vegada introduït el vídeo, tot el text que ve a continuació són fragments de la novel·la

Orlando. 

8.1.2. ESCENA 2

«Havia marxat. L’havia abandonat. Ja no la veuria més.»12 

Amb la frase anterior volem donar a entendre que la dona que una vegada va ser ella, ja

no ho tornaria a ser perquè la societat s’encarregaria de reprimir-la donats els estereotips

que hi havia marcats. Llavors, començaria la descripció de la dona perfecte:

«Doncs aquesta dona s’assemblava a una llebre13; una llebre astorada, però tenaç, una

llebre la qual la seva timidesa està dominada per una audàcia immensa i imbècil; una

llebre asseguda i «tiesa» que fulmina al seu perseguidor amb els seus ulls cridaners; amb

orelles parades, però tremoloses, amb el nas punxegut i estremit.»14 

«Marxem, marxem. Jo a qualsevol discret racó on abundin l’heura i les cortines.»15 

«M’haig de pentinar i això només em prendria una hora cada matí; m’haig de mirar el

corsé;  haig  de banyar-me i  empolvar-me;  haig  de  passar  de la  seda a l’encaix,  i  de

l’encaix al brocat; haig de ser casta tot l’any... Si l’espectacle dels meus turmells és una

sentència  de  ort  per  un  subjecte  honrat  que,  sens  dubte,  té  dona i  família,  la  meva

obligació és ocultar-los.  I  pensar en quin punt  havíem arribat per  què una dona hagi

d’ocultar la seva bellesa perquè un mariner no caigui del pal major.»16

«Que beneites ens fan, que beneites que soms!»17

«Fins i tot a nosaltres ens prohibeixen el coneixement de l’abecedari.»18

«Val  més estar  vestida d’ignorància  i  pobresa,  val  més deixar  a  altres el  govern i  la

disciplina del món; val més estar lliure de l’ambició marcial, de la cobdícia del poder.»19

12Orlando, Virginia Woolf (pàg. 63)
13 En la tradició literària medieval, les dones eren considerades problemàtiques i font de problemes com la
guineu en totes les faules. Per exemple: la faula d’Isop.
14Orlando, Virginia Woolf (pàg. 99)
15Orlando, Virginia Woolf (pàg. 120)
16Orlando, Virginia Woolf (pàg. 138)
17Orlando, Virginia Woolf (pàg. 139)
18Orlando, Virginia Woolf (pàg. 140)
19Orlando, Virginia Woolf (pàg. 141)
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8.1.3. ESCENA 3

En aquesta escena el que volem mostrar són les diferències que hi havia entre els homes

i les dones. 

«Si comparem el retrat d’Orlando home amb el de Orlando dona, veurem que encara que

els dos siguin indubtablement la mateixa persona, hi ha certs canvis. L’home té lliure a mà

per empunyar l’espasa, la dona l’ha d’usar per retenir les sedes sobre les seves espatlles.

L’home mira el món de front com si fos un fet per al seu ús particular i arreglat als seus

gustos.  La dona el  mira de reüll,  plena de subtilesa, plena de cavil·lacions potser.  Si

haguessin fet servir tratges iguals, no és impossible que el seu punt de vista hauria estat

igual.»20

8.1.4. ESCENA 4

En l’escena dos, mostràvem com havia de ser la dona perfecte, en aquesta escena queda

reflectit com havia de ser segons els homes. 

«Penso que la dona és un bell animal romàntic, que pot ser adornat amb pèls i plomes,

perles i diamants, sedes i metalls. El linx llençarà la seva pell a les seves plantes perquè

es faci una palatina; el gall d’indi, el guacamai i el cigne col·laboraran en el seu maneguet;

el mar es despullarà dels seus cargols i els penyals de les seves pedres precioses, i la

naturalesa entera contribuirà al envelliment d’un ser que és la seva obra més perfecta.»21

«Les dones són com nens grans... L’home intel·ligent només es distreu amb elles, juga

amb elles, procura no contradir-les i les adula.»22

El que ens diu el  text,  és, en definitiva, que la dona era un ésser manipulable que si

seguia les normes de la societat, seria l’obra més perfecta. 

8.1.5. ESCENA 5

En l’escena següent li donem importància al que s’esperava de les dones, o sigui, res. No

s’esperava res d’elles i per tant, no era important el que feien.

20Orlando, Virginia Woolf (pàg. 165)
21Orlando, Virginia Woolf (pàg. 183)
22Orlando, Virginia Woolf (pàg. 186)
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«Què se suposa que fan les dones quan es reuneixen? Com a cap home sensat li pot

interessar la pregunta anterior, passem-la per alt.»23

8.1.6. ESCENA 6

En aquesta  escena  recalquem els  problemes  que  tenien  les  dones  per  fer  una  vida

pública com els homes. Ells eren ignorats i normalitzats, en canvi, a les dones no se’ls

donava espai ni personal ni intimitat. 

«Havia oblidat que les dones no solien passejar soles en els llocs públics. // Ja no era

possible donar un passeig sense que l’afoguessin, sense que li regalessin un collaret de

maragdes i sense que un Arxiduc li fes un oferiment matrimonial.»24

8.1.7. ESCENA 7

Arribats al final del vídeo, amb la última escena amb text, mostrem la llibertat que tenien

les dones. En el  text podem observar que l’única llibertat  que tenien per triomfar,  era

essent al costat d’un home. 

«Les dones eren com espigues de blat, dretes, brillants, idèntiques.»25

«Una dona sap molt bé que per més que un escriptor li enviï els seus poemes, elogiï el

seu criteri,  sol·liciti  la seva opinió i  begui  el  seu te,  això no vol  absolutament dir  que

respecti els seus judicis, admiri els seu enteniment o deixi, encara que li estigui negat

l’acer, de traspassar-la amb la seva ploma.»26

«Segurament, ja que és una dona, una dona preciosa, una dona en la seva plenitud, aviat

abandonarà aquest simulacre d’escriure i pensarà en un guardabosc encara que sigui (i

amb tal que pensi en un home, a ningú li semblara dolent que pensi). I després escriurà

una esquela (i amb tal que escrigui esqueles, a ningú li importarà que escrigui).»27

8.2. PLANS 

Per poder començar a gravar el vídeo, primer de tot vaig haver d’informar-me sobre com

gravar-ho per tal que li donés un significat o un altre a la imatge.

23Orlando, Virginia Woolf (pàg. 192)
24Orlando, Virginia Woolf (pàg. 167)
25Orlando, Virginia Woolf (pàg. 259)
26Orlando, Virginia Woolf (pàg. 167)
27Orlando, Virginia Woolf (pàg. 234)
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Figura 33: Classe de plans. Font: Laura Bisbe  Figura 34: Classe de plans. Font: Laura Bisbe

El gran pla general ens mostra grans espais amb molts elements, és el tipus de pla més

obert. L’objectiu d’aquest pla és la descripció i la contextualització i situació l’acció. Tot el

que veiem, per tant, és important. Però també pot adquirir un valor dramàtic i destacar

diverses sensacions com la soledat, la immensitat, la bellesa o la tranquil·litat. 

En canvi, el pla general bé a tenir el mateix significat, però no d’una manera tan llunyana.

Sol tenir algun referent o punt d’interès que protagonitzi el pla. En el meu cas seria una

persona. El subjecte es veuria de cos sencer i es mostra amb detall l’entorn que el rodeja

per tal de donar-li rellevància a l’espai on es troba. 

Quan  utilitzem  un  pla  sencer,  es  mostra  la  persona  completa.  La  persona  queda

delimitada pel marc de la fotografia, però és important que no es tall cap element del seu

cos.  La  importància  d’aquest  pla  la  trobem en la  postura  del  subjecte.  Volem que la

persona tingui més protagonisme i ens centrem en mostrar l’acció que es duu a terme. El

seu objectiu seria narrar una situació.

A mesura que ens anem apropant,  el  grau d’intimitat  va augmentant,  per tant,  tota la

nostra  atenció  se  centre  en  el  subjecte.  Quan gravem en  un  pla  mitjà  el  que estem

pretenent és donar-li més èmfasis al rostre de la persona, els gestos de les mans, etc. 

Però si volem usar un primer pla, com l’espai es redueix considerablement, es destaquen

aspectes  emocionals  i  anímics  de  la  persona,  ja  que  és  dramàticament  més  potent.
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ORLANDO

VIRGINIA WOOLF

Transmet  molta  més  informació  sobre  les  accions,  els  sentiments,  es  destaquen  les

faccions del rostre, la mirada, l’expressió, etc. 

8.3. PLA DE PRODUCCIÓ

Una vegada vam escollir el text i ens vam informar sobre els mètodes de gravació. El

següent  pas  era  posar  en  escrit  el  que  ens  imaginàvem sobre  l’estructura  del  vídeo

mitjançant un pla de producció. 

S’entén com a pla de producció una sèrie de documents que inclouen tot el necessari pel

procés que va des de la preproducció fins a la realització  (com es va a fer, en quines

instal·lacions, amb quins mitjans) o del servei (què necessitàrem...).

8.3.1. ESCENA 1

Apareix  un  cartell  digital  (fons  negre,  lletres  blanques).

L’escena comença en silenci absolut. La veu en off comença

a  parlar.  A  partir  de  «no  he  estat...»  comencen  a  sonar

diversos «folis». Cada vegada el volum dels folis va augmentant a mesura que es va dient

el text fins arribar al punt de no poder escoltar-se la veu en off al final del text. El soroll

para i només s’escolta l’última paraula «mentidera». L’escena acaba en complet silenci. 

TEXT:  «Jo  no  soc  anglesa,  estimada  Virginia,  no  he  estat  mai  plana  de  pit  ni  llisa

d’anques com tu, ni he fruït de caps de setmana immensos, ni en els meus camps creix la

gespa, ni a la meva universitat l’heura cobreix les finestres i per tant la llum no hi entra per

un sedàs verd. La gent no llegeix al metro ni al tramvia, la gent no llegeix per plaer, la

gent  llegeix  per  examinar-se  i  s’apunta  amatent  les  vegades  que el  poeta  rima  amb

femení o masculí i les vegades que utilitza l’adjectiu ombrívol. Ni tan sols saben que vas

existir tu per alegria nostra, que existies demà i demà passat, que la bellesa no envelleix.

La gent ara en el nostre país és colèrica i malfiada, si els dic que tu existiràs demà no em

creurant, buscaran la teva data de defunció i em diran mentidera.» 1 min.

8.3.2. ESCENA 2

L’escena dividida en 2 parts.
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1a part: comença juntament amb la música. Gravada en plans de

tall (general, mitjà) i a plató amb ombres xineses o contrast. Es

veu l’ombra o silueta d’una dona movent-se lentament mentre se

sent la veu en off. La dona està despullada.

TEXT 1a part: «Havia marxat. L’havia abandonat. Ja no la veuria

més. Doncs aquesta dona s’assemblava a una llebre; una llebre

astorada,  però  tenaç,  una  llebre  la  qual  la  seva  timidesa està

dominada  per  una  audàcia  immensa  i  imbècil;  una  llebre

asseguda i «tiesa» que fulmina al seu perseguidor amb els seus

ulls cridaners; amb orelles parades, però tremoloses, amb el nas

punxegut i estremit.» 45s.

2a part: la música segueix sonant. Gravada en plans de tall (pla detall, general) (detalls

del cos sense mostrar la cara) i a plató. No hi ha ombres xineses o contrast. La dona

despullada comença a vestir-se. Es veu pentinant-se, posant-se uns sostenidors blancs,

camiseta blanca (blanc=puresa, castedat) i maquillatge. Quan la veu en  off nombra els

turmells,  la  dona es posa mitjons (també blancs) i  es desplega el  doblec dels texans

tapant els turmells. A poc a poc es va veient com queda completament vestida (de més a

prop a més lluny fins veure figura entera). 

TEXT 2a  part:  «Marxem,  marxem.  Jo  a  qualsevol  discret  racó  on

abundin l’heura i  les cortines. M’haig de pentinar i  això només em

prendria  una  hora  cada  matí;  m’haig  de  mirar  el  corsé;  haig  de

banyar-me i empolvar-me; haig de passar de la seda a l’encaix, i de

l’encaix al  brocat;  haig de ser casta tot  l’any...  Si l’espectacle dels

meus turmells és una sentència de mort per un subjecte honrat que,

sens  dubte,  té  dona  i  família,  la  meva  obligació  és  ocultar-los.  I

pensar en quin punt havíem arribat per què una dona hagi d’ocultar la

seva bellesa perquè un mariner no caigui del pal major. Que beneites

ens fan, que beneites que soms! Fins i tot a nosaltres ens prohibeixen el coneixement de

l’abecedari. Val més estar vestida d’ignorància i pobresa, val més deixar a altres el govern
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Figura  35:  Fotografia
en contrast d'una dona.
Font: Rebecca Anne en
Flickr de Pinterest

Figura  37:  Dona
d'esquenes  amb
camiseta  blanca.
Font: bonealive.com



i la disciplina del món; val més estar lliure de l’ambició marcial, de la cobdícia del poder.»

1 min.

8.3.3. ESCENA 3

Gravada en pla fix general 2 vegades i a plató. Orlando com home

i Orlando com dona de perfil (una a la dreta i l’altre a l’esquerra

(com si  es  miressin  de  front).  L’home té  la  mà lliure  i  la  dona

retenint-se la roba. L’home es gira per mirar el món de front (mira

fixament a la càmera), mentre la dona el mira de reüll. 

TEXT:  «Si comparem el retrat d’Orlando home amb el de Orlando

dona,  veurem que encara que els  dos siguin indubtablement  la

mateixa persona, hi ha certs canvis. L’home té lliure a mà per empunyar l’espasa, la dona

l’ha d’usar per retenir les sedes sobre les seves espatlles. L’home mira el món de front

com si fos un fet per al seu ús particular i arreglat als seus gustos. La dona el mira de

reüll,  plena de subtilesa,  plena de cavil·lacions potser.  Si  haguessin fet  servir  tratges

iguals, no és impossible que el seu punt de vista hauria estat igual.» 30s.

8.3.4. ESCENA 4

Gravada en pla de tall (primer pla) i a plató de pit amunt. La dona es

vesteix  d’animals  metafòricament  mirant  fixament  la  càmera.  Es

vesteix  amb un abric  de plomes gran possiblement  marró (=linx),

bufanda blanca amb serrells (gall indi i cigne blanc=puresa) i ombra

d’ulls blava (=guacamai). 

Mentre  es  vesteix  apareixen  màscares  d’imatges  dels  animals

mencionats anteriorment (Tipo American Horror History).

Gall indi: https://www.youtube.com/watch?v=xIr2bKy3igM (min. 0.12)

Linx: https://www.youtube.com/watch?v=yNJSAkSjtIc (min. 0.33)

Guacamai: https://www.youtube.com/watch?v=FejcaHuEMlE ( min. 0.44)
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Figura 36: Home i dona
mirant-se.  Font:
lamenteesmaravillosa.c
om

Figura  38:  Rostre
d'una  dona.  Font:
lavidalucida.com

https://www.youtube.com/watch?v=FejcaHuEMlE
https://www.youtube.com/watch?v=yNJSAkSjtIc
https://www.youtube.com/watch?v=xIr2bKy3igM


TEXT: «Penso que la dona és un bell animal romàntic, que pot ser adornat amb pèls i

plomes, perles i diamants, sedes i metalls. El linx llençarà la seva pell a les seves plantes

perquè es faci una palatina; el gall d’indi, el guacamai i el cigne col·laboraran en el seu

maneguet;  el  mar es despullarà dels  seus cargols  i  els  penyals de les seves pedres

precioses, i la naturalesa entera contribuirà al envelliment d’un ser que és la seva obra

més perfecta.» 30s.

8.3.5. ESCENA 5

Gravada en pla fix general i plató. Orlando està dempeus amb

un vestit blanc mirant fixament a la càmera. Està envoltada de

noies  dretes  vestides  de  negre  (negre=misteri,  error,  impur,

maligne)  rere  seu  mirant  a  la  càmera  també  formant  una

piràmide.

TEXT:   «Les dones són com nens grans... L’home intel·ligent

només  es  distreu  amb  elles,  juga  amb  elles,  procura  no

contradir-les i les adula. Què se suposa que fan les dones quan

es reuneixen? Com a cap home sensat li pot interessar la pregunta anterior, passem-la

per alt.» 20s.

8.3.6. ESCENA 6

Plató i gravat en pla de tall (general, mitjà, detall). Hi ha un home dret

i  passa  per  davant  una  dona  (només es  veuen  talons),  ignora  a

l’home. Hi ha una dona dreta, passa per davant un home i li fa una

abraçada. La dona mira a la càmera sense saber què està passant. 

TEXT: «Havia oblidat que les dones no solien passejar soles en els

llocs  públics.  //  Ja  no  era  possible  donar  un  passeig  sense  que

l’afoguessin, sense que li regalessin un collaret de maragdes i sense

que un Arxiduc li fes un oferiment matrimonial.» 20s.
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Figura  39:  Piràmide  de
dones mirant càmera. Font:
esnoticia.co

Figura  40:  Silueta
home  i  dona  drets
mirant-se.  Font:
pixabay.com



8.3.7. ESCENA 7

2 parts.

1a part:  gravada a plató,  sensació de lloc tancat.  Gravada en pla  de tall  (primer pla,

detall). La dona es va despullant. Igual que en la segona escena a la 2a part, però a la

inversa. (Per molt que els homes la facin vestir-se, les eduquin de tal forma i les obeeixin

a seguir unes condicions per arribar a ser alguna cosa en la vida, no seran res). 

TEXT 1a part: «Les dones eren com espigues de blat, dretes,

brillants, idèntiques. Una dona sap molt bé que per més que un

escriptor li enviï els seus poemes, elogiï el seu criteri, sol·liciti la

seva opinió i begui el seu te, això no vol absolutament dir que

respecti  els  seus  judicis,  admiri  els  seu  enteniment  o  deixi,

encara que li estigui negat l’acer, de traspassar-la amb la seva

ploma.» 30s.

2a part:  Pla fix general  a plató.  Es veu la dona ja despullada

mirant ’horitzó d’esquena.

TEXT: «Segurament,  ja que és una dona, una dona preciosa,

una dona en la seva plenitud, aviat abandonarà aquest simulacre

d’escriure i pensarà en un guardabosc encara que sigui (i amb tal que pensi en un home,

a ningú li  semblarà dolent  que pensi).  I  després escriurà una esquela (i  amb tal  que

escrigui esqueles, a ningú li importarà que escrigui).» 30s.

8.3.8. ESCENA 8

Gravada pla fix general i plans de tall al riu. La dona està entra al riu

fins ser al mig i llavors es va enfonsant fins desaparèixer sota l’aigua.

(simbolitza mort Virginia Woolf).
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Figura  42:  Dona  al
mig  del  riu.  Font:
threeriversdeep.word
press.com

Figura  41:  Dona
d'esquena.  Font:
istockphoto.com



8.4. EXPLICACIÓ VÍDEO

Primer  es  veu  la  silueta  d’una  dona  i  quan  la  veiem  per  primera  vegada  està

completament  despullada  simbolitzant  el  naixement  de  la  vida.  A  poc  a  poc  es  va

començant a vestir amb les normes imposades de la societat, però completament de color

blanc per simbolitzar la puresa. Llavors es comencen a veure els problemes que tenen les

dones i amb el que s’han d’enfrontar tant fa cent anys com actualment. 

En primer lloc es dona la comparació amb l’home i podem veure com la dona queda en un

segon  pla  i  a  l’home  se  li  permeten  certes  llibertats  i  poder.  En  segon  lloc  podem

contemplar com l’home defineix a la dona com un animal romàntic. Com la pot manipular i

com la dona fa tot el que l’home li sembla millor per obtenir «l’obra més perfecta». Llavors

passem a la relació que té amb altres dones, però com això no és d’interès, es passa per

alt. Veiem com la dona cada vegada té menys llibertat i se sent més cohibida. 

En quart lloc podem observar els problemes que tenen les dones en públic. Com l’home

és ignorat completament i en canvi a la dona se la priva d’intimitat i respecte. I finalment

arribem a la seva llibertat professional. Per molt que s’esforcin i facin tot el possible per

triomfar, mai seran respectades. Per molt que els homes la facin vestir-se, les eduquin de

tal forma i les obeeixin a seguir unes condicions per arribar a ser alguna cosa en la vida,

no seran res. Així que la dona decideix alliberar-se d’aquesta vida i es despulla traient-se

tots els estereotips dels homes. I quan per fi té un moment de llibertat, acaba posant fi a la

seva vida perquè no se li pot considerar vida.

Hi ha la relació de: comença despullada i acaba despullada, i el simbolisme dels colors

(blanc=puresa/negre=foscor  vida).  La  roba  i  els  escenaris  són  de  la  nostra  actualitat

perquè això tant passava al segle XX com en el nostre present.

Quasi tot el vídeo es fa tancat per mostrar la cohibició que tenen les dones durant la seva

vida  i  llavors  al  final  es  veu  l’impacte  en  un  lloc  extern  per  mostrar  llibertat.  El  riu

simbolitza la llibertat que acaben tenint i acaba en el riu precisament perquè Virgina Woolf

es va suïcidar en un a Londres. 
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9. CONCLUSIÓ

Quan em vaig plantejar el treball per primera vegada, no tenia un objectiu principal. La

meva meta era augmentar el meu coneixement i enriquir-me sobre Virginia Woolf, una

autora  de  la  qual  només  n’havia  sentit  a  parlar  breument.  Després  de  decidir

concretament el  tema del  treball  i  endinsar-m’he en un sol  camí definitiu,  després de

mesos treballant, he arribat a la meva meta, potser, fins i tot, l’he travessat amb massa

entusiasme. 

En conclusió, la situació històrica que varen patir París, Londres i Barcelona a finals del

segle dinou i  principis del  vint.  En els tres casos, he pogut  veure que les dones «no

formaven part de la societat», ja que no s’esperava res d’ella. Només servien per cuidar la

casa i contribuir a la prolongació del cognom de la família. No tenien ni dret ni vot, estaven

sota el domini dels seus marits, pares o germans, i si alguna d’elles volia destacar en un

àmbit professional, no podia. La mateixa societat s’encarregava de reprimir aquest fet. Les

dones no eren res i no s’esperava res d’elles, però a Londres hi va haver una excepció.

El  Grup  de  Bloomsbury era  un  grup  heterogeni  el  qual  va  suposar  el  primer  grup

intel·lectual on hi hauria dones en igualtat de condicions malgrat la desigualtat social. Els

seus integrants van desafiar les normes i  els estereotips imposats.  Varen ser jutjats  i

blasfemats, però varen aconseguir obrir la ment de moltes persones i trencar amb els rols

de la societat victoriana. Tots varen triomfar, però qui va sobresortir més de tot aquest

grup va ser Virginia Woolf.

Virginia Woolf és una de les primeres dones en aconseguir «matar l’àngel», com ella diria,

i per això mateix, va triomfar a diferència de la resta de dones que hem vist i posat com

exemples. Es va passar la vida lluitant contra ell mateixa i contra la societat. Des de petita

va veure com la seva mare i les seves germanes es dedicaven totalment al seu pare fins a

morir sense haver viscut. Llavors va patir abusos sexuals per part del seu germanastre el

qual més tard l’adoctrinaria per ser una bona esposa i dona. Virginia Woolf era conscient

del  que  li  estava  passant  i  de  com  les  dones  eren  tractades.  Ella  va  trencar  amb

l’estereotip de dona perfecta que li havien imposat, es va resistir i va decidir deixar aquest
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món per poder viure el seu. Això la portà més tard a ser considerada un dels referent

feminista per moltes dones i poder triomfar. 

Cal destacar que si va triomfar, en part, va ser perquè tampoc vivia a la ombra del seu

marit com varen fer Sylvia Plath o Margaret Keane. Leonard Woolf formava part del Grup

de Bloomsbury i com Virginia Woolf i tota la resta, tenia una ment oberta i diferent a la de

la societat. Ell mai la va cohibir, prohibir o menysprear, sempre la va recolzar en l’àmbit

professional i la va cuidar com a persona malalta que ella era. 

Virginia Woolf va ser una icona del feminisme, de superació i de revolució i així ho deixa

clar  en  les  seves  obres  com  Orlando o  Una  habitació  pròpia,  dues  novel·les  que

reflecteixen els problemes de les dones i la veu de la pròpia autora. En ells escoltem les

seves reivindicacions i la coneixem com a persona. Per això vam escollir Orlando com a

obra a reivindicar i  amb el vídeo ens agradaria haver aconseguit donar veu a Virginia

Woolf i mostrar la seva història, Orlando. 
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10. EPÍLEG

Si soc sincera, quan vaig decidir escollir aquest treball,  va ser un acte impulsiu. Quan

penso en aquell dia només puc pensar en què estava com una cabra per triar aquest

treball  de recerca. Fent el  batxillerat  científic  i  volent-me dedicar a una professió com

biologia, química i fisioteràpia en un futur, a qui se li pot acudir fer un treball de l’àmbit

humanístic i a sobre sense haver tractat mai el tema? Suposo que a mi i crec que fins i tot

a la meva tutora li va sorprendre bastant.

Al principi no sabíem per on conduir el treball. Sabíem que havia d’anar sobre Virginia

Woolf i la història de les dones en la literatura, però com enfocar-ho? De quina manera?

No volíem que fos avorrit i que englobés tot el que volíem demostrar? Aquesta va ser la

primera dificultat que vàrem trobar, ens va portar una mica de temps posar un rumb fix,

però ens en vam sortir miraculosament.  Orlando era la clau de tot. La novel·la perfecta

que demostra la història de la dona, la reivindica i  permet escoltar la veu de Virginia

Woolf. Una vegada vam saber que tot havia de girar entorn a la novel·la, llavors es va

convertir  en un treball,  que va ser  bufar  i  fer  ampolles,  o  això vaig creure durant  un

temps!!!

Virginia Woolf té una manera molt peculiar d’escriure i costa bastant entendre el que vol

dir amb una simple frase. Vaig trigar bastant de temps a connectar amb la novel·la i trobar

la concentració per llegir-la. Els primers capítols se’m van fer eterns i no entenia quasi res.

He d’admetre que em veia fatal fins al punt de dir: «faré veure que me l’he llegit i trobaré

la informació d’internet». Però al  final no vaig caure en la temptació i  vaig aconseguir

trencar  la  muralla  que  m’impedia  la  lectura  i  sabeu  què?  Una  vegada  vaig  tornar  a

començar, no vaig poder parar fins acabar-lo del tot. Virginia Woolf va fer el que més bé

sap fer tot i que ens separa més d’un segle i mig, em va captar del tot com a tots els seus

lectors. 

Llavors, el treball ja estava pràcticament fet. Tenia tota la part teòrica i només em quedava

fer el vídeo, però això també va suposar un asfixia constant. No tenia ni idea de com

gravar i només tenia pocs dies per aconseguir tot el material bo. Per sort, després d’estar
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unes quantes hores durant dos dies de patiment tancats en el plató de l’ERAM vam lligar

el vídeo, però la batalla definitiva venia a continuació. L’edició del vídeo va suposar una

autèntica tortura. No tenia ni idea de com editar, de quina aplicació fer servir i de com fer-

ho. Una vegada vaig trobar el programa adequat va venir el següent inconvenient: només

tenia set dies de prova gratuïta per editar, si no volia pagar una gran quantitat de diners

mensualment. Aquest entrebanc va suposar la gota que va acabar amb la meva paciència

i em vaig maleir per no haver estat més sensata, i em vaig penedir, d’haver-ho fet, dies

més tard quan vaig veure que el vídeo estava acabat i era perfecte. 

Personalment, espero haver aconseguit demostrar el que pretenia des d’un principi i estic

molt contenta i orgullosa del treball que he fet. L’objectiu principal era aprendre i he après

un munt de coses: sobre les dones, sobre la literatura, sobre el món d’audiovisuals, sobre

la investigació i sobretot de Virginia Woolf. He après i això és l’únic que volia aconseguir. 
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se en aquest treball i concedir-me gran part del seu temps lliure per fer la música del

vídeo només guiant-se pel pla de producció. Sé que no deu haver estat fàcil. En tercer

lloc, agrair la participació de Carla Bravo, Ariadna Parra, Queralt Valeiro, Carla Gabarrón,

Alba Solà i com no, la interpret d’Orlando, Marina Solà. Gràcies també a Martina Puig per

haver-me fet la portada i a la classe de química per haver-me suportat parlant del treball.

Donar les gràcies als meus pares sense el seu suport incondicional no hauria pogut dur a

terme tot el treball. I finalment, agrair a  la meva tutora, haver escollit la meva proposta i

haver-me conduït en aquest nou projecte. Ajudant-me, guiant-me i animant-me. 

A tots, gràcies per la vostra ajuda i el vostre suport. 
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ANNEX 128

BELL, CLIVE (1881-1964)

Crític d’art i membre del primitiu Grup de Bloomsbury. Fill d’un ric propietari minaire del

comtat de Wiltshire. Va estudiar a Cambridge (Trinity College), on va palesar un gust per

les  arts  plàstiques.  El  1907  es  casa  amb  Vanessa  Stephen.  Col·labora  en  les  dues

exposicions postimpressionistes de Fry. Autor del concepte forma significant29 i pacifista. 

Era  un  estrany  snob,  hedonista30 i  faldiller,  un  racista  i  un  antisemita  (però  no  un

homòfob), va passar de ser un socialista liberal i pacifista a un apaivagador reaccionari.

La reputació de Bell li ha portat a ser el més subestimat en la història de Bloomsbury.

BELL, VANESSA [Stephen de soltera], <<Nessa>> (1879-1961)

Pintora i  interiorista anglesa, germana de Virginia Woolf.  Educada a casa tot  i  que va

assistir a classes a l’Escola de Belles Arts de Londres. El 1907 es casa amb Clive Bell.

Sentimentalment lligada amb Roger Fry i Duncan Grant. Va introduir l'impressionisme a

Anglaterra,  situant els rostres en blanc i  deixant  que l'interior  fos el  que expressés el

rostre, impactat per l'ambient.

FORSTER, E.[dward] M.[organ] <<Morgan>> (1879-1970)

Novel·lista, assagista i llibertí anglès. Les seves obres aborden les diferències de classe i

la hipocresia de la societat general. Va estudiar primerament en el Col·legi Tonbridge en

Kent i més tard va ingressar en el  King's College de la Universitat de Cambridge, on va

estudiar literatura clàssica i història. Allà va formar part del grup The Apostles.

Forster va rebre diversos premis, entre ells el Femina, el premi James Tait Black Memorial

de ficció, The Order of the Merit i fins i tot li va ser concedit The Order of Companions of

Honour per la reina Isabel II del Regne Unit. A més, va estar nominat fins a 13 ocasions al

premi Nobel de Literatura.

28Extret de Virginia Woolf i el Grup de Bloomsbury de Marta Pessarrodona.
29 Descriu la qualitat distintiva de les obres d’art a altres objectes.
30 Relatiu a l'hedonisme: l'art hedonista.
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FRY, ROGER (1866-1934)

Va ser un pintor i crític d’art tot i que va fer estudis científics a Cambridge (King’s College)

on també va ser membre dels Apostles. Va ser un membre essencial per al grup, era un

home  d’acció  i  pensament.  Creador  de  dues  exposicions  postimpressionistes,  terme

inventat per ell. Va ser un pintor experimental i en el seu art va explorar les seves pròpies

sensacions. Fry no es considerava un gran artista, «només un artista seriós amb certa

sensibilitat i gust».

GARNETT, DAVID, <<Bunny>> (1892-1981)

Novel·lista i memorialista. A diferència de la major part dels homes del Grup Bloomsbury,

no va estudiar a cap Public School ni a la Universitat de Cambridge. Es va educar a casa i

a base de classes particulars. Amant de Duncan Grant. 

GRANT, DUNCAN (1885-1978)

Pintor. Nascut a Escòcia i expert en les danses escoceses. Va estudiar breument pintura

en escoles londinenques i a la Slade. Amant de Maynard Keynes durant molts anys i de

Vanessa Bell amb la qual va tenir una filla, Angelica, i una relació estable que va durar fins

a la mort d’ella. Se’l considera el personatge més simpàtic del Grup de  Bloomsbury, el

menys maliciós i el millor pintor. Va saber combinar la pintura amb el disseny de mobles,

dibuixos per a catifes, ceràmiques, decorats teatrals, etc. 

KEYNES, JOHN MAYNARD, <<Maynard>> (1883-1946)

Economista, nascut i educat a Cambridge (King’s College). Membre dels Apostles, és el

cantabrigiensis  del  Grup  de  Bloomsbury que  més  relació  acadèmica  va  tenir  amb  la

universitat.  Durant  la Gran Guerra era un funcionari  públic.  Amant de Duncan Grant  i

entusiasta dels ballets russos de  Diaghilev, el 1925 es va casar amb la ballarina russa

Lydia Lopokova. Creador de l’Arts Council britànic. Va ser una de les figures cabdals i

més guardonades del Grup de  Bloomsbury i el primer biografiat d’ells, autor d’una obra

memorialista indispensable. 
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MACCARTHY, DESMOND (1877-1952)

Escriptor.  Va ser l’únic membre del primitiu Grup de  Bloomsbury que mai va viure en

aquell barri londinenc. Va estudiar història a Cambridge (Trinity College) i va formar part

dels  Apostles.  Secretari  de  la  primera  exposició  postimpressionista  que  va  organitzar

Roger  Fry.  Es  va  dedicar  bàsicament  al  periodisme  cultural,  però  el  seu  art  va  ser

constantment la conversa. 

STRACHEY, JAMES (1887-1967)

Psicoanalista  i  traductor.  Va estudiar  a  Cambridge (Trinity  College) i  va ser  elegit  als

Apostles. En un principi va ser crític musical, però el van fer estudiar medicina per tal de

convertir-se en un psicoanalista. També va ser el fundador de la Glydenbourne Opera.

SYDNEY-TURNER, SAXON (1880-1962)

Funcionari públic. Va estudiar llengües clàssiques a  Cambridge (Trinity College) encara

que es considera un matemàtic natural.  Elegit  Apostle i  el  primer que va arribar  a  la

primera reunió del grup. Amant de la música i la poesia.

STEPHEN, THOBY (1880-1906)

Va estudiar  dret  a  Cambridge (Trinity  College),  però no va formar part  dels  Apostles.

Després de la mort del seu pare, va decidir traslladar la família a  Bloomsbury. Desitjant

seguir en contacte amb els amics de la universitat els va convocar cada dijous a casa

seva formant el que seria el Grup de Bloomsbury. Va ser el primer a morir del grup. 

WOOLF, LEONARD (1880-1969)

Escriptor,  editor,  memorialista  i  polític.  Va  estudiar  clàssiques  a  Cambridge (Trinity

College) on va conèixer tots els que formarien part del primitiu Bloomsbury i on va formar

part també dels Apostles. Va publicar dues novel·les que el van abocar al periodisme i a la

política dins del Partit Laborista on va tenir diversos càrrecs. Més tard va comprar una

màquina d’impressió i juntament amb la seva muller, Virginia Woolf,  va crear l’editorial

Hogarth Press. 
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ANNEX 231

Recull de dones que varen lluitar per tenir una habitació pròpia i així poder triomfar. 

DOLORS MONSERDÀ I VIDAL

Dolors Monserdà i Vidal (Barcelona, 10 de juliol de 1845 - 31 de

març de 1919) fou una escriptora catalana. Es dona a conèixer

com a articulista escrivint  en castellà fins al  1875, i  a partir  de

llavors en català. Va participar als Jocs Florals, on fou premiada el

1878, el 1882 i el 1891. Va ser la primera dona a presidir uns Jocs

Florals, el 1909. 

Fou una impulsora d'obres de caràcter social i feminista, al costat

de Carme Karr i Alfonsetti. Considerava que el paper de la dona

burgesa era protegir, mitjançant l'actuació personal i la de centres

adequats,  la  dona  treballadora,  tant  per  motius  humanitaris  i  moralitzadors  com,

especialment, per evitar la radicalització de les seves postures.

CARME KARR i ALFONSETTIL

Carme  Karr  i  Alfonsetti  (Barcelona,  16  de  març  de  1865  -  29  de

desembre  de  1943)  fou  periodista,  escriptora,  feminista,  pacifista,

musicòloga i publicista. Va ser una de les promotores més avançades

del feminisme català de principi del segle XX, com Dolors Monserdà,

amb qui col·laborà. El seu feminisme advocava per dotar les dones

d'eines que les capacitessin tant per a l'exercici d'una professió com

per a la igualtat de drets.

31Extret de Wikipedia i pel·lícules de les artistes. 
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Figura  1:  Dolors
Monserdà  i  Vidal,
escriptora.  Font:
enciclopedia.cat

Figura  2:  Carmen
Karr. Font: wikipedia



PAULA BECKER

Paula Modersohn-Becker, anteriorment MinnaHermine Paula Becker

(Dresden, 8 de febrer de 1876 – Worpswede, 21 de novembre de

1907), va ser una pintora alemanya, i una de les representants més

precoces del moviment expressionista al seu país.

Els seus pares li imposaren que si volia pintar en el seu temps lliure,

havia de trobar un marit que li permetés. Ella s’introduí en una escola

de pintura on les dones havien de pagar per poder pintar i pels homes

era gratuït. Allà li imposaren una manera de pintar, però ella decidí no

seguir les instruccions dels autèntics pintors, els homes. Ella era una

ànima lliure fins que s’enamorà del pintor Otto Modersohn amb el qual es casà i passà a

viure dels quadres del seu marit, ja que al ser dona, el seu art no valia. Farta, se’n va a

París a intentar viure dels seus quadres i deixa a Otto, però quan es veu arruïnada torna

amb ell. Morí després de donar a llum i amb més de 750 quadres i més de 1000 dibuixos. 

MARGARET KEANE

Margaret  Keane  (Nashville,  Tennessee,  15  de  setembre  de

1927) és una artista estatunidenca. Amb 23 anys va donar a

llum a la seva filla Jane amb el seu primer marit del qual va

fugir. En aquella època les dones no solien abandonar als seus

marits  i  encara menys si  no tenien un lloc on anar,  treball  i

diners, però Margaret Keane només tenia quadres en el seu

maleter. 

De seguida es posà a treballar en una fàbrica de mobles i a

vendre quadres al carrer. Més tard conegué a Walter Keane, pintor amb qui es casà el

1955. Walter Keane Keane va tancar el seu negoci immobiliari i es va dedicar a vendre els

dibuixos i  gravats de la seva dona de forma massiva en grans magatzems, llibres de

còmic i revistes. Aquests quadres, signats "Keane", van fer que el públic interpretés que el

creador era Walter i no Margaret  Keane, encara que ella no el va saber fins a temps

després. Margaret Keane, sota el nom del seu marit, va arribar a ser una de les artistes
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Figura  3:  Paula
Modersohn-Becker.
Font: wikipedia

Figura  4:  Margaret  Keane.
Font: people.com



més populars en la dècada de 1960, però la fama i  el  reconeixement se l’emportaria

Walter. Margaret Keane de seguida quedà a l’ombra del seu marit, però com tenien tant

d’èxit,  decidí  guardar  el  secret  durant  anys.  Durant  aquest  temps  Walter  Keane

s'autoproclamava el pintor dels quadres, mentre que la veritable autora, Margaret Keane,

es mantenia tancada pintant durant llargs períodes, alguna cosa que anava influint en els

seus quadres.

En 1986 va demandar a Walter Keane. Ja en el judici, el jurat va demanar als dos que

pintessin un quadre amb el seu estil característic. Margaret Keane va pintar un quadre en

53 minuts. Walter Keane no va pintar res al·ludint a un suposat dolor d'espatlla. El jurat va

dictaminar a favor de Margaret Keane i li va permetre signar les seves obres com Keane.

També va condemnar a Walter Keane a una retribució de 4 milions de dòlars per danys

emocionals i menyscapte a la seva reputació.

SYLVIA PLATH

Sylvia Plath (Boston; 27 d'octubre de 1932 - Londres; 11 de febrer de

1963)  va  ser  una escriptora  estatunidenca especialment  coneguda

com a poetessa. Es va casar amb Ted Hughes, poeta, i a parir de la

publicació del primer llibre d'ell, deixa la seva vida a Anglaterra per

anar-se'n a viure a EUA.

Ted Hughes, aviat  eclipsà tot gràcies al seu èxit  i  la seva estatura

literària. Ell atrau l'admiració de les dones i això fa que Sylvia Plath de

seguida quedi apartada, cohibida i aclaparada. Tot passa a centrar-se

en ell. Es va traslladar per ell dues vegades, mecanografiava els seus

poemes per ell  i  es va fer professora per ell  perdent  el  temps en vers d'escriure per

satisfer-se de la glòria del seu marit. Sylvia Plath acabà sentint-se presa a casa i oprimida,

ja que no tenia temps d'escriure. Tot i això, ella no volia que ell la deixés.

Més tard, Sylvia Plath publicà el seu primer llibre, però no té el mateix reconeixement que

l'obra de Ted Hughes pel simple fet que era la seva dona. Va rebre males crítiques i

sempre la comparaven amb el seu marit qui seguia aclaparant totes les mirades.
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britannica.com



Amb el seu segon fill, ella passaria a ocupar-se del bebè mentre Ted Hughes escrivia, ja

que era el verdader poeta de la casa fins que descobreix que ell l'enganya i ella es queda

destrossada, però deixa a Ted Hughes i  aquest dolor és el  que la impulsa a tornar a

escriure.

Sense ell  se sentia  lliure i  podia escriure de nou. Se sentia feliç,  però també buida i

turmentada, no podia viure sense ell fins al punt que acabà suïcidant-se. Amb la seva

mort es va donar a conèixer. De seguida es convertí en un ídol, però estava morta. Sylvia

Plath era una dona desesperada, aclaparada que sentia que la seva vida no era la seva

per  un  matrimoni  destrossat,  un  marit  infidel  i  una  maternitat  que  la  sobrepassava

impedint-li  abocar-se  a  l'escriptura.  Semblava  que  ho  tenia  tot,  però  només  era  una

mascara que tapava la desesperació i la solitud més destructiva.

CAMILLE CLAUDEL

Camille Claudel (Fère-en-Tardenois, Aisne; 8 de desembre de 1864 -

Montdevergues, Vaucluse; 19 d'octubre de 1943) va ser una escultora

francesa. En el 1882 l'admeten a l'Escola de Belles arts. Arriba a París

el 1883 amb la finalitat de perfeccionar la seva tècnica i ingressar en

l'Acadèmia Colarussi. Aquest mateix any es troba per primera vegada

amb Auguste Rodin amb qui s’enamoraria i passaria a la història per

ser la seva amant i no per la seva obra. 

Camille Caludel s’obsessionà pel seu amor i Rodin s’aprofità del seu

talent presentant les seves obres com a pròpies. Quan ella s’adonà

que tot era una farsa, el deixà humiliada i l’abandonà i s’aïllà en el seu món de foscor.

Rodin la va portar al límit mental i va destrossar la seva consciència per la qual cosa la

seva família decidí tancar-la en un psiquiatre. Allà la priven de la seva llibertat i oprimeixen

el seu treball com artista. Ella era un esperit lliure, una dona avantatjada a la seva època i

la varen tancar, la varen aniquilar. 

Les  seves  obres  mai  varen  tenir  el  reconeixement  a  l’altura  que  estaven  els  seus

assoliments. Ella sempre estava a la ombra de Rodin i acabà morint en el centre on va

estar tancada vint-i-nou anys. 
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Claudel.  Font:
wikipedia
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