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No existeixen les
casualitats, ens
encastem als es-
deveniments com
l’automòbil que
xoca amb deter-
minació contra

un mur, a càmera lenta. D’aquesta
manera, Marta Pessarrodona, amb
l’excusa d’aprendre anglès, va anar-
se’n l’any 1972 cap a Anglaterra.

Conductora d’un vehicle carre-
gat de lectures i ganes d’aprendre va
topar amb la solidesa literària de
Virginia Woolf i va quedar-hi encas-
tada per sempre. Mentre era allà,
Quentin Bell, nebot de Woolf, va pu-
blicar una biografia sobre l’autora
d’Orlando. L’escriptora anglesa ha-

L’Enciclopèdia Catalana
de Virginia Woolf

via aconseguit la glòria literària ja
feia estona. L’acadèmica encara no
tocava. D’això en va ser testimoni
Pessarrodona al campus de la Uni-
versitat de Nottingham, on feia de
lectora de castellà. En aquest con-
text encarcarat de college britànic
a qui s’havia d’admirar era D.H.
Lawrence. Woolf comptava amb
una bona colla d’admiradors però
de portes cap endins.

Pessarrodona, militant ja de la
causa feminista, va trobar en aque-
lla escriptora una representació de
la desigualtat i també un mirall on
veure com era de borrós, gairebé
un segle més tard, el paper de la do-
na. L’escriptora catalana, que dei-
xava enrere un país gris encara so-

ta el règim franquista, descobreix
en els llibres de Woolf i en les bio-
grafies del Grup de Bloomsbury un
univers apassionant. “Virginia
Woolf es convertiria en la meva
professora particular de llengua
anglesa”, escriu Pessarrodona.
Aquella reunió d’intel·lectuals al
voltant de les figures cabdals de
Virginia Woolf i Lytton Strachey,
durant l’època victoriana, resulta-
ven una excepció hedonista, lliure
i poc convencional de la qual Pes-
sarrodona es va enamorar.

Més de 40 anys després del des-
cobriment, ara publica aquest re-
cull biogràfic i bibliogràfic. A les
pàgines de Virginia Woolf i el Grup
de Bloomsbury conviuen el marit

El sermó de la cai-
guda de Roma, de
Jérome Ferrari,
guanyadora del
premi Goncourt
2012, conta la
història de dos

joves amics, el Libero i el Matthieu,
que abandonen els seus estudis de
filosofia a París i tornen a Còrsega
per fer-se càrrec d’un bar. Un dels
elements centrals de la novel·la és
el xoc que es produeix entre dos
mons antagònics. Si la capital fran-
cesa representa la contenció, l’es-
tudi, la raó i la cultura, l’illa és la
passió deixada anar, la festa i tam-
bé la violència, la sensorialitat, la
voluptuositat mediterrània, els ca-
ràcters antropològics i el primiti-
visme de la natura. Amb tot, Fer-
rari va molt més enllà d’aquesta di-
cotomia i munta un relat, pessimis-
ta però alhora vital, sobre la
felicitat sempre perible i la fragili-
tat de tots els paradisos.

El món serà vençut per les tenebres
El títol remet a les ensenyances

de sant Agustí d’Hipona, que quan
va saber que Roma havia estat arra-
sada pels visigots d’Alaric (410), va
intentar consolar els fidels cristians
proclamant que, si la ciutat havia
caigut, no era perquè hagués renun-
ciat als déus pagans, sinó perquè
tots els regnes de la Terra estan con-
demnats a desaparèixer, ja que
l’únic regne perdurable és el celes-
tial. Si algú pensa que la combinació
d’uns elements tan dispars com són
una parella de joves regentant un
bar modern –música estrident, al-
cohol a dojo, disbauxes diverses– i
els sermons consoladors de sant
Agustí per força han de fer un efec-
te estrany, no va gens errat. El fan.

No és una estranyesa incòmoda,
però, ni perjudicial per a l’efectivi-
tat de l’obra. Més aviat al contrari.
Al principi costa una mica d’entrar-
hi i assumir-la, però a mesura que el
lector va entenent quin és el joc de
l’autor, resulta francament atracti-

va. Vull dir que inserir referències a
la història antiga enmig d’escenes
que transcorren en l’ambient festiu
d’un bar actual és una manera efi-
caç –un pèl òbvia, també– d’expres-
sar una línia de continuïtat entre el
passat i el present i entre dues èpo-
ques que aparentment no tenen res
a veure. Així mateix, les incompta-
bles expressions de caire religiós o
teològic que puntegen el text –“har-
monia celestial”, “puresa eterna”,
“dolça redempció”, “eternitat de
quietud i de bellesa”– emfatitzen el
sentit de l’obra i la idea força sobre
la qual la veu narradora no para de
fer voltes obsessivament. Aquesta
idea: tot el que té a veure amb la fe-
licitat mundana –imperis, negocis,
amistats, famílies, amors…– està
destinat a no durar.

També és cert que, en ocasions, la
novel·la és redundant, tan orgullosa
de la seva proposta arriscada que no
és capaç d’executar-la amb natura-
litat. En aquest sentit, la història
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d’Aurélie, la germana de Matthieu,
que fa excavacions arqueològiques
al nord d’Àfrica, a l’antiga Hipona, és
un subratllat agustinià superflu. En
canvi, l’altra trama secundària de
pes, la història de l’avi Marcel, fun-
ciona molt bé. A més de represen-
tar cruament la decadència de la
França posterior a la Segona Guer-
ra Mundial –un altre imperi desapa-
regut–, ens mostra un home atrapat
pels records d’un passat feliç però
perdut i irrecuperable.

Escrit en una prosa sumptuosa i
de ressonàncies mítiques, que fa
pensar –gairebé no té punts i a part–
en una llarga i virtuosa voluta, El ser-
mó de la caiguda de Roma pot sem-
blar d’un pessimisme esgarrifós.
Perquè ens avisa, amb sant Agustí,
que “si estimes el món, moriràs amb
ell”. Molt pessimista, sí. Però amb
matisos. Perquè, amb les seves esce-
nes jovials, plenes d’una beatitud ei-
xelebrada, també ens està convidant
a, malgrat tot, estimar-lo.✒

de Woolf, Leonard, la germana,
Vanessa, pintora i aliada seva, el
crític d’art Clive Bell, marit de Va-
nessa, i un parell d’amants d’ella,
els pintors Roger Fry i Duncan
Grant. No hi falta tampoc l’amant
d’aquest últim, l’economista John
Maynard Keynes. A la colla de per-
sonalitats, s’hi ha de sumar el que
la biògrafa anomena “els serrells”,
que, tot i no formar part del nucli
dur de Bloomsbury, van tenir-hi
un vincle ben estret. Un d’aquests
“serrells” és la pintora Dora Car-
rington, que aquí coneixem per
la pel·lícula Carrington (Emma
Thompson n’interpretava el per-
sonatge), a més de l’escriptora Vi-
ta Sackville-West, possible amant
de Virginia, i l’escriptor E.M. Fors-
ter. Pessarrodona, amb afany en-
ciclopèdic –que a estones em re-
sulta massa eixut i repetitiu–, ens
presenta un a un tots els membres
de Bloomsbury a partir de les rela-
cions entre ells. Sobren ingredi-
ents per escriure un culebró vene-
çolà. Relacions homosexuals i bi-
sexuals sota el paraigua de matri-
monis de fireta, esposes que fan de
mainaderes de l’amant del seu ma-
rit, dones casades amb fills de dife-
rents relacions. N’hi ha per a tots
els gustos. Pessarrodona no jutja.
Potser aquesta era la manera que
tenien els de Bloomsbury per rees-
criure la història d’una època. Més
enllà de les “distraccions”, com di-
ria una dama victoriana, Pessarro-
dona posa l’èmfasi en el caràcter
pacifista d’aquest grup, que va viu-
re les dues grans guerres del segle
XX, va patir la persecució nazi i va
participar a favor de la República
durant la Guerra Civil Espanyola.
També Bloomsbury va donar su-
port a la causa sufragista. Els fruits
d’aquell ecosistema únic van sor-
gir de la Hogarth Press, l’editori-
al del matrimoni Woolf. Allí es van
imprimir els primers llibres de
psicoanàlisi i d’alguns gran noms
de la literatura russa. Enmig de
tant període convuls, l’únic que és
imbatible és la tenacitat de Virgi-
nia Woolf per afirmar-se com a do-
na lliure, per sobre de tot.✒


