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Parlem de Virgi-
nia Woolf, de la
i n e x p u g n a b l e
passió que des-
perta la seva es-
criptura en molts
lectors. Quina

ment més extraordinària, quanta
intel·ligència i habilitat al servei de
la literatura. Una habitació pròpia,
Orlando, Al far, Les ones, Entre els
actes, els seus Diaris i La senyora
Dalloway, per exemple. Sí, La senyo-
ra Dalloway, quina sensacional me-
ravella vaporosa, quina narració
subtil, extraordinàriament humana
i profunda. Podria anar afegint ad-
jectius fabulosos als seus llibres i
sempre em quedaria curt. Però què
la fa tan especial i brillant? Jo diria
que és aquesta sincronia fina i ex-
cepcional que batega en les seves
millors obres, una fusió riquíssima
entre fons i forma, agudesa i lirisme,

‘La senyora Dalloway’
de Virginia Woolf,
un regal impagable

VIRGINIA WOOLF
(1882–1941) ÉS
AUTORA DE
NOVEL·LES COM
‘LES ONES’, ‘AL
FAR’, ‘ORLANDO’ I
‘LA SENYORA
DALLOWAY’, QUE
HA TORNAT A
TRADUIR EN
CATALÀ DOLORS
UDINA. N’OFEREIX
UNA VERSIÓ
ESPLÈNDIDA
I MODERNA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL que la converteixen no només en
una intel·lectual al servei de la crea-
ció literària, sinó en una escriptora
prodigiosa incomparable. No obli-
dem que era una de les ànimes del
Grup de Bloomsbury, aquell feno-
menal escamot d’agitadors que me-
naven la controvèrsia com una es-
pasa afilada a principis del segle XX.

Per què s’ha de llegir La senyora
Dalloway? N’hi ha tantes, de raons!
En tot cas, l’encís del viatge que su-
posa emprendre la lectura d’aques-
ta novel·la és gairebé d’una intensi-
tat física. Però també podríem ano-
menar l’expansió formidable de
percepcions i sensacions; l’estil me-
ravellós de la prosa que ens aclapa-
ra; l’eloqüència i la mestria en l’ús
de la metàfora; la finor i sensibili-
tat estètiques; l’art delicat, en el
qual es representa el digressiu flu-
ir de la consciència. I també el seu li-
risme exquisit o l’ús de la perspecti-
va interior en el desplegament de la
novel·la, en què esbossa el vaivé es-
plèndid que fa la ment, allunyant i
apropant passat i present, pura sin-
gularitat i afany experimental:
Woolf té una estranya i portentosa
habilitat per comunicar impressi-
ons, desitjos, sentiments d’angoixa,
records...

I no oblidem la humanitat, l’hu-
mor i la profunditat inherents que
embolcallen la història. I el plaer
que ens proporciona, un tipus de
plaer difícil d’obtenir, basat, per da-
munt de tot, en l’escriptura, sense
cap més compromís, sense mistifi-
cacions burgeses. I per la nova tra-
ducció de Dolors Udina, esclar.

La senyora Dalloway és, sens dub-
te, un fenomen estètic, però també la
crònica impressionista que detalla
meravellosament un dia en la vida de
Clarissa Dalloway. Una dona de mit-
jana edat, esposa d’un membre del
Parlament britànic, entretinguda a

organitzar una trobada periòdica
d’amics al seu saló. Un dia de juny al
Londres del 1923, quan ella topa per
atzar amb amics i coneguts, especial-
ment amb Peter Walsh, un amor de
joventut. Però també s’hi narra una
altra història equidistant, la de Sep-
timus Warren Smith, el depressiu i
veterà heroi de guerra. En tot cas el
temps passarà, com sempre, hi hau-
rà observacions, pensaments i con-
verses, i la festa serà un èxit. Però, i
demà? I Septimus? Demà serà un al-
tre dia: la vida va afegint un dia a ca-
da dia, com si les coses passessin per
un atzar continu, somrient o airat,
tant se val. Sí, però, i Septimus?

Tot i saber que la passió sensori-
al i cerebral desinteressada és inex-
plicable, seria necessari que cada
època escometés la traducció
d’aquelles obres universals que fan
de qualsevol biblioteca privada
l’empara i el fonament propi del
món, el vol d’una possibilitat reno-
vada i oberta, un continuat nou es-
devenir-se. Aquest acte de respon-
sabilitat cultural, però, qui l’assu-
meix? Quan dignificarem i donarem
valor real a la feina del traductor,
aquest ésser callat importantíssim?
Dolors Udina ha fet una feina extra-
ordinària, i confessa, en una mena
d’epíleg, que l’experiència de tradu-
ir Woolf ha estat com un viatge ini-
ciàtic que l’ha deixat enlluernada;
per ser exactes, il·luminada. Un re-
gal impagable. El fet és que Udina ha
donat una alenada esplèndida reno-
vant la frescor i matisant un text que
ja havia traduït Cèsar August Jorda-
na amb gran entusiasme el 1930.

En acabar la novel·la de Woolf
trobareu aquestes preguntes: “Què
és aquest terror? Què és aquest èx-
tasi? Què és això que m’omple
d’una emoció extraordinària?” No
res, Peter Walsh, és la senyora Da-
lloway, la Clarissa.✒
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Setmana del Llibre en Català.
Esplanada de la catedral.
Moltes senyores madures

per escoltar Eduardo Mendoza.
Potser perquè la mitjana d’edat és
alta, el llibre central de l’esdeveni-
ment és La ciudad de los prodigi-
os (Seix Barral, 1986). Mendoza
admet que no recorda gaire la no-
vel·la, són els lectors que li fan me-
mòria. Sí que recorda que va es-
criure l’obra sobre la Barcelona
del 1888 des de Nova York, on ales-
hores vivia. La distància li dona-
va una perspectiva que potser no
hauria tingut des de Barcelona.

Mendoza riu quan evoca les visites
dels seus amics catalans. “N’hi ha-
via que em demanaven que els
anés a recollir a l’hotel perquè no
s’atrevien a sortir sols al carrer.
«És que hem vist un negre», em
deien. També n’hi havia que no vo-
lien agafar el metro perquè els ha-
vien dit que era perillós. I jo respo-
nia que sí, que era molt perillós i
que per això era ple de gent”.

Sobre Sin noticias de Gurb
(1991), Mendoza va confessar que
l’elecció del comte duc d’Olivares
per ser posseït pel comandant ali-
enígena no té cap explicació. “Pot-

ser és que recentment havia vist el
quadre d’Olivares”, referint-se a
la pintura de Velázquez. La troba-
da va acabar amb el contingut més
sucós que va aportar Mendoza: els
seus inicis literaris, com a autor
teatral. “He tingut una relació
molt estreta amb el teatre. El meu
pare n’era un enamorat. De petit
em duia a veure coses estranyís-
simes”. La primera traducció de
teatre la va fer amb 15 anys. Curi-
osament, les primeres creacions
van ser en català. De fet, Mendo-
za estava tan enamorat del teatre
que es va apuntar a una compa-

nyia. “Em van fer fora perquè ho
feia fatal”. La seva primera crea-
ció estrenada, Restauració (1989),
va ser un èxit. La va escriure per
a Rosa Novell. L’actriu, present a
l’acte, ho va explicar: “Em van pre-
sentar Mendoza i sense pensar-
m’ho li vaig demanar que m’escri-
vís una obra. I va dir que sí”. El seu
teatre posterior a Restauració, se-
gons el mateix autor, va ser oblidat
sense pena ni glòria. Menys les
traduccions, encara vigents. Mort
d’un viatjant, d’Arthur Miller, va
ser representada fa uns anys al
Lliure.✒

Eduardo Mendoza
CRISTIAN
SEGURA

L’AUTOR DE
‘LA CIUDAD
DE LOS
PRODIGIOS’
VA
COMENÇAR
TRADUINT
TEATRE
ALS 15
ANYS


