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Virginia Woolf ha estat biografiada per Pilar Godayol

Mrs. Woolf
A S S A I G

J O R D I R O U R E R A

Pilar Godayol, Virginia Woolf.
Cinc-centes lliures i una cambra pròpia.

Pòrtic. Barcelona, 2005.

V
irginia Woolf. Cinc-centes lliures i
una cambra pròpia és la pri-
mera biografia –autònoma i
relativament extensa– que
apareix en català sobre l’es-

criptora anglesa (1882-1941). Pilar Go-
dayol, que ha publicat entre altres
obres el volum de minibiografies d’es-
criptores del segle XX Germanes de Sha-
kespeare. 20 del XX, afirma que aquesta
biografia “no vol acostar-se al mite de
Virginia Woolf per mitjà de fets, dates
o llocs, sinó a partir de les relacions
que va establir”.

No es tracta, però, de nou visions
diferents sobre Virginia Woolf, ni els
capítols se circumscriuen només a
aquestes relacions. Cadascuna és un
punt de partida que dóna peu a narrar
preferentment uns temes o fets deter-
minats. El capítol de la mare, Julia
Stephen, per exemple, conté la major
part d’informació sobre la infantesa de
l’escriptora. Les tertúlies dels dijous
dels intel·lectuals del grup de Blooms-
bury s’expliquen sobretot en el de la
germana pintora Vanessa Bell. I el ca-
pítol del marit, Leonard Woolf, s’estén
en l’aventura editorial de la Hogarth
Press, fundada per tots dos. Van ser
editors de Forster, Mansfield i Keynes i
de versions angleses de Rilke, Freud,
Gorki i Tolstoi, entre d’altres, i a T.S.
Eliot li van publicar The Waste Land “en
una edició impresa i lligada per ells
mateixos”. Oportunament, el capítol
referent a l’editora argentina Victoria
Ocampo, amiga i admiradora de Woolf
i promotora de nombroses traduccions
al castellà de les seves obres, serveix
per introduir un comentari sobre la

gent de casa nostra que s’ha ocupat de
l’obra de l’anglesa, començant per Cè-
sar August Jordana, que va traduir Mrs.
Dalloway l’any 1930.

La mancança de la
mare perduda prematu-
rament, l’activitat com a
novel·lista, crítica i edi-
tora, les relacions lèsbi-
ques i la defensa dels
drets de la dona, les
amistats profundes i la
neurosi depressiva que
patia (i que va abocar-la
al suïcidi) s’entrecreuen
al llarg de tota l’obra. Els
llibres que va escriure
també hi tenen una pre-
sència notable. I no s’u-
tilitzen només com a in-
dici biogràfic –cosa gai-
rebé inevitable en una
obra d’aquestes caracte-
rístiques–, sinó que se’n
fa un comentari –con-
cís– centrat en els as-
pectes més estrictament
literaris. Val a dir que,
malgrat el constant anar
endavant i endarrere en
la narració i la focalitza-
ció de cada capítol en
una relació concreta, Pi-
lar Godayol aconsegueix
que el lector, a grans
trets, senti que avança
ordenadament per la vi-
da de l’escriptora.

Des d’un punt de vista
estilístic, la prosa objec-

tiva i mesurada de Godayol, tot i ser
molt llegidora, sovint es converteix en
una freda exposició de fets juxtaposats

que no ajuda a transmetre la fascina-
ció per “la dona i el mite”, ni “la vida
i l’ànima apassionada” de Virginia
Woolf, ni les seves “relacions desbor-
dants i depressions ferotges” (segons
diu la contraportada). La neutralitat
emocional de l’autora es manté fins i
tot quan explica –sense ironia, crec–
que l’amiga i amant Vita Sackvi-
lle-West morí “acomboiada pel seu
marit Harold, la secretària Ursula, la
darrera amant Eddie i els gossos”.

D’altra banda, utilitza
nombrosos fragments
d’obres, diaris i cartes de
Virginia Woolf per re-
blar la caracterització
d’alguna faceta seva.
Són citacions pertinents
i, sovint, literàriament
brillants (és l’avantatge
de biografiar una de les
millors escriptores del
segle XX). Com quan,
uns mesos després de la
mort de Katherine
Mansfield –amb qui la
unia una relació d’amis-
tat i admiració, però
també de competició li-
terària–, anota en el seu
diari: “Si Mansfield ha-
gués viscut, hauria es-
crit més, i la gent hauria
vist que jo era la més
dotada”. Diàfan. I, a
més, un final magnífic
per al capítol.

L’equilibri assolit a
demostrar les línies
mestres de la vida de
Virginia Woolf és molt
gran. En conjunt,
Cinc-centes lliures i una
cambra pròpia és un re-
trat que les té en comp-
te totes i n’ofereix una
bona síntesi. Útil i
amena.
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Truman Capote

Capote: dones
i fidelitats

N A R R A T I V A

T O N I V A L L

Truman Capote, Cuentos completos.
Anagrama. Barcelona, 2004.

E
ls anomenats enfants terribles
comencen a valer realment la
pena des del precís moment
en què es desprenen d’aquest
qualificatiu i ningú es refe-

reix a ells amb un concepte tan tòpic i
tronat. Llavors voldrà dir que la seva
obra ha transcendit l’anècdota que els
ha fet famosos, una etiqueta que sem-
pre hauria d’estar per sota seu i no
ofegar-los sota el pes de les expectati-
ves que genera. A Truman Capote mai
el va interessar desprendre’s de l’eti-
queta de provocador, tota la vida va
presumir-ne, orgullós. La seva literatu-
ra és una de les millors coses que li han
passat a la cultura universal de la se-
gona meitat del segle XX. Diuen les
cròniques que era un personatge es-
querp i de tracte desagradable. Sembla
que era un misogin convençut, mai a
la vida va parlar bé de cap escriptora,
només de Harper Lee, l’autora de Matar
un ruiseñor. Però, ¿podia un misogin
crear el meravellós personatge de Hol-
ly, la protagonista de Desdejuni a Tif-
fany’s? Paradoxes de l’art, suposo.

ENTRE LA DELICADESA I L’INSULT
Anagrama ha editat ara aquest Cuentos
completos, en què podem disfrutar d’al-
gunes creacions femenines made in
Capote, sempre basculant entre el re-
trat delicat i l’insultant. Així, el conte
Un visón propio retrata la mesquinesa
d’una estafadora, Miriam s’endinsa en
la demoníaca perversió d’una nena, Mi

versión del asunto proposa un relat gai-
rebé de successos amb dues dones
horribles que martiritzen un pobre
jove, i Una ganga parla del joc d’apa-
rences i falsedats entre dues dones
benestants de Nova York.

Tinc a la memòria, com a imatge
recurrent de Capote, una imatge en
què l’escriptor llueix un luxós abric de
pells. Sembla que aquesta peça de ro-
ba, opulenta i permanentment passa-
da de moda, fascinava Capote fins al
punt que la converteix en excusa ar-
gumental de dos dels contes. I és que el
retrat dels ambients elegants va fasci-
nar sempre l’autor, però el glamur que
la seva persona desprenia no era pas
una cotilla creativa. El conte Mi versión
del asunto, del 1945, anticipa ja el gust
per la trama amb tocs de truculència i
pels personatges desequilibrats que,
casualitats de la vida, quinze anys
després abordaria de forma molt més
complexa en la seva obra mestra A
sangre fría. La botella de plata és una
narració aventurera amb l’esperit en-
tre màgic i costumista de Tom Sawyer i
Miriam s’emparenta furtivament amb
els relats terrorífics d’Edgar Allan Poe.
Queda clar, doncs, l’eclecticisme de
temes, enfocaments i mirades com-

plementàries, sovint divergents, que
utilitza Capote en els seus contes.

La lectura de Cuentos completos posa
de manifest que l’autor ha estat fidel a

les seves fidelitats –valguin totes les
redundàncies– al llarg de la seva in-
tensa i irrepetible trajectòria, però
també que no ha fet mai fàstics a noves
sensacions, nous plaers vitals i perver-
sos, que han nodrit, enriquint-lo, el seu
imaginari creatiu.

Transitar pels vint relats que propo-
sa el llibre suposa el descobriment (o
redescobriment) d’una prosa exquisi-
da, amb gust per la descripció precisa
i també pel diàleg espurnejant. Amb el
plaer continuat també d’estar llegint
en tot moment la paraula justa, l’eter-
na obsessió de tot escriptor, que Ca-
pote sembla capejar amb la mateixa
facilitat amb què apareixia i desapa-
reixia en la seva memorable creació de
milionari excèntric al film Un cadàver a
les postres. I és que el cinema va ser
factor decisiu en la seva vida, a part de
les adaptacions de Desdejuni a Tiffany’s i
A sangre fría a càrrec de Blake Edwards
i Richard Brooks, respectivament, Ca-
pote va ser guionista de De Sica a Esta-
ción Termini, de John Huston a La burla
del diablo i de Jack Clayton a Suspense. El
seu instint cinematogràfic es llegeix
entre les línies dels seus contes. També
instintivament el lector posa imatges
als paràgrafs que llegeix amb devoció,
i és que pocs retocs els falten per poder
ser guions llestos per ser filmats.

Ens trobem, en resum, davant d’un
món artístic (el de Capote) instal·lat en
l’heterogeneïtat permanent, en el ri-
gor mai renyit amb la disbauxa i en el
plaer de la lectura quan aquesta deixa
de ser un acte conscient per esdevenir
reflex.

Les traduccions són de José María
Álvarez Flórez, Paula Brines, Benito
Gómez Ibáñez, Enrique Murillo, Ánge-
la Pérez, Juan Villoro i Jaime Zulaika.


