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Virginia Woolf (1882 – 1941, Anglaterra)

Virginia Woolf va ser una escriptora anglesa que dedicà la seva vida a la litera-
tura, a l'estudi de la narrativa i al paper de la dona a la societat. El 1905 
començà a escriure critiques literàries per al Times Literary Supplement i The 
Guardian. 

El 1912 es casà amb Leonard Woolf. Leonard, fill d'un important advocat londi-
nenc, fou publicista literari des del 1923 fins al 1930. El 1917 fundà una petita 
impremta, Hogart House, que és on Virginia i Leonard publicaren el 1915 la 
primera obra de Woolf: The Voyage Out. Les següents foren Night and Day 
(1919) i Jacob's Room (1922), que es basa en la vida i mort del seu germà Toby. 
El 1927 es publicà Al Far i, el 1931, The Waves. Amb aquestes obres, Woolf 
esdevingué una de les escriptores més importants del modernisme literari. Tot i 
així, l'obra que li ha donat un major reconeixement és Mrs. Dalloway (1925). 
Aquesta novel•la marcà un abans i un després en la literatura coneguda fins 
aleshores. En aquesta obra, Woolf hi experimenta noves formes de narrar que 
han fet tan interessant la seva obra i que s’han popularitzat. A través de super-
posar l’acció real, el diàleg i la consciència, el lector s'endinsa en el pensament 
intern dels personatges, un pensament que haurà d'entendre si vol seguir el 
desenvolupament de les novel•les de Wolf. 

Woolf va patir una malatia psíquica anomenada trastorn bipolar, i el 28 de 
març del 1941 es va omplir les butxaques de l'abric amb pedres i es va endinsar 
al riu Ouse. Sembla que les crisis nervioses que l’afectaven més i que feien que 
perdés la consciència sobre la realitat solien coincidir amb el moment en què 
acabava alguna de les seves novel•les. Això no obstant, aquest fet no li impedia 
d’escriure; ben altrament, convertia les seves experiències en literatura a través 
del seus personatges, que acabaven assumint-les com a pròpies. 

Virginia Woolf

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* Al far. Barcelona: Proa, 1984  
* Els Anys. Barcelona: Nova Terra, 1973 
* Between the acts. Melbourne: Penguin, 1953 
* Contemporary writers. London: The Hogarth press, 1965 
* The Diary of Virginia Woolf. Harmondsworth: Penguin Books, 1979-1985 
* Dones i literatura: assaigs de crítica literària. Barcelona: Columna, 1999 
* Flush. Barcelona: Destino, 1979
* Jacob's room. New York: Signet Classic, 1998 
* Mrs. Dalloway. Badalona: Proa, 1930 
* Entre d’altres...  
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