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1. Virginia Woolf e o seu contexto 
 
Adeline Virginia Stephen, “unha das intelixencias máis sutís e brillantes do século”1,  
nace o 25 de xaneiro de 1882 en Londres nunha familia acomodada formada por 
Julia Prinsep e Leslie Stephen. É coñecida como Viriginia Woolf, froito do seu 
casamento con Leonard Woolf en 1912. 
 
Comenta Martha Robles no seu libro Mujeres del siglo XX : 
 
 “De poucas mulleres se escribiu tanto como de Virginia Woolf, un verdadeiro 
 mito inspirador de lendas tan contrastantes que, por sobre o contido das 
 súas obras, atraen as nutridas interpretacións que ano tras ano desglosan 
 pormenores da súa biografía.” 2  
 
Marta Pessarrodona tamén apunta no prólogo da biografía máis completa e 
extensa de Virginia Woolf, escrita polo seu sobriño Quentin Bell:  
 
 “Polo que se refire ós estudos parciais sobre a vida da autora… a lista é tan 
 extensa que case poderiamos falar dunha certa industria.” 3  
 
Efectivamente, tanto a obra da autora –traducida a moitísimos idiomas- como os 
estudos posteriores realizados sobre a súa vida e a súa obra foron numerosísimos, 
chamando de seguida a atención a figura e a vida dunha muller que se atreveu a 
transgredir os límites normativos da sociedade do seu tempo, aportando unha 
orixinalidade e unha innovación creativa que impresionan.  
 
Escritora de diarios desde os 14 anos, Virginia Woolf deixou trinta e cinco cadernos 
datados con “inscricións”, retratos, críticas literarias e observacións políticas 
consideradas entre as obras mestras da literatura inglesa. Innovou a literatura 
moderna con obras de ensaio e ficción de inigualable valor artístico e crítico 
enchidas da forza da súa linguaxe interior. Así, por exemplo, entre moitas outras 
obras The Voyage Out (publicada en 1915) ou Orlando (1928) –para moitas/os, a 
súa obra mestra-  ou o célebre ensaio Three Guineas (1938) a favor da causa da 
paz, da educación feminina e do traballo da muller…  
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Virginia Woolf encabeza o signo da intelectual doente: soidade insondable, dor, 
tristura, sentimentos de orfandade, crises nerviosas, e ata diagnósticos de loucura 
e varios intentos de suicidio envolven a vida da autora, que mesmo morre o 28 de 
marzo de 1941, afogada intencionadamente no río Ouse.  
 
Moitas biografías teñen feito unha lectura da vida de Virginia Woolf unicamente 
desde unha perspectiva psicolóxica, cando evidentemente outros aspectos a 
condicionan fortemente e a axudan a comprender con máis fondura: así, a 
perspectiva de xénero faise imprescindible para entender tanto a vida como a obra 
da autora.     
 
Deste xeito e desde unha perspectiva de xénero, comprendemos que Virginia 
Woolf vivíu angustiosamente as limitacións da condición feminina que lle era 
imposta, ousando opoñerse ó conservadorismo que a asfixiaba.  Atreveuse, naquel 
contexto pechado e cego de entreguerras, a vivir e a crear desde actitudes 
vangardistas e a asumir posicións antiimperialistas e liberais, inconcibibles para 
unha muller do seu tempo. Capaz de transgresións non perdoadas polo seu 
contexto, como –entre outras- os escándalos homosexuais que protagonizou, 
algúns estudios da súa biografía apuntan a que viviu un forte conflito sen resolver 
entre a mentalidade masculina e feminina que notaba vivir dentro dela e do que 
chegou á formulación dunha “mentalidade andróxina”, particulamente na súa obra 
Un cuarto de seu. 4 
  
De calquera xeito, como ben recalca Quintin Bell, “… Virginia Woolf non é só unha 
escritora, senón tamén unha icona …” 5 Si, Virginia Woolf volveuse toda unha 
icona, tanto para a literatura en lingua inglesa e mesmo universal, como tamén 
para a historia do feminismo da que é unha referencia imprescindible.  
 
Pola época histórica en que naceu e viviu – finais do século XIX e comezos do XX- 
Virginia Woolf bebe e alimenta a un tempo a corrente do feminismo sufraxista de 
Gran Bretaña no que, de feito,  se ofreceu a traballar directa e activamente desde o 
ano 1910. 6 
  
O sufraxismo inglés, xunto co norteamericano iniciado coa “Declaración de Séneca 
Falls” de 1848 (e no que tiveron un papel protagonista líderes como Lucrecia Mott e 
Elizabeth Cady Stanton), resultaron o punto de arrinque da actuación política e da 
organización social das mulleres; tendo o seu máximo apoxeo nos comezos do 
século XX. 7 
 “O sufraxismo foi un movemento de axitación internacional, presente  en  
 todas as sociedades industriais, que tomou dous obxectivos concretos, o 
 dereito ó voto e os  dereitos educativos e acadou ámbolos dous nun período 
 de oitenta anos …” 8 
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Virginia Woolf non só participa activamente no movemento sufraxista do seu país, 
senón que tamén formula, a través dos seus escritos, importantes contribucións, 
tanto á cuestión feminista como á pacifista e antifascista. Así o recolle Carmen 
Blanco no seu libro O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo. 
Vexámolo:   
 
 “ … Virginia Woolf quen, desde a súa participación neses dous movementos 
 feminismo e pacifismo- no contexto de entreguerras, formulou con certeira 
 exactitude a interrelación necesaria entre feminismo, pacifismo e 
 antifascismo no seu ensaio Three Guineas (1935). Segundo ela esa era a 
 maneira de poder oporse ao dominio institucionalizado do modelo xenérico 
 masculino do “guerreiro”, modelo que estrutura o mundo público e o privado 
 e implica a suxeición das  mulleres… Xa con anterioridade, esta intelectual 
 feminista publicara outro ensaio  titulado “A room os one´s own” (1929), 
 onde indicaba que a emancipación das  mulleres tiña que asentar na 
 conquista da independencia económica, á que seguiría a independencia 
 psicolóxica e finalmente a  ruptura definitiva dos roles sexuais.” 9  
 
Non cabe dúbida que tanto a formación autodidacta de Virginia Woolf, como a súa 
vida e a súa obra, denotan unha poderosa mentalidade da que son produto. 
Posiblemente protagonizou o drama da xenia creadora, co agravante da condición 
feminina da súa época, atrevéndose a practicar liberdades só posibles polo seu 
desafogo eoconómico e que levou ata a transgresión. 
  
Todo iso, indubidablemente, a levou a vivir con múltiples preguntas e dúbidas, e a 
sufrir continuos desencaixes persoais, relacionais e sociais ó longo de toda a súa 
vida.  
 
Froito desas circunstancias vitais resulta a súa magnífica produción escrita da que 
non podemos deixar de admirar a súa calidade e orixinalidade literaria, así como 
tamén a ousadía da súa liberdade transgresora que abriu portas a tantas mulleres 
cara a niveis máis fondos de conciencia feminista. 
  
  
2. Un cuarto de seu. Contidos e valoración 
 
Entre as obras de Virginia Woolf está o libro Un cuarto de seu, ensaio baseado en 
dúas conferencias impartidas en outubro de 1928 na Sociedade Literaria de 
Newham e na Odtaa de Girton. 
 
Quentin Bell fai os seguintes apuntamentos, resumindo en parte o contido desta 
obra, e que poden servirnos de introdución á mesma: 
  
 “É, segundo me parece, o máis asequible dos libros de Virginia, co que 
 quero dicir  que non carga as tintas dos sentimentos. A obra toda é 
 compacta, non como nos seus restantes libros percorridos por un fío de 
 sentimento, senón por un fío de  argumento: un argumento sinxelo e ben 
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 expresado: as desvantaxes das mulleres son sociais e económicas, a 
 muller escritora só pode sobrevivir con grandes dificultades e a pesares do 
 prexuízo e egoísmo económico dos homes, e a chave da emancipación 
 atoparase na porta dunha habitación que unha muller pode cualificar de súa 
 propia e que pode habitar coa mesma liberdade e independencia que os 
 seus  irmáns. A ausencia desta liberdade económica enxendra 
 resentimento, o resentimento estridente e enérxico do macho, que 
 insiste en proclamar a súa superioridade, así como o persistente 
 resentimento berrón da femia, que pide a voces os seus dereitos. Ambos 
 producen mala literatura, posto que a literatura –é dicir, a novela- pide 
 unha cordialidade comprensiva que transcenda e englobe os 
 sentimentos de ámbolos dous sexos. O gran artista é andróxino.” 10 
 
O motivo da exposición que conforma o ensaio de Virginia Woolf é a demanda que 
lle realizan de que fale sobre o tema das mulleres e a novela, “unha cuestión que 
levanta toda clase de prexuízos e paixóns …” 11.  
 
O camiño que decide tomar a autora para responder a esta demanda non é 
empezar a falar dunha ou doutra novelista, ou sobre “as mulleres e o seu modo de 
ser; ou as mulleres e as novelas que escriben; ou as mulleres e as fantasías que 
se escribiron sobre elas …”12.  
  
Non, a conferenciante decide iniciar outro camiño, para ela de máis importancia; e 
faino non sen certa ironía (que no fondo está poñendo en cuestión o sentido da 
verdade e polo tanto o cómo supostamente se chega ó seu coñecemento): 
 
  “Canto podía ofrecervos era unha opinión sobre un punto sen demasiada 
 importancia: que unha muller debe ter cartos e un cuarto de seu para poder 
 escribir novelas …” 13  
 
No fondo Virginia Woolf está expresando o que para ela é verdadeiramente 
relevante: non pararse sen máis en disertar sobre do tema da muller e da novela 
(“na verdadeira natureza da muller e na verdadeira natureza da novela”14), senón 
en algo que para ela é previo e subxacente, e que é precisamente o que ela quere 
tratar: a cuestión dos cartos e da habitación propia; é dicir a cuestión dos medios 
materiais, económicos e sociais desde os que a muller ten que escribir novela (é 
dicir crear pensamento, e no fondo: ser ela mesma). 
E faino cun estilo tipicamente inglés, usando unha fina sátira e unha intelixentísima 
retórica, para ir chegando, paso a paso e sempre incisivamente, ata onde ela 
quere: amosar que dificilmente as mulleres puideron exercer a súa capacidade 
creadora, sempre mermada e apisoada,  -e aínda así o foron facendo- por dúas 
razóns fundamentais: por non ter autonomía económica (as “cincocentas libras ó 
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ano”) e por non disfrutar de autonomía persoal (ese espazo e ese tempo para sí, 
simbolizado no “cuarto de seu”).   
 
Con esta clara finalidade, a autora inicia unha andadura na que vai ir expoñendo os 
razoamentos que a foron levando a esta conclusión:  
  
 ”Vou expoñer na vosa presenza, tan completa e libremente como poida, a 
 sucesión de pensamentos que me levaron a esta idea”15  
 
E faino dun xeito novo e diferente, poñendo en cuestión as epistemoloxías 
tradicionais e propoñendo outra maneira de chegar ó coñecemento. Así, Virginia 
Woolf afirma desde o comezo, que non busca “afastarse da realidade” para 
reflexionar “sen contaminacións” e dun xeito “obxectivo” (método que case chega a 
ridiculizar no presunto intento que fan moitos científicos de investigar e escribir “sen 
emocións”, como recolle sobre todo en todo o capítulo 2 do libro).  
  
Tampouco non pretende  presentar unha verdade indiscutible e obxectiva. De feito, 
pón en cuestión o sentido da “verdade” e de cómo se pretende normalmente 
chegar a ela.  
  
A autora afástase así do xeito de facer común da ciencia tradicional  de pretender 
ofrecer “unha verdade” que as/os demáis teñan que aceptar e conservar: 
 
 “Nunca podería cumprir co que, teño entendido, é o deber primordial dun 
 conferenciante: entregarvos tras un discurso dunha hora unha pebida de 
 verdade pura para que a gardarades entre as follas dos vosos cadernos  de 
 apuntes e a conservarades para sempre na repisa da cheminea. “16  
  
A proposta epistemolóxica que fai é outra: incorpora a “investigación” á súa vida 
cotiá e pasa a contar os diferentes momentos e razoamentos polos que vai 
chegando ás súas conclusións.  
 
Apunta que quere dar a oportunidade de que cadaquén, seguindo os datos da 
realidade que vai presentando, vaia sacando as súas propias conclusións sobre a 
cuestión presentada.  
  
Iso si, non deixa de poñer enriba da mesa e con claridade as “limitacións, os 
prexuízos, as idiosincrasias do conferenciante” que van condicionar esas 
conclusións. A pretendida obxectividade científica, que pretende chegar a verdades 
únicas e tamén obxectivas, queda desbancada polo discurso da autora desde os 
comezos da súa exposición.  
Deste xeito, Virginia Woolf abre a porta á relatividade e á subxectividade, ó relato e 
ó descritivo, ó concreto e ó histórico, no acceso á comprensión da realidade. E vai 
elevando estas vías á categoría de procedemento científico, adiantándose así ás 
máis recentes epistemoloxías críticas, e ás aínda máis recentes teorizacións 
feministas sobre a ciencia e o acceso ó coñecemento científico da realidade.   
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Virginia Woolf está a poñer en cuestión a mesma racionalidade instrumental, e os 
métodos tradicionais positivistas para chegar a ela.    
 
Vexámolo nas súas propias palabras: 
 
  “… cando un tema se presta moito a controversia –e calquera cuestión 
 relativa ós sexos é deste tipo- un non pode esperar dicir a verdade. Só pode 
 chegar a profesar tal ou cal opinión. Canto pode facer é dar ó seu auditorio 
 a oportunidade de sacar as súas propias conclusións observando as 
 limitacións, os prexuízos, as idiosincrasias do conferenciante… Propóñovos, 
 polo tanto, contarvos a historia dos dous días que precederon a esta 
 conferencia; contarvos cómo, abafada polo peso do tema que colocarades 
 sobre os meus ombreiros, mediteino e incorporeino á miña vida cotiá. Folga 
 dicir que cánto vou describir carece de existencia…  manarán mentiras… 
 pero quizabes un pouco de verdade haberá entre elas… ” 17 
 
Como podemos notar, o estilo de Virginia Woolf segue sendo dunha finura satírica 
capaz de burlarse e de romper -como se nada estivera acontecendo- as bases 
mesmas que sustentan as mentalidades científicas patriarcais da súa época.   
 
Descrito o método que vai utilizar, Virginia Woolf comeza a facer toda unha 
exposición do percorrido que a ela lle interesa realmente realizar: ir vendo as 
condicións que imposibilitan ás mulleres escribir novelas (ou sexa desenvolver con 
liberdade a súa capacidade creadora). E así, a exposición desenvólvese seguindo 
os pasos de Mary Beton (ou sexa de Virginia Woolf), que utiliza o recurso literario 
de ir contándonos a historia dos dous días previos á conferencia nos que meditou e 
incorporou o tema á súa vida cotiá. 18 
 
Sigámola capítulo a capítulo: 
 
 
1. Capítulo 1 
 
A autora comeza situándose e situándonos “… sentada á beira dun río … perdida 
nos meus pensamentos” 19 e aí, mentres da voltas ás súas ideas, aparece un bedel 
…  
 
Virginia Woolf, sempre na liña da crítica mordaz chea de humor satírico e de 
intelixencia admirable, comeza o relato das súas andanzas… comecemos xa que 
logo,  o percorrido con ela:  
 
 “… era un bedel; eu era unha muller. Esto era o céspede; alí estaba o 
 sendeiro. Só  os “fellows” e os “scholars” poden pisar o céspede; a grava era 
 o lugar que me correspondía.” 20  
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A autora preséntanos xa desde o principio, un primeiro lugar que lle está vedado, 
polo só feito de ser muller.  
 
E éste será tan só o primeiro, porque de seguida nos sitúa ante a porta da 
biblioteca do suposto lugar por excelencia do saber e da cultura da época: a 
universidade de Oxbridge (Oxford/Cambridge). E tamén esa porta lle vai estar 
pechada, polo só feito de ser muller, provocando na protagonista unha reacción de 
furia21: 
 
 “Atopábame xa diante da porta que conduce á mesma biblioteca. Sen 
 dúbida abrina, pero instantaneamente xurdíu… cotándome o paso… un 
 cabaleiro desgustado, prateado, amable, que en voz queda sentiu 
 comunicarme, facéndome sinal de retroceder, que non se admiten ás 
 señoras na biblioteca máis que acompañadas dun “fellow” ou provistas 
 dunha carta de presentación”22 
 
O xantar no comedor da universidade de varóns (que describe longa e  
intencionadamente con toda serie de imaxes e detalles, coma un xantar suculento), 
así como a cea na institución para mulleres (que tamén describe máis adiante, 
anque desta volta amosando a súa frugalidade e sinxeleza) sérvenlle de base a 
Virxinia Woolf para remarcar cánto afectan as condicións materiais-económicas de 
vida para o exercicio do pensamento, para o acto creativo.  
 
A autora rompe así co discurso tradicional centrado na razón e “desafía as 
convencións”, coa intención de remarcar cómo moitas das causas das situacións  
non se sitúan en aspectos só nin fundamentalmente da razón, senón nas 
condicións materiais nas que se desenvolven esas situacións. Isto vaino 
desenvolver máis adiante con meirande amplitude  
  
Ademais pon de relevo canto hai de corpóreo na produción do pensamento: o 
corpo nin é secundario, nin por suposto irrelevante. É máis ben un compoñente que 
condiciona e mediatiza o pensamento.  
  
Con todo isto, Virginia Woolf rompe, de novo claramente, coa concepción científica 
tradicional propia da cultura occidental androcéntrica que bebeu nas concepcións 
platónicas, e na que as dualidades mente/corpo, razón/sentimentos son centrais.  
 
 “… os novelistas adoitan facernos crer que os almorzos son memorables… 
 por algo moi agudo que alguén dixo ou por algo moi sensato que se fixo.
 Raramente se molestan en dicir unha palabra do que se comeu… Vou 
 tomar …a liberdade de desafiar esta convención e dicirvos que aquel día o 
 almorzo empezou con linguados…” 23 
 
 “A constitución humana sendo o que é, corazón, corpo e cerebro 
 mesturados, e non  contidos en compartimentos separados… unha boa cea 
 é moi importante para unha boa charla. Non se pode pensar ben, amar ben, 
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 durmir ben, se non se ceou ben. A lámpada da espiña dorsal non se 
 acende con carne de vaca e ameixas pasas” 24  
 
  E, a partir de aí, Virginia Woolf realiza toda unha disertación sobre canta riqueza 
necesitou ser invertida polos varóns para financiar as súas universidades, e en 
cambio con qué poucos medios contan os centros de ensino de mulleres; e cómo 
todo iso, evidentemente está a afectar á posibilidade de creación literaria –e de 
creación en xeral- das mulleres. 
 
 “… o interese real da conversa… era… unha escena de albaneis que 
 transcorría nun tellado alto uns cinco séculos atrás. Reis e nobres traían 
 tesouros en enormes sacos e baleirábanos na terra …”25 
 
Si, efectivamente, os tesouros dos reis, a riqueza dos mercaderes estaban 
enterrados debaixo dos colexios universitarios dos homes … 
 
 “… pero debaixo do colexio no que nos encontramos agora, que hai 
 debaixo dos  seus valentes ladrillos vermellos e da herba sen coidar dos 
 seus xardíns? Que forza  e esconde tras da vaixela sinxela na que ceamos 
 e (…) tras a carne de vaca, o flan e as ameixas pasas?” 26 
 
Tras deste colexio estaba o traballo de moitas mulleres: alugando habitacións, 
reunindo comités, escribindo sobres, redactando circulares, celebrando reunións … 
xuntando penique a penique as 30.000 libras precisas para a súa construcción ó 
redor do ano 1860: 
 
 “… era un esforzo prodixioso que custaba horas e horas. E foi só tras 
 unha longa  loita e as peores dificultades que lograron reunir trinta mil 
 libras… Pensando en todas estas mulleres que traballaran ano tras ano… 
 prorrompemos en ironías sobre  a pobreza reprensible do noso sexo. Que 
 fixeran as nosas nais para non ter bens que deixarnos?”  27 
 
E aquí Virginia Woolf comeza a explicar algunhas das razóns desta situación:  
 
 “… en primeiro lugar, non podían gañar diñeiro e, en segundo, de ter podido, 
 a lei denegáballes o dereito de posuír o diñeiro que tiveran gañado. Hai só 
 corenta e oito anos que Mrs. Seton posúe un só penique propio. Porque en 
 tódolos séculos anteriores o seu diñeiro tería sido propiedade do seu 
 home…” 28 
 
Se historicamente as mulleres tiveran tido a posibilidade de gañar cartos e de 
invertelos na formación académica doutras mulleres, evidentemente as 
posibilidades de promoción social das mulleres serían outras.  
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Así, Virginia Woolf insiste novamente na súa tese dos condicionamentos materiais 
(económicos) que teñen as mulleres á hora de crear, e por ende de desempeñar 
traballos cualificados ou de realizar tarefas con liberdade e con autonomía dos 
homes:   
 
  “Se por fortuna a Mrs. Seton e a súa nai e a nai desta aprenderan o gran 
 arte de facer cartos e tiveran deixado o seu diñeiro, como os seus pais e os 
 seus avós antes que este, para fundar cátedras… e premios, e becas 
 apropiadas para o uso do seu propio sexo… quizabes naquel momento 
 estariamos explorando ou escribindo, vagando polos lugares venerables da 
 terra … ou indo a unha oficina ás dez e volvendo comodamente ás catro e 
 media para escribir un pouco de poesía.” 29 
 
 E segue apuntando, ademais da falta de autonomía económica e de recursos para 
a formación, outra dificultade engadida para a creación literaria das mulleres: a da 
falta de tradición (falta á que, posteriormente, certas correntes feministas 
responden buscando escribir  xenealoxías femininas …)  
 
 “Meditei sobre por qué motivo Mrs. Seton non tivera cartos para deixarnos; 
 e sobre os efectos da pobreza na mente; … e pensei no desagradable que 
 era que o deixaran  a un fóra; e pensei que quizabes era peor que o 
 pecharan a un dentro30; e despois de pensar na seguridade e na 
 prosperidade que disfrutaba un sexo e a pobreza e a inseguridade que 
 achacaban ó outro e no efecto na mente do escritor da tradición e  na falta de 
 tradición, …” 31 
 
 
2. Capítulo 2 
 
A protagonista prosegue o seu camiño, agora en Londres, coa finalidade de visitar 
o British Museum “para chegar ó fluído puro, óleo esencial da verdade” 32  xa que 
rematou as andanzas anteriores chea de preguntas que resume nunha “simple e 
única pregunta: por que son pobres as mulleres” 33 : 
 
 ”…as respostas só podían atoparse consultando ós que saben e non teñen 
 prexuízos, ós  que se  elevaron  por riba das pelexas  verbais e a   confusión  
 do corpo…” 34 
 
Novamente, e sempre co seu  xeito cheo de ironía, Virginia Woolf fala do modo de 
acceder á verdade, esa “verdade” propia do pensamento científico tradicional, á 
que supostamente se accede desde a neutralidade e a obxectividade e 
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30 A ironía destas palabras apunta á capacidade crítica da autora que vén a dicir: quen está 
máis prés@, quen está dentro da cadea ou fóra? … Se as mulleres estamos presas pola 
sociedade e a cultura patriarcal, tamén os homes o están, aínda que doutra maneira … 
31 Ibid. 35 
32 Ibid. 37  
33 Ibid. 41 
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arredándose do mundo das emocións, e que con total mestría a autora vai 
finalmente saber escachar en mil pedazos.  
 
Así, na biblioteca do British Museum nota cantos libros se escriben sobre mulleres, 
e que escribir sobre as mulleres atrae ós homes, a todo tipo de homes “… homes 
sen máis cualificación aparente que a de non ser mulleres.” 35, e que “Os homes 
pensaban sobre das mulleres e os seus pensamentos diferían” 36 … e vai notando 
cómo todos eles traballaban baixo o efecto dunha emoción: a cólera. 
 
 “Escorréraseme a verdade por entre os dedos … Parecía unha perda total 
 de tempo consultar todos aqueles cabaleiros especializados no estudo da 
 muller … Mellor deixar os seus libros pechados.” 37 
 
  “Como explicar a cólera dos profesores? Por que estaban furiosos? 
 Porque… me pareceu presente en todos un elemento de acaloramento.” 38 
 
 
 E deste modo, conclúe: 
 
  “… todos aqueles libros… non me servían. Carecían de valor científico… 
 Foran escritos á luz vermella da emoción, non baixo a luz branca da 
 verdade” 39  
 
Como diciamos máis arriba, Virginia Woolf remata así escachando en mil pedazos, 
e con total soltura, o mito do método científico tradicional de acceso “á verdade”, 
ademais do mito do British Museum, a institución por antonomasia onde 
supostamente se atopaba concentrado o saber científico do seu tempo. 
  
En cambio, nunha simple cafetería (qué vulgaridade!!!), lendo o xornal (vaia modo 
tan pouco científico de acceder á comprensión da realidade!!!) e utilizando “os seus 
cinco sentidos” (vaia xeito, tan oposto á neutralidade e á obxectividade propia do 
saber científico!!!), a autora é capaz de facer unha descrición chea de agudeza e 
de fonda comprensión da realidade da sociedade patriarcal na que vive: 
 
 “… que Inglaterra está baixo un patriarcado. Ninguén nos seus cinco 
 sentidos podería deixar de detectar a dominación do profesor. Seus eran o 
 poder, o diñeiro e a influencia. Era o propietario do xornal, e o seu 
 director, e o seu subdirector. Era o ministro de Asuntos Exteriores e o xuiz. 
 Era o xogador de criquet… Exceptuando a néboa parecía controlalo todo. E, 
 sen embargo, estaba furioso… E, sen embargo, parecía absurdo… que un 
 home con semellante poder estivera furioso. Ou acaso a cólera… é o 
 axudante do poder?” 40 
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A pregunta é contestada de inmediato, introducindo así unha das claves de por qué 
ese interese histórico dos homes por manter ás mulleres nunha situación de 
subordinación. E é unha clave que se sitúa a nivel psicosocial: a da necesidade 
dos homes de crerse superiores:  
 
 “Posiblemente, cando o profesor insistía con demasiado énfase sobre a 
 inferioridade das mulleres, non era a inferioridade destas o que lle 
 preocupaba, senón a súa propia superioridade. Era isto o que protexía un 
 tanto  acaloradamente e con demasiada insistencia… Quizabes unha das 
 cousas máis importantes para a vida sexa a confianza nun mesmo. E, como 
 enxendrar esta calidade de presa?: “Pensando que os demais son 
 inferiores a nós… De aí a enorme importancia que ten para un 
 patriarca… crer que un gran número de persoas, a metade da especie 
 humana, son por natureza inferiores a el. Debe ser, en realidade, unha das 
 fontes máis importantes do seu poder” 41 
 
Así: 
 
 “Ó  longo destes séculos, as mulleres foron espellos dotados do máxico e 
 delicioso poder de reflectir a silueta dun home de tamaño dobre do natural… 
 Así queda en parte explicado que a miúdo as mulleres sexan 
 imprescindibles ós homes. E… por que ós homes lles intranquilizan tanto as 
 críticas das mulleres… Porque se elas empezan a dicir a verdade, a imaxe 
 do espello encóllese; a robustez do home ante a vida disminúe…” 42 
 
E finalmente, aproveitando un acto tan trivial e anodino como é pagar ó camareiro, 
Virginia Woolf introduce de novo un dos temas centrais da súa exposición: o da 
autonomía económica das mulleres; esa independencia económica que 
proporciona a autonomía persoal e a liberdade tan necesarias para a creación 
literaria.  
  
Para falar diso, a protagonista parte da súa propia experiencia persoal na que, 
grazas a herdanza da súa tía (que lle proporciona quinientas libras ó ano ata o 
resto dos seus días), notou unha nova actitude interna: 
 
  “ … o temor e a amargura fóronse transformando pouco a pouco en piedade 
 e tolerancia; e logo… chegou a meirande liberación de todas, a liberdade de 
 pensar directamente nas cousas.”  43 
 
Velaquí unha condición “para pensar directamente nas cousas; é dicir, para o 
achegamento á verdade: ser libre emocionalmente (non sentir cólera, ou calquera 
outro sentimento negativo, coma “os profesores”) e así ter liberdade para pensar; 
liberdades condicionadas por non depender economicamente de ninguén. 
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A importancia que a autora lle concede á autonomía económica é enorme, e pasa 
nada menos que por riba doutra das loitas que moveron ás sufraxistas da súa 
época: a da importancia do dereito das mulleres ó voto. 
 
  “Das dúas cousas –do voto e do diñeiro-, o diñeiro … pareceume … a máis 
 importante.” 44   
 
 
3. Capítulo 3 
 
Ante a imposibilidade de acceder á verdade a través dos estudios “dos profesores”, 
a autora suscita a alternativa de mirar na historia: 
 
 “Sería mellor correr as cortinas, deixar fóra tódalas distraccións, acender a 
 lámpada, limitar a busca e pedirlle ó historiador, que non rexistra  opinións, 
 senón feitos, que describira as condicións nas que viviran as mulleres, non 
 en tódalas épocas pasadas, senón en Inglaterra no tempo de Isabel I, 
 poñamos.” 45  
 
De novo, xa desde o comezo desta andadura, Viriginia Woolf volve poñer sobre da 
mesa as condicións que a comunidade científica tradicional pón para un 
achegamento histórico obxectivo á realidade: “correr as cortinas”, “deixar fóra 
tódalas distraccións”, “que non rexistra opinións, senón feitos”. E faino como para 
evidenciar esas condicións … posiblemente un xeito sutil de poñelas en cuestión. 
 
A partir de aí, a autora vai facendo un percorrido histórico da situación pola que 
pasaron as mulleres, preguntándose: “En que condicións vivían as mulleres?" 46 
 
Os libros de historia non deixan lugar a dúbidas: case non falan da situación das 
mulleres, pero cando o fan, falan dunha situación de total subordinación e 
dominación dos homes: 
 
 “… pegar á súa muller –lin- era un dereito… pechábana con chave e 
 pegábanlle… O matrimonio non era unha cuestión de afecto persoal, senón 
 de avaricia familiar… o marido… era o amo e señor…” 47 
 
A conclusión de Virginia Woolf é ben clara: esta situación vital das mulleres, froito 
dunhas condicións sociais  de vida opresivas, foi un impedimento para que 
florecera e se expresara con liberdade, a capacidade creativa das mulleres: 
 
 “… teríalle sido imposible… a unha muller escribir as obras de 
 Shakespeare na época de Shakespeare. Deixádeme imaxinar, posto que os 
 datos son tan difíciles de obter, o que tería ocorrido se Shakespeare tivera 
 unha  irmá marabillosamente dotada, chamada Judith …” 48 
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E argumentando con forza, Virginia Woolf segue dando explicacións de canto 
pesan condicións sociais como a pobreza, e tamén a tradición, a lei e os costumes 
patriarcais, nesa im/posibilidade de creación que tiveron as mulleres ó longo da 
historia:  
 
 “Porque xenios como o de Shakespeare non florecen entre os traballadores, 
 os incultos, os criados… Non florecen hoxe entre as clases obreiras. Cómo, 
 logo, terían  podido florecer entre as mulleres, que empezaban a traballar … 
 forzadas polos seus pais e o poder da lei e dos costumes?” 49  
 
Asi, efectivamente, se escribir unha obra xenial (ou calquera outro acto creativo) é 
case unha proeza dunha prodixiosa dificultade para os homes, debido a tódalas 
dificultades en contra (“os cans ladran .. a xente interrompe … hai que gañar 
cartos…” 50), para as mulleres estas dificultades son infinitamente máis terribles, xa 
que ás dificultades materiais como ter un cuarto de seu, súmanselle dificultades 
“inmateriais” como a hostilidade do ambiente: 
 
 “Para empezar, ter un cuarto de seu… era algo impensable aínda a 
 comezos do  século dezanove, agás que os pais da muller foran 
 excepcionalmente ricos ou moi nobres… estaba privada de pequenos 
 alicientes ó alcance  de homes pobres… Estas dificultades materiais eran 
 enormes; peores aínda eran as inmateriais. A  indiferenza do mundo… no 
 caso da muller non era indiferenza, senón hostilidade.” 51 
 
Todo isto levou a moitas mulleres a vivir desgraciadas e en loita contra si 
mesmas52, e aínda as condenou a situacións límite coma a tolemia ou o suicidio: 
 
 “… calquera muller nacida no século dezaseis cun gran talento tería 
 entolado, teríase suicidado …” 53 
 
Pero Virginia Woolf vai máis alá: afirma que, a pesares destes condicionamentos 
negativos, a forza e a capacidade creativa das mulleres foi tal, que non deixou de 
expresarse dun ou doutro xeito ó longo da historia.  
 
Vexámolo nas súas propias palabras: 
 
 “Sen  embargo,  debe  de  haber  un  xenio  entre  as  mulleres… De  
 cando en  vez resplandece unha Emily Brönte … e revela a súa existencia… 
 cando lemos algo sobre unha bruxa… unha muller que vendía herbas ou 
 incluso un home notable que  tiña unha nai,  achámonos, creo, sobre a pista  
 dunha  novelista malograda, unha poetisa reprimida… Aventuraríame a dicir 
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 que Anon, que escribiu tantos poemas sen firmalos, era a miúdo unha 
 muller”54 
 
 
4. Capítulo 4 
 
Seguindo co seu percorrido histórico, a autora vai vendo as condicións sociais nas 
que tiveron que vivir as mulleres desde o século XVI ata inicios do século XX. E 
así, explica cómo “todo estaba en contra” de que as mulleres escribiran, e canto 
estas condicións sociais negativas foron influíndo no estado mental das mulleres 
para a creación literaria, afectando á súa capacidade para escribir con 
integridade55. 
 
Así, debido á dureza na que as sociedades patriarcais poñían ás mulleres, atopar 
no século XVI unha muller sen rancores ni hostilidades nin antipatías… era 
imposible. A súa mente estaba “perturbada” con emocións como o temor, o rancor, 
o odio ou a indignación, a cólera ou a amargura, ata afogarse na tolemia. Todo 
resultado desa opresión na que tiñan que vivir56. 
 
 “O que unha muller con moito talento para a pluma tivera chegado a 
 convencerse de que escribir un libro era unha ridiculez e ata un sinal de 
 perturbación mental permite medir a oposición que flotaba no aire á idea de 
 que unha muller escribira.” 57 
 
 “Pode o sexo do novelista influír na súa integridade, esta integridade que 
 considero a columna vertebral do escritor?” 58 se pregunta Virginia Woolf.  
 
Efectivamente, parece que escribir con integridade faise verdadeiramente difícil 
para unha muller, nunha sociedade na que prevalecen os valores masculinos, que 
se volven único modelo de referencia valorado e a imitar:  
 
 “… os valores das mulleres difiren dos que implantou o outro sexo… 
 Aínda así, son os valores masculinos os que prevalecen… o fútbol e o 
 deporte son “importantes”; a adoración da moda, a compra de vestidos 
 “triviais”. E estes valores son inevitablemente transferidos da vida real á 
 literatura… Unha escena que transcorre nun campo de batalla é máis 
 importante que unha que transcorre nunha tenda… Por tanto, toda a 
 estrutura das novelas de principios do século dezanove escritas por 
 mulleres  trazounas  unha mente … que tivo que alterar a súa clara visión 
 en deferencia a unha autoridade externa” 59  
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Aínda así, algunha mulleres souberon amosar esa integridade tan básica para a 
autora: fala de Jane Austen, que soubo escribir sen deixarse coller polas súas 
emocións; é dicir libre delas, e polo tanto, tamén libre dos condicionamentos 
sociais da súa época.  
 
 “… a meirande milagre de todas. Había, ó redor do ano 1880, unha muller 
 que escribía sen odio, sen amargura, sen temor, sen protestas, sen 
 sermóns…  Jane Austen… as mentes de ambos60 queimaran tódolos 
 obstáculos” 61 
 
E máis adiante, fala igualmente de Jane Austen e de Emilie Brönte:  
 
 “Que xenio, que integridade deberon necesitar, fronte a tantas críticas, en 
 medio daquela sociedade puramente patriarcal, para aferrarse, sen 
 apoucarse, á cousa como a vían. Só o fixeron Jane Austen e Emily Brönte… 
 Escriben como escriben as mulleres, non como escriben os homes.” 62 
 
Pero, volvamos un século atrás: o factor económico segue sendo un dos 
argumentos queridos do discurso de Viriginia Woolf e así apunta que, á fin, no 
século XVIII, Aphra Behn, unha muller da clase media, empezou a escribir e a 
gañar cartos escribindo: 
 
  “Aphra Behn probou que era posible gañar cartos escribindo, mediante o 
 sacrificio quizabes dalgunhas calidades agradables63; e así, pouco a 
 pouco, o escribir   deixou   de  ser  un  sinal  de loucura  e  perturbación  
 mental  e adquiriu  importancia práctica… Tódalas mulleres xuntas deberían 
 botar  flores  sobre a tumba de Aphra Behn… porque foi ela quen conquistou 
 para elas o dereito de dicir o que lles pareza” 64 
 
A estas dificultades que teñen as mulleres á hora de escribir, engádenselle outras 
dúas, non de menor importancia e das que xa falou nalgún outro momento: a 
dificultade da crítica á súa obra e a falta de tradición, “… porque, se somos 
mulleres, o noso contacto co pasado faise a través das nosas nais.” 65 
 
Seguindo o seu percorrido, Virginia Woolf chega a comezos do século XIX, no que 
por primeira vez atopa estantes enteiros de libros escritos por mulleres.   
 
 
5. Capítulo 5 
 
Virginia Woolf da un paso máis no seu percorrido histórico, para situarse xa no 
momento en que escribe; momento no que: 
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 “… hai case tantos libros escritos por mulleres como libros escritos por 
 homes. Hai  libros sobre toda clase de temas que hai unha xeración 
 ningunha muller podería tocar. Hai libros de poemas, e obras de teatro … de 
 crítica… de historia e biografías… de viaxes… de alta erudición e 
 investigación… de filosofía e algúns de  ciencias e economía” 66 
 
Pero a súa ollada penetrante faille notar que, se ben é certo que as mulleres case 
escriben tanto coma os homes, a perspectiva desde a que a muller é mirada é 
sempre a masculina: 
 
 “… case sen excepción se describe á muller desde o punto de vista da súa 
 relación con homes… E esta é unha parte tan pequena da vida dunha 
 muller…”  67 
 
A pesares diso, algunhas mulleres como Mary Carmichel, comezan a cambiar isto, 
ofrecendo unha perspectiva das mulleres desde a mesma ollada das mulleres. 68  
 
Así, Virginia Woolf segue abrindo unha porta que xa comezara a abrir máis atrás ó 
falar da falta de tradición que padecen as mulleres; porta pola que posteriormente 
moitas feministas, chamadas “da diferenza”, entraron: expresar a existencia de 
diferenzas entre a perspectiva das mulleres e a dos homes, entre os valores das 
mulleres e os valores dos homes, entre a feminidade e a masculinidade; 
diferenzas, froito das condicións históricas nas que tanto uns coma outras viviron. 
E así, a forza creadora feminina é o froito, “a conquista de moitos séculos da máis 
dura disciplina”: 
 
 “Basta entrar en calquera habitación … para que esta forza sumamente 
 complexa da feminidade lle dea a un na cara. Cómo podería non ser así? 
 Ó longo de millóns  de anos as mulleres estiveron sentadas na casa, e agora 
 as paredes mesmas están impregnadas desta forza creadora… que 
 forzosamente se engancha ás plumas, ós pinceis, ós negocios e á política. 
 Pero este poder creador difire moito do poder  creador do home… sería 
 unha mágoa terrible que… o desperdiciaran, porque é a conquista de 
 moitos séculos da máis dura disciplina e non hai nada que o poida 
 substituír.” 69  
 
E continúa a autora dicindo qué perda tremenda sería que as mulleres renunciaran 
a esa forza creadora feminina para amoldarse ós xeitos masculinos; máis ben, 
habería que fortalecer as diferenzas.  
 
De novo, Virginia Woolf se coloca coma pioneira, apuntando unha das liñas do 
feminismo, o da diferenza, que se desenvolverá teórica e practicamente, decenios 
máis tarde, a finais do século XX. 
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Tamén poderiamos subliñar cómo a autora sinala que falar unicamente de “dous 
sexos” limita a enorme variedade existente no mundo. Parece que a súa 
capacidade innovadora e visionaria é capaz de intuír o xerme de moi posteriores 
teorizacións: a dos feminismos post-estructuralistas. 
 
 “Sería unha mágoa terrible que as mulleres escribiran como os homes, ou 
 viviran como os homes, ou se pareceran fisicamente ós homes, porque dous 
 sexos  son xa poucos, dada a vastedade e a variedade do mundo; cómo nos 
 amañariamos logo cun só? Non debería a educación buscar e fortalecer 
 máis ben as diferenzas que os puntos de semellanza?” 70 
 
Mary Carmichael, xa antes citada, puido escribir fóra dos moldes masculinos e 
desde esa forza creadora feminina: a súa ollada, non contaminada pola dominación 
sexista, estaba libre dos condicionamentos sociais da súa época e polo tanto 
tamén das emocións negativas que estes provocan; e así podía escribir con 
verdadeira integridade.  
 
 “… escribía como unha muller, pero como unha muller que esqueceu que é 
 unha muller” 71 
 
 
6. Capítulo 6 
 
A protagonista está a rematar o seu percorrido, e despois de tanto ler, decide “… 
mirar pola ventá e ver que estaba facendo Londres naquela mañá do 26 de outubro 
de 1928” 72. De novo a autora nos sitúa nun contexto de descubrimento ben atípico 
para a mentalidade científica tradicional … 
 
A reflexión vai vir guiada pola ollada á realidade da rúa de Londres que a autora 
ten diante, e polo que nela vai acontecendo; é unha reflexión que vai facer partindo 
de que a separación dos dous sexos perturba a unidade da mente: 
 
  “Quizabes o pensar, como o estivera facendo aqueles dous días, nun sexo 
 separándoo do outro é un esforzo. Perturba a unidade da mente. Agora… o 
 ver a  dúas persoas reunirse e subir a un taxi restaurara a unidade.” 73 
 
E así: 
  
 “… a visión daquelas dúas persoas subindo ó taxi e a satisfacción que me 
 produciu tamén me fixeron preguntarme se a mente ten dous sexos que 
 corresponden  ós  dous  sexos do corpo e se necesitan tamén estar unidos 
 para acadar a satisfacción e a felicidade completas… E púxenme… a 
 esbozar un plano da alma segundo o cal en cada un de nós presiden dous 
 poderes, un macho e outro femia; e no cerebro do home predomina o home 
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 sobre a muller e  no  cerebro da  muller  predomina a muller sobre o 
 home.”74 
 
E conclúe, polo tanto, que a unión na mente entre o masculino e o feminino é unha 
colaboración necesaria para a creación; dando lugar á “mentalidade andróxina”, 
ideal para a creación literaria.  
 
Neste sentido Virginia Woolf tamén se adianta á mentalidade e á ciencia do seu 
tempo, apuntando posibilidades que só moi posteriormente enunciaron algunhas 
das correntes feministas. 
 
 “O estado de ser normal e confortable é aquel no que os dous viven xuntos 
 en harmonía, cooperando espiritualmente. Se é home, a parte feminina do 
 cerebro Coleridge se refería a isto cando dixo que as grandes mentes son 
 andróxinas. Cando se efectúa esta fusión é cando a  mente queda fertilizada 
 por completo e utiliza tódalas súas facultades.” 75 
 
Deste modo: 
 
 ”Algunha clase de colaboración debe operarse na mente entre a muller e o 
 home  para que o arte da creación poda realizarse. Debe consumarse unha 
 voda entre elementos opostos.” 76 
 
O percorrido dos dous días anteriores á conferencia, e das reflexións que se foron 
xerando ó longo deses dous días,  acaba de rematar.  
  
A autora quere recalcar agora algúns dos aspectos presentados que para ela son 
especialmente relevantes; así, a importancia da autonomía económica e da 
autonomía persoal para poder crear: 
 
 “Así, pois, Mary Beton77 para de falar. Díxovos cómo chegou á conclusión -á 
 prosaica conclusión- de que hai que ter cincocentas libras ó ano e un cuarto 
 cun pasador na porta para  poder  escribir  novelas  ou  poemas.  Tratou de 
 expoñer espidamente os pensamentos e as impresións que lle levaron a 
 pensalo. Pediuvos  que a seguirades mentres voaba nos brazos do bedel, 
 almorzaba aquí, ceaba alá, facía debuxos no Brittish Museum, sacaba libros 
 dos estantes, miraba pola  ventá.” 78  
 
De xeito un tanto retórico, Viriginia Woolf di que anticipa dúas críticas que lle poden 
ser feitas á súa exposición; permitíndolle de novo, así, volver con énfase sobre o 
que ela considera nuclear.  
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A primeira crítica é non ter expresado ningunha opinión sobre os méritos 
comparados entre o home e a muller; ó que ela respondería: 
 
  “Isto fíxeno a propósito, porque aínda supoñendo que chegara o momento 
 de facer semellante valoración – e polo de agora é moito máis importante 
 sabe cantos cartos tiñan as mulleres e cantas habitacións que especular 
 sobre as súas capacidades- non creo  que  as  dotes,  xa  sexa da mente ou 
 do carácter, se poidan pesa coma o azucre  … “ 79  
 
E remata a súa argumentación, subliñando especialmente ás súas oíntes, que o 
que importa é escribir o que se desexa, desde a completa liberdade persoal: 
 
 “Nin a loubanza nin a censura significan nada… o pasatempo de medir é a 
 máis fútil das ocupacións… O que importa é que escribades o que 
 desexades escribir … sacrificar un só cabelo da cabeza da vosa visión, un 
 só matiz … en deferencia a un director … ou algún profesor que esconde na 
 manga unha cinta de medir, é a máis baixa das traizóns …”  80  
 
A segunda crítica é ter insistido demasiado sobre da importancia do material: esta 
segunda crítica que anticipa Virginia Woolf sírvelle para recalcar de novo a 
importancia básica das cousas materiais. Así, non pode ser máis clara e 
clarificadora: 
   
  “A liberdade intelectual depende das cousas materiais… E as mulleres 
 sempre foron  pobres …  desde  o  comezo  dos  tempos.  As  mulleres  
 gozaron de menos  liberdade intelectual que os fillos dos escravos 
 atenienses… Por iso insistín tanto sobre o diñeiro e sobre o ter un cuarto de 
 seu.”  81 
 
E de novo, remata a súa argumentación, subliñando especialmente ás súas oíntes 
mulleres a importancia da integridade (“vivir en presenza da realidade”) e de levar 
unha vida estimulante, independentemente de se iso vai servir para escribir ou non. 
En suma, a importancia de vivir libremente desde unha mesma: 
 
  “De modo que cando vos pido que gañedes cartos e que teñades unha 
 habitación propia, pídovos que vivades en presenza da realidade, que 
 levedes unha vida, ó parecer, estimulante, séxavos ou non posible 
 comunicala… So se me ocorre dicir…  que é moito máis importante ser un 
 mesmo que calquera outra cousa. Non soñedes con influenciar a outra 
 xente… Pensade nas cousas en si.”  82 
 
O remate da exposición é unha chamada de Virginia Woolf ás mulleres que a están 
escoitando; é unha chamada a seguir crendo que o poder creador reside en 
nosoutras … e reside tamén nas posibilidades materiais concretas que a sociedade 
nos vaia ofrecendo; esas “cincocentas libras ó ano e un cuarto de seu”: 
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 “Díxenvos… que Shakespeare tiña unha irmá… Vive en vosoutras e en 
 min… porque os grandes poetas non morren… só necesitan a oportunidade 
 de andar entre nós… Esta oportunidade… teredes o poder   de ofrecerlla… 
 se cada unha de nosoutras ten cincocentas libras ó ano e un cuarto de seu; 
 se nos afixemos á liberdade e temos o valor de escribir exactamente o que 
 pensamos…”  83 
 
É unha chamada a traballar, a prepararse e a esforzarse, a estar decididas, aínda 
moitas veces en situacións cheas de dificultade, “na pobreza e na escuridade”: 
  
 “En canto a que veña se nós non nos preparamos, non nos esforzamos, se 
 non estamos decididas… isto non o podemos esperar, porque é imposible. 
 Porque eu sosteño que virá se traballamos por ela, e que facer este 
 traballo, aínda na  pobreza e na escuridade, paga a pena.” 84     
 
 
Esta chamada segue sendo ben actúa, aínda hoxe para nosoutras, mulleres do 
século XXI … Todo un reto …           
 
Queremos rematar esta viaxe que nos propuxo Virginia Woolf na súa obra Un 
cuarto de seu, citando unha valoración que fai dela Carmen Blanco e que nos 
parece especialmente axeitada:   
 
 “En realidade, os maiores logros están… lonxe da simplificación dogmática e 
 do lado da complexidade integradora que analiza a función do xénero dentro 
 da articulación histórica dos discursos socio-políticos, tendo en conta desde 
 as implicacións psicolóxicas, ata as lingüísticas, filosóficas e 
 antropolóxicas… non se  pode negar o carácter fundacional da figura de 
 Virginia Woolf, xa que na súa obra A room of one´s own aborda o feito 
 literario feminino desde esta perspectiva múltiple, analizando tanto as súas 
 bases materiais, sociais e históricas, como as  súas dimensións lingüísticas, 
 psicolóxicas e existenciais. A lucidez da visión integradora, procesual e 
 relacional que da creación das mulleres ten Virginia Woolf  segue sendo un 
 punto de partida compartido pola crítica máis avanzada.”85 
 
Certamente “non se pode negar o carácter fundacional da figura de Viriginia Woolf”; 
indubidablemente, a literatura universal ten unha débeda intelectual con ela e a 
crítica literaria feminista tamén. Sen esquecer que as mulleres e os movementos 
feministas actuais contamos cunha figura precursora, de enorme valía e alento, e 
de indiscutible referencia.   
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