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RAMET DE SANT JOAN 



Tradicions de Sant Joan en terres catalanes 
Les Fogueres, La Flama del Canigó i els Rams d’herbes i plantes 

 

 

Al Principat de Catalunya, la tradició més 
popular per Sant Joan són les fogueres. 

Recollir llenya per cremar la nit de Sant 
Joan i amuntegar-la per fer un foc el més 

alt i gran possible per il·luminar la foscor 
en la nit més curta de l’any, està molt 
arrelat en l’imaginari col·lectiu dels nostres 

pobles i ciutats des de temps ancestrals. 
Tanmateix, en la Catalunya Nord, la 

tradició de la foguera, tot i que es fa en 
alguns pobles, no està tan arrelada com al 
Principat. Per contra, conserven molt activa 

la tradició de la Flama del Canigó i la dels 
Rams de Sant Joan.  

 
En aquest context no podem oblidar que 
Catalunya va quedar dividida en dues parts 

pel Tractat dels Pirineus (Ceret, 7 de 
novembre de 1659):  

 
“Segons el text final del tractat dels 
Pirineus, França incorpora l'antic comtat del 

Rosselló (que inclou també el Conflent i el 
Vallespir) i part de la Cerdanya. Per altra 

banda, la Corona francesa es compromet a 
tornar a Espanya les places de Roses, 
Cadaqués, Ripoll, Bagà i la part occidental 

de la Cerdanya amb Puigcerdà, Querol, 
Bellver, el castell de Cerdanya i la Seu 

d'Urgell”. (Maria Coll, amb assessorament 
d’Agustí Alcoberro) Revista Sapiens, 
Novembre 2017. 

 
Sembla evident que el rei Felip IV va 

prioritzar retenir Flandes com a possessió 
espanyola i va permetre la mutilació́ del 
territori peninsular. Catalunya va ser una  

peça sacrificada per necessitat. I el tros 
d'una franja de frontera al Pirineu va ser 

considerat un mal menor. Aquesta partició 
no ha impedit que la Catalunya de l’altra 

banda dels Pirineus, en terres franceses, 
conservi les antigues tradicions i s’esforci 
per mantenir la seva llengua vernacla, el 

català. 
  

Sobre la tradició de la Flama del Canigó, 
des del CESC n’hem parlat a bastament 
(veure fulletó Vall-Alta nº 49: 2008 – 2018. 

Una dècada de la Flama del Canigó a Sant 
Cebrià de Vallalta). En aquest número de la 

nostra publicació, tractarem la tradició dels 
Rams de Sant Joan, que a casa nostra no 

era costum, però que, en motiu de 
l’agermanament amb Sant Cebrià de 

Rosselló, fa dos anys el vàrem portar al 
nostre poble, després d’haver-hi anat per 

aprendre a fer-ne. Aquest any serà el 
tercer que el dissabte abans de Sant Joan 
muntàrem en el carrer Esplanada, a 

l’ocasió del mercat setmanal, un taller per 
fer-ne. (Enguany, a causa del confinament 

pel coronavirus i de les mesures de 
protecció, no proposarem a cadascú fer-se 
el seu ram, sinó que l’oferirem fet).  

 
Al Rosselló, la llegenda que fa referència al 

Ram de Sant Joan explica que, a l’albada 
del dia del sant, una noia va sortir a collir 
flors i plantes per fer-se un ram, les va 

trenar en forma de creu i les va penjar a la 
porta de casa seva. El seu pretendent, que 

fa dies que la ronda, es nega a entrar a la 
casa. Quan ella, sorpresa, li pregunta qui 
és, ell es veu forçat a confessar-li que és el 

maligne (el diable) i que li vol robar 
l’ànima. El ram de Sant Joan l’ha protegit 

del mal.  Tant Jacint Verdaguer com Joan 
Amades evoquen la llegenda i situen el seu 
l’origen i, per conseqüent, el del Ram de 

Sant Joan, en el Vallespir. Tanmateix, 
mentre que per Verdaguer el pretendent és 

el dimoni en la figura d’un ferrer, per 
Amades el ferrer no és el diable sinó un 
bruixot. Una cançó popular en el Conflent 

posa nom a la fadrina, na Bepa, i al 
pretendent, en Galdric. En tot cas, les 

plantes que componen el ram de Sant Joan 
són màgiques, amb propietats curatives i 
han de ser collides a l’albada. El ram ha de 

penjar-se a la porta de casa per procurar-
se bona sort, prosperitat i protecció contra 

els mals esperits, i s’ha de conservar 
durant tot l’any fins al proper Sant Joan, 

quan serà llençat al foc i substituït pel nou. 
  
El ram de Sant Joan és una tradició 

pagana, festes del solstici d’estiu, amb 
elements religiosos propis del cristianisme 

que varen ser incorporats més tard. La 
forma del ram pot ser en corona, en forma 
de creu, en forma de mà (palma), en forma 

d’espiga, de pota de gall o de guirlanda. La 
composició varia segons la disponibilitat de 

plantes en el territori.  



La base és sempre la mateixa:  el  pericó  o  
flor  de  Sant  Joan, la sempreviva  o  
immortal, les  fulles  de noguera i el 

crespinell. Però també hi podem trobar 
camamil·la, orenga, romaní, timó 

(farigola), lavanda, marialluïsa... plantes 
presents en els Pirineus orientals i en la 
conca mediterrània. Actualment, el ram 

clàssic del Rosselló consta de quatre 
plantes: fulles de noguera, pericó, 

sempreviva i crespinell, però hi ha tants 
rams com pobles, segons el costum, la 
tradició oral dels ancians i la disponibilitat 

de l’entorn.  
 

Pericó, herba de Sant Joan, herba de 
cop, herba foradada (Hypericum 
perforatum) – És una planta d’uns 50 a 90 

cm d’alçada. És fàcil de reconèixer quan se 
n’observen les fulles a contraclaror, perquè 

es veu que són plenes de forats minúsculs. 
La infusió de les flors s’utilitza com a 

eficient antidepressiu. Millora la 
concentració i ajuda a fer desaparèixer els 
símptomes de cansament i tristesa; per 

això, els grecs li van donar el nom de 
l’herba de l’alegria. És molt popular l’ús de 

l’oli de cop, per calmar dolors musculars o 
causats per contusions o bé de les 
articulacions, i per curar ferides, talls i 

cremades lleus.  

 
 

Sempreviva, flor de Sant Joan, flor de 
Tots Sants, Mançanella (Helichrysum) – 

És una mata d’uns 40 cm d’alçada, ens 
deixa la seva aroma impregnada a les 

mans pel sol fet de tocar-la; per això, amb 
les flors, se’n fan rams o coixins aromàtics. 
La seva infusió s’utilitza com a anticatarral, 

digestiu i antisèptic ocular. Hi ha la creença 
que, posada sota el matalàs o dins d’una 

butxaca, desinflama les morenes. 

 

Noguera, nouera (Juglans regia) – 
D’aquest arbre se n’aprofiten tant les fulles 

com els fruits. Se n’utilitzen les fulles com 
a antiinflamatori, depuratiu, per a la 

conjuntivitis, per fer baixar la pressió, ... 
Les nous verdes són l’ingredient bàsic per 
elaborar la ratafia. El fruit n’és la nou o 

noga (rossellonès). 

 

Crespinell, raïm de paret, raïm de 
pastor (Sedum) – Se n’apliquen les fulles 

fresques, aixafades, com a cataplasma per 
curar llagues, cremades, ferides de la pell i 
per estovar les durícies dels peus. 

Antigament se’n preparava un xarop que es 
prenia com a reconstituent i reforçant. 

 

 



Però no només en el Rosselló hem trobat la 
tradició del Ram de Sant Joan. Gairebé en 
tot el nord de la península ibèrica existia 

aquest costum i, encara que en alguns llocs 
la tradició s’hagi perdut, la memòria oral de 

la gent gran encara el recorda, mentre que 
en altres contrades, com Galicia, País Basc i 
Navarra encara es manté, sobretot en les 

zones rurals. 
 

A l’Aragó, alt Pirineu, hem trobat un 
testimoni oral molt interessant sobre 
aquesta tradició: Ana Zuera Barrau, 1935, 

San Juan de Plan. 
 

“ El ramo… de toda clase de yerbas, de lo 
que… la menta, porque hau tres clases de 
menta. La menta… Yay tres. Ixo que dicen 

que te voy a fé una infusión de… ¿de qué 
dicen cuando vas t’al bar? ¿Te foi una 

infusión de…?” Pues ixa menta. Yay tres 
clases de menta… Se meteba la menta, el 

samuco, el oregano, el…, el…, pues febas 
un ramo. Ixe era el ramo natural y el ramo 
que te ayudaba a viví, t’ayudaba a la 

naturaleza en la casa, en la… Un sé, en la… 
No l’eba otra…Yo por ejemplo puedo decí 

que flores en las casas no puedo justificá 
que en ese visto antes. Yera lo que daba la 
naturaleza, febas el ramo. El té de roca ye 

el que más güele, yera de mal cogé porque 
el té de roca se cría en muy mal sitio pero 

si l’esses teniu güele muy bien, el té de 
roca. Y bien, pero que ye de mal cogé y era 
lo que menos se cogeba.  Eh… Por ejemplo 

aquí romero no n’i hay. Pero cuan ye la fló 
d’avellanera… Eh… Hay cosas que güelen 

muy bien, pues fé un ramo extraordinario. 
Cuan ahora d’ixo pasa tó o mundo. Ixo ye 
toda a simpleza. Ahora tiene que ser tó a 

base de dinero. Porque n’i hay, si no… no 
se faria.” 

 
Enrique Satué: “Siente” Ed. Prames 
2016/2017 (1ª i 2ª edicions) 

(En posem la transcripció ):  
 

“ El ram… de tota classe d’herbes, del que… 
la menta, perquè hi ha tres classes de 
menta. La menta… n’hi ha tres. Això que 

diuen que et vaig a fer una infusió de… de 
què diuen quan vas al bar? Et faig una 

infusió de…? Doncs aquesta menta. I hi ha 
tres classes de menta… Es posava la 
menta, el saüc, l’orenga, el …, el …, doncs 

feies un ram. Aquest era el ram natural i el 

ram que t’ajudava a viure, t’ajudava a 
(portar) la natura a casa, a la… No sé, a 
la… no hi havia altra cosa. Jo, per exemple, 

puc dir que de flors a casa, no puc justificar 
que n’hagués vist abans. I era el que 

donava la natura, feies el ram. El té de 
roca és el que fa més olor i era de mal 
collir, perquè el té de roca es cria en molt 

mal lloc, però si el podies tenir, fa molt 
bona olor el té de roca. I bé, però és de 

mal collir i era el que menys es collia. Eh… 
per exemple, aquí, de romaní no n’hi ha. 
Però quan hi ha flor d’avellaner… Eh… Hi ha 

coses que fan molt bona olor, doncs fan un 
ram extraordinari. Ara de tot això passa 

tothom. Però això tenia tota la senzillesa. 
Ara tot ha de ser a base de diners… perquè 
n’hi ha!, si no…  no es faria” 

 

 
 
A Galicia i també al País Basc i Navarra, on 

la tradició celta és molt important, el ram 
de Sant Joan està ben arrelat en les 
creences populars. A Galicia, és una de les 

tradicions més antigues. La llegenda 
explica que el ram de San Joan té el poder 

d’allunyar les “meigas” i els mals esperits, i 
d’atraure la bona sort i fins i tot els amors. 
La tradició aconsella recollir, la nit del 

solstici d’estiu, (la vigília de Sant Joan)  set 
plantes aromàtiques  amb propietats 

medicinals i també anar a buscar aigua 
clara d’una font (en molts llocs recomanen 
aigua de set fonts diferents). Un cop 

recollides les plantes, o bé es fa un ram 
que es deixa assecar darrere de les portes 

de les cases i, un cop seques, se’n fan 
infusions o tisanes durant la tardor i 
l’hivern, o bé  es posen en un poal 

(“cacho”) amb l’aigua de la Font i es deixen 
tota la nit en remull a serena. El dia de 

Sant Joan, pel matí, hom es renta cara i 
braços amb l’aigua aromatitzada, que té la 

virtut de lliurar dels mals esperits i de 



conservar la salut. La tradició obliga  que 
les parts del cos que s’han rentat amb 
aquesta aigua, es deixin assecar a l’aire. 

Les plantes es treuen de l’aigua, se’n fa un 
ram i  i es deixa assecar. Tot aquest ritual 

es coneix amb l’expressió :“facelo cacho”. 
 
Quines són les herbes de San Joan? N’hi ha 

al menys 40 de catalogades, però, com al 
Rosselló, cada zona recull les que té més a 

mà.  
 
Les més freqüents: 

 

 
 

 
Abeloura, herba de San Xoán 
(Hypericum perforatum) 

 
Segons diu el proverbi: la “abeloura o 

herba de san Xoán limpa a cara de 
grans”.(A més la tradición diu que és una 

planta especial contra el dimoni i els mals 
de l’esperit) 
  

Fento macho 
(Dryopteris filix-mas 

 
La llegenda diu que atrau la prosperitat i la 
felicitat. S’utilitza com a   antiinflamatori i 

calmant contra les picades  d’ insectes. 
 

Fiuncho 
(Foeniculum vulgare) 
 

Allunya els esperits malignes Té propietats 
antioxidants i antibacterianes. 

 
Malva 
(Malva sylvestris) 

 
Les seves propietats màgiques ens diuen 

que és la flor de la desafecció i la pau i que 

també atrau la sort en els negocis i la 
prosperitat. Hi ha un refrany que diu: “Cun 
horto e un malvar hai menciñas para un 

fogar” (Amb un hort i un malvar hi ha 
remeis per a una llar) Efectivament la 

malva és una «herba per a tot»: 
emulsionant, antiinflamatòria, cura ferides i 
nafres i calma i suavitza la pell… 

 
Herba luisa 

(Aloysia citriodora) 
 
És per excel·lència l’herba de l’amor i de la 

festa. I a més, relaxa i tonifica la pell. 
 

Romeu, alecrín, rosmariño 
(Rosmarinus officinalis) 
 

Hom creu que és la planta que millor 
protegeix i purifica les llars. És antioxidant i 

regenerant.  
 

Codeso. piorno  
(Adenocarpus complicatus) 
 

És un arbust sagrat a Galícia. S’en feien 
graneres per escombrar la casa de mals 

esperits. 
  
Sabugueiro, bieiteiro 

(Sambucus nigra) 
 

La tradició diu que aquesta planta 
protegeix dels pensaments negatius. Té 
propietats desinfectants.  

 
Loureiro 

(Laurus nobilis) 
 
Símbol de la saviesa i de la pau. El llorer té 

propietats digestives diürètiques i 
astringents. 

  
Huchamel, herba pulgueira, herba 
salgueira 

(Lonicera caprofolium) 
 

És la planta protectora de la llar. 
Proporciona harmonia,  saviesa i 
comunicació amb la natura.  

 
Caramuxo, roseira brava 

(Rosa canina) 
 
Proporciona harmonia i sentiments càlids. 

Millora l’ambient i disminueix tensions. 



A més també podem trobar a Galícia, en el 
ram de Sant Joan, altres herbes com la 
ruda, la sàlvia, la menta, la lavanda, la fulla 

de vinya de vi blanc, el roure, fulles de 
llimoner i… fins i tot la ginesta (xesta). 

 

Al País Basc, per Sant Joan, la tradició té 

dos components: per una banda, la força 

sanadora de l’aigua. En el  costat oposat al 

foc, hi ha molts rituals que creuen en el 

poder curatiu de l’aigua. Existeix un costum 

molt arrelat en la nit de Sant Joan de 

banyar-se en el mar. L’aigua purifica tot 

allò que ha estat dolent durant l’any, 

enforteix la salut i cura les malalties. 

També es pot anar a buscar aigua de la 

font o recollir la rosada de l’alba, per 

assegurar-se la salut durant tot l’any i 

allunyar els maleficis.  

 

D’altra banda, les plantes per atraure la 

bona sort. Més enllà de la neteja espiritual, 

es diu que a la nit de Sant Joan també es 

resolen problemes econòmics. Hi ha qui 

creu que la berbena, que antigament 

s’utilitzava com a planta medicinal, atrau 

els diners i la bona sort. Per això, la nit de 

Sant Joan cal dormir amb un ram de 

berbena sota el coixí i esperar... Al poble 

de Vera, abans que sortís el sol o just a 

l’alba del dia de Sant Joan posaven una 

branca d’arç blanc (elorri xuria), a la part 

més alta de la casa per atraure la bona sort 

i a Aya (Guipúzcoa), quan hi havia 

tempesta, posaven brases ardents en un 

recipient, llançaven les herbes beneïdes del 

dia de Sant Joan sobre les brases i, mentre 

es cremaven, les passejaven per tota la 

casa i fumaven tots els racons. Creien que, 

d’aquesta manera, la casa quedava beneïda 

i protegida dels llamps. 

 

A Navarra, les herbes de Sant Joan, com 

totes les herbes màgiques, tenen dues 

classes de propietats: unes fan que les 

bruixes les utilitzin en els seus beuratges i  

maleficis, i les altres serveixen per 

contrarestar-los, per això és millor beneir-

les, uns rituals que es remunten a 

pràctiques precristianes amb la finalitat de 

protegir les collites. Encara avui, en alguns 

pobles navarresos, com a Valcarlos i a 

Aézcoa, quan trona, llancen al foc les 

plantes recollides la nit de Sant Joan per tal 

d’allunyar els efectes nocius de la 

tempesta, i en les valls navarreses 

d’Araquil i Batzán, perfumen les cases amb 

el fum de la crema de les  plantes de Sant 

Joan, per protegir els animals domèstics de 

qualsevol malaltia. 

 

També a la comarca del Bierzo es collien 

herbes per sanar i per allunyar les bruixes. 

En sortir el sol el dia de Sant Joan es 

recollien plantes, la coneguda com “herba 

de Sant Joan” (hipèric, pericó), però també 

d’altres, com a Villanueva de los Cestos, on 

es recol·lectaven plantes per fumar, com el 

timó (farigola) o les fulles de noguera, 

perquè es deia que aquell matí les herbes 

estaven beneïdes. A Castropodame es 

recollia orenga i ruda i en els Ancares, la 

flor del llorer (loureiro) i la del saüc 

(bieito), la primera per tenir cura dels ulls i 

la segona per allunyar les bruixes. I entre 

els dies de Sant Joan i Sant Pere, a Peñalba 

recollien plantes amb propietats curadores 

com la flor del saüc (sabuquero), roselles, 

violetes, malves i orenga. En altres llocs del 

Bierzo existia la tradició de oferir un ram a 

les noies la nit de Sant Joan. 

 

Finalment, ens ha sorprès (per la llunyania 

amb el nord de la península) trobar aquest 

costum d’oferir un ram a les noies (mozas) 

la nit de Sant Joan en el poble de Játar, 

(Granada). I que anés lligat, com en  País 

basc i a Galícia, al ritual de l’aigua com a 

element purificador. La tradició manava 

que la nit de Sant Joan, els nois joves de 

Játar enramessin les cases de les noies del 

poble. Es reunien per recol·lectar flors tots 

junts o bé ho feien individualment. Un cop 

fets els rams, en grups o tots sols, els 

joves es repartien pel poble i deixaven els 

rams a les portes de les noies solteres. 

Passada la nit, els joves anaven al 

naixement del riu o a les fonts del poble i 

es rentaven la cara, per la creença que 

l’aigua del matí de Sant Joan tenia 

propietats purificadores i sanadores. 

 

 
Marta Colell Rotger  

Anna Parera Ciuró 



LO RAM SANTJOANENC 
 

Lo dia de Sant Joan 

n’és dia de festa grossa; 

les nines del Pirineu    195 

posen un ram a la porta, 

d’ençà que una n’hi hagué 

d’ulls blavencs i cella rossa, 

tenia una estrella al front 

i a cada galta una rosa.    200 

Un fallaire li ha caigut 

a l’ull, malhaja la brossa!; 

n’apar un esparverot 

que fa l’aleta a una tórtora. 

Lo matí de Sant Joan    205 

la tortoreta se’n vola, 

se’n vola voreta el riu 

a cercar ventura bona. 

Un ramellet cull de flors, 

millor ventura no troba,    210 

floretes de Sant Joan, 

de romaní i farigola, 

i amb elles fent una creu 

del mas la llinda en corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan arriba el seu galant   215 

a la casa entrar no gosa; 

ella li diu des de dins: 

–Doncs, per què et quedes defora? 

–Perquè em barres lo portal 

amb les flors d’aqueixa toia.   220 

–Una ramellet te fa por? 

–Me fa por d’aspi sa forma. 

–No és d’aspi, no, que és de creu; 

si et fa por no ets cosa bona. 

–Doncs só el maligne esperit   225 

que les ànimes se’n porta. 

Si no fos lo ramellet 

la teva fóra ma esposa; 

avui jauríem plegats 

en mon jaç de foc i sofre.–   230 

D’ençà que això succeí, 

ribera amunt del Garona, 

lo matí de Sant Joan, 

des del Cantàbric a Roses, 

les nines del Pirineu    235 

posen un ram a la porta. 
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Una Pinzellada sobre Virginia Woolf 

El dia 8 de març d’enguany es va inaugurar a Sant Cebrià un monument commemoratiu de la lluita feminista pels 

drets i les llibertats. Aquest monument és simplement un banc de color lila (color associat a les lluites feministes), 

en plena via pública i lliure de impediments per a ser utilitzat, és a dir, que hom hi pot seure per reposar una 

estona, per esperar algú, per llegir el diari o per prendre el sol, per exemple. Al costat d’aquest banc, una frase 

destaca sobre un suport metàl·lic:  

 

“No hi ha cap porta, 

pany ni forrellat 

que puguis imposar 

a la llibertat  

de la meva ment” 

 

  Virginia Woolf 

 

 

Qui era Virginia Woolf, l’autora d’aquesta cita que va ser escollida entre dues més pels vilatans i vilatanes que la 

varen votar?  

Adelina Virginia Stephen va néixer a Londres el 25 de gener de 1882 i va créixer en un món d’homes. La seva 

infantesa va estar envoltada d’intel·lectualitat. A casa seva es respirava un ambient artístic, polític i liberal. 

Tanmateix només els seus germans barons van anar a la universitat per estudiar, perquè les dones, en aquella 

societat, havien de quedar-se a casa, ser educades per un tutor i tenir cura de la llar i dels pares. Els seus millors 

records d’infantesa van ser els estius passats a Cornuailles, lloc d’estiueig de la família.  Quan tenia 13 anys 

(1895), la seva mare va morir sobtadament i Virginia va rebre un fort impacte del qual no es va recuperar mai i 

que li va provocar la primera crisis depressiva. Dos anys més tard (1897), va morir la seva germana  Stella amb 

qui estava molt unida i, en plena adolescència, va patir abusos sexuals de dos dels seus germanastres, fills d’un 

matrimoni anterior de la seva mare, que li van provocar una desconfiança crònica envers els homes. Desprès de la 

mort del seu pare (1905), amb tres dels  seus germans Virginia es va traslladar a Bloomsbury, en la zona oest de 

Londres, a una casa que va esdevenir un lloc de reunió d’intel·lectuals britànics de prestigi ( Keynes, Bertand 

Russell, Wittgenstein, T.S. Eliot, Emmeline Pankhurst...) que van crear l’anomenat “Cercle de Bloombsbury”. En 

les reunions d’aquest grup Virginia va descobrir un nou horitzó d’idees:  feminisme, homosexualitat,  igualtat, 

ecologisme i pacifisme, que va incorporar al seu imaginari i que va reflectir en les seves obres. L’any 1912, 

malgrat els seus dubtes sobre el matrimoni, es va casar amb l’historiador i editor Leonard Woolf del qual va 

prendre el cognom. 

Tota la vida de Virginia Woolf va estar marcada per la inestabilitat emocional i per dos intents de suïcidi, però això 

no va impedir la seva producció literària mantinguda, amb alguns alts i baixos, fins la seva mort. El 1925, Virginia 

coneix l’ escriptora Vita Sackville-West, amb la qual va mantenir una relació amorosa sense que cap de les dues 

trenqués el seu matrimoni. Quan la relació va acabar, les dues dones van conservar una relació d’amistat que va 

durar tota la a vida. 

A mitjans anys 30 Virginia Woolf ja era considerada una escriptora innovadora de prestigi i una feminista pionera. 

Quan es declarà la II Guerra Mundial, com que el seu marit era jueu, la parella va decidir que, si Anglaterra era 

envaïda pels alemanys, es suïcidarien junts abans de ser detinguts pels nazis. Això no va succeir, però el 1940 

casa seva va ser destruïda en un bombardeig i Virginia, incapaç de sobreposar-se a la seves pors i a la 

desesperança, el dia 28 de març de 1941, es va omplir les butxaques de pedres i es va endinsar en les aigües del 

riu Ouse per acabar amb la seva vida. El corrent se la va emportar i el seu cadàver no va ser trobat fins tres 

setmanes més tard. 

Amb vuit novel·les escrites i més de trenta llibres d’altres gèneres, Virginia Woolf ha esdevingut un mite de la 

literatura del segle XX i una de les intel·lectuals que més ha defensat el drets de les dones a través de les seves 

obres. Una figura rellevant de la lluita feminista. 
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