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A señora Dalloway dixo que xa compraba as flores ela.

Pois Lucy tiña traballo abondo. Había que sacar as portas 
dos gonzos; ían vir os operarios de Rumpelmayer. Ademais, 
pensou Clarissa Dalloway, que mañá!… fresca como se fose fei-
ta para unhas crianzas nunha praia.

Que aventura! Que mergullo! Pois así lle parecera sempre 
cando, cun pequeno chío dos gonzos que aínda podía oír ago-
ra, abría de par en par a porta acristalada e se mergullaba no 
aire libre de Bourton. Que fresco, que calmo —máis maino ca 
este, por suposto— era o aire pola mañá cedo: coma o romper 
dunha onda, o bico dunha onda, fría e punxente, e porén (para 
unha moza de dezaoito anos como era ela entón) solemne, coa 
sensación, alí de pé, onda a porta aberta, de que algo terrible ía 
acontecer; contemplando as flores, as árbores co fume retor-
céndose arredor e as grallas alzándose e descendendo; alí de pé, 
mirando até que Peter Walsh lle dixo: 

—Cavilando entre a verdura? —Fora iso?

—Prefiro os homes ás coliflores. —Fora iso?

Debera de dicirllo durante o almorzo, unha mañá que saí-
ra á terraza… Peter Walsh. Volvería da India un día destes, en 
xuño ou xullo, non recordaba cal dos dous, pois as súas cartas 
eran terriblemente aburridas; era o que dicía o que unha recor-
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daba; os seus ollos, a súa navalla, o seu sorriso, a súa irritabili-
dade, cando millóns de cousas se esvaeceran por completo, que 
estraño!, permanecían unhas cantas frases como aquela sobre 
as coles.

Ficou inmóbil un intre na beira da rúa, agardando a que pa-
sase a furgoneta de Durtnall. Scrope Purvis considerábaa unha 
muller encantadora (coñecéndoa como se coñece a xente que 
vive ao pé dun en Westminster), tiña algo de paxaro, de pega 
marza: azul verdosa, leve, vivaz a pesar de pasar dos cincuenta, 
e co pelo moi canoso desde a súa enfermidade. Ficou alí empo-
leirada na beira da rúa, sen velo en ningún momento, agardan-
do para cruzar, moi tesa.

E é que despois de vivir en Westminster —cantos anos 
había xa?, máis de vinte—, unha sente, mesmo no medio do 
tráfico, ou ao acordar de noite, Clarissa estaba certa, unha par-
ticular agarda ou solemnidade; unha expectación indescritible, 
un suspense (aínda que iso podía ser por causa do corazón, 
afectado, segundo lle dixeran, pola influenza) antes de que soe 
o Big Ben. E velaí! Alá resoou. Primeiro un aviso musical; des-
pois a hora, irrevogable. Os círculos de chumbo disolvéronse 
no aire. Que parvos somos, pensou mentres atravesaba Victo-
ria Street. Pois só o ceo sabe por que unha a ama tanto, como 
unha a ve dese xeito: inventándoa, construíndoa arredor de si, 
derrubándoa, creándoa novamente a cada momento; pero até 
os máis desleixados espantallos, os máis miserables malpocados 
que sentan nas portas (arruinados pola bebida) fan o mesmo; 
non hai lei, estaba convencida, que poida facer bo deles por esa 
mesma razón: aman a vida. Nos ollos da xente, no ir e vir, no 
camiñar vagaroso ou atafegado, no bulicio e no balbordo; nas 
carruaxes, nos automóbiles, nos ómnibus, nas furgonetas, nos 
homes anuncio que camiñaban, bambeantes, cos pés a rastro; 
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nas bandas de vento; nos órganos de manubrio; no triunfo e no 
tinguilear, e no estraño canto agudo dalgún aeroplano que pa-
saba por riba dela, estaba o que amaba: a vida, Londres, aquel 
momento de xuño.

Estaban a mediados de xuño. A guerra rematara, agás para 
algunhas persoas, como a señora Foxcroft onte á noite na em-
baixada, fóra de si porque mataran aquel rapaz tan agradable 
e agora a vella casa patrucial acabaría en mans dun primo; ou 
lady Bexborough, que, segundo se dicía, inaugurara unha ven-
da benéfica aínda co telegrama onde lle comunicaban que ma-
taran a John, o seu favorito, na man; pero rematara; grazas ao 
ceo… rematara. Era xuño. O rei e a raíña estaban no palacio. 
E por todas as partes, a pesar de ser aínda tan cedo, había un 
latexar, unha axitación de ponis ao galope, un petar de bates 
de crícket; Lords, Ascot, Ranelagh e todos os demais lugares 
envoltos na suave rede do aire azul grisáceo da mañá que, con-
forme avanzaba o día, os iría desenrolando e iría pousando nos 
seus campos de herba os ponis trotadores, cuxas patas dian-
teiras apenas tocaban o chan e alá saían brincando; os mozos 
a xiraren sobre si mesmos; as mozas risoñas cos seus vestidos 
de muselina transparente que, mesmo agora, despois de bailar 
toda a noite, paseaban os seus absurdos cans peludos; e mesmo 
agora, a aquela hora, discretas viúvas de idade saían dispara-
das nos seus automóbiles para faceren misteriosos recados; e 
os tendeiros fedellaban nos seus escaparates coa súa bixutería e 
os seus diamantes, colocando os seus preciosos broches antigos 
de cor verde augamariña en decorados con reminiscencias do 
século dezaoito para tentar as americanas (pero había que afo-
rrar, non comprar impulsivos agasallos para Elizabeth); e ela 
tamén, que amaba todo aquilo cunha paixón absurda e fiel, que 
era parte daquilo desde que os seus devanceiros foran cortesáns 
no tempo dos Xurxos, ela tamén se ía prender e iluminar aquela 
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mesma noite, celebrar a súa festa. Pero que estraño resultaba, 
ao entrar no parque, o silencio, a néboa, o murmurio, os parru-
los felices a nadar amodo; os marabús a patuxar; e quen viña 
por alí, dándolle acaídamente as costas aos edificios guberna-
mentais e carrexando unha carteira oficial co escudo real, quen 
senón Hugh Whitbread?, o seu vello amigo Hugh… o admira-
ble Hugh!

—Bo día, Clarissa! —dixo Hugh de xeito bastante extrava-
gante, pois coñecíanse desde nenos—. A onde vas?

—Encántame pasear por Londres —dixo a señora Da-
lloway—. En serio, é mellor ca pasear polo campo.

Eles viñeran —desgraciadamente— para ver doutores. Ou-
tra xente viña para ver cadros, ir á ópera, presentar fillas en so-
ciedade, os Whitbread viñeran «para ver doutores». Clarissa 
visitara innúmeras veces a Evelyn Whitbread en sanatorios. 
Volvía estar enferma? Evelyn non se atopaba nada ben, dixo 
Hugh, dándolle a entender, cunha especie de xesto de mágoa 
ou unha leve inchazón do seu moi ben vestido, baril, extrema-
damente atractivo e perfectamente revestido peito (sempre ía 
case demasiado ben vestido, pero seguramente tiña que facelo, 
dado o seu carguiño na Corte), que a súa muller tiña algunha 
doenza interna, nada serio, que, como vella amiga que era, Cla-
rissa Dalloway comprendería ben sen precisar explicacións. Ai, 
si, comprendía, por suposto; que encordio, e sentiuse moi fra-
ternal e estrañamente preocupada polo seu chapeu a un tempo. 
Non era o chapeu adecuado para a primeira hora da mañá, era 
iso? E era que Hugh sempre a facía sentir, mentres apuraba a 
marchar, levantando o seu chapeu cun xesto bastante extrava-
gante e lle aseguraba que ben podía pasar por unha rapaza de 
dezaoito anos e que por suposto que iría á súa festa esta noite, 
Evelyn insistira moitísimo, só que seguramente chegaría un 
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pouco tarde, despois da festa en palacio á que tiña que levar un 
dos rapaces de Jim… sempre se sentía pouca cousa ao lado de 
Hugh; como unha colexiala, pero tíñalle cariño, en parte por-
que o coñecía de sempre, e porque o consideraba boa xente á 
súa maneira, aínda que a Richard case sempre o enervaba; Peter 
Walsh, pola súa parte, até o día de hoxe nunca lle perdoara que 
lle tivese simpatía.

Podía recordar unha morea de escenas en Bourton… Peter 
furioso; Hugh, por suposto, non estaba á súa altura en ningún 
aspecto, pero non por iso era o completo imbécil que Peter afir-
maba; non era un simple cabeza de bubela. Cando a súa anciá 
nai quería que deixase a caza ou que a levase a Bath, facíao sen 
dar un chío; era moi desprendido, e aquilo de dicir, como facía 
Peter, que non tiña corazón, nin cabeza, nada máis que as ma-
neiras e a nacenza dun cabaleiro inglés, non era máis que unha 
mostra da peor cara de Peter; podía resultar insoportable, po-
día poñerse imposible, pero era adorable pasear con el nunha 
mañá coma aquela.

(Xuño fixera agromar todas as follas das árbores. As nais 
de Pimlico aleitaban os seus pequenos. Levábanse mensaxes 
da Frota ao Almirantado. Arlington e Picadilly Street parecían 
quentar até o mesmo aire do parque e levantar as follas das súas 
árbores calida e brillantemente, en vagas daquela divina vitali-
dade que Clarissa amaba. Danzar, montar, adorárao todo.)

Pois podían pasar centos de anos separados, ela e mais Pe-
ter; ela nunca escribía unha carta e as del eran secas coma achas, 
pero de súpeto víñalle á cabeza: se estivese agora comigo, que 
diría?… algúns días, algunhas imaxes traíanllo de volta que-
damente, sen a vella amargura, cousa que talvez fose a recom-
pensa por ter estimado a alguén: volvía a unha no medio do 
parque de St. James unha bonita mañá… volvía, si. Pero Peter, 
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por moi fermosos que fosen o día, as árbores e a herba, e mais 
aquela meniña vestida de rosa, Peter nunca vía nada diso. Poñía 
as lentes se ela llo dicía, miraba. Pero era o estado do mundo 
o que lle interesaba: Wagner, a poesía de Pope, o carácter da 
xente, sempre, e mais os defectos da alma de Clarissa. Como lle 
rifaba! Como discutían! Había casar cun primeiro ministro e 
colocaríase na cima da escaleira, era a perfecta anfitrioa, dicíalle 
(ela chorara no seu cuarto por mor diso), tiña todas as trazas da 
perfecta anfitrioa, dicía el.

De maneira que se vía discutindo aínda con el no parque 
de St. James, concluíndo aínda que tivera razón —e tivéraa— 
en non casar con el. Pois no matrimonio ten que haber certas 
licenzas, certa independencia entre persoas que viven xuntas 
día sí e día tamén na mesma casa; cousa que Richard lle daba, 
e ela a el. (Onde estaba el esta mañá, por exemplo? Nalgunha 
comisión, ela nunca preguntaba de que.) Pero con Peter había 
que compartilo todo; había que profundar en todo. E resul-
taba intolerable, e cando se deu aquela escena no xardinciño, 
a carón da fonte, tivo que romper con el ou sería a destrución 
de ambos, a ruína de ambos, estaba convencida; aínda que 
levara consigo a mágoa, a anguria durante anos, como unha 
frecha cravada no corazón; e entón o horror do momento en 
que alguén lle contara nun concerto que casara cunha muller 
que coñecera no barco á India! Xamais o esquecería! Fría, sen 
corazón, puritana, chamáralle. Nunca lograría entender canto 
a amaba. Pero aquelas mulleres da India deberan entendelo… 
parvas, bonitas, delicadas babecas. E ela malgastaba a súa com-
paixón. Pois el era moi feliz, aseguráralle, perfectamente feliz, 
aínda que nunca fixera ningunha das cousas que proxectaran; a 
súa vida enteira fora un fracaso. Iso aínda a poñía furiosa.







 Este libro entrou no prelo
o 15 de outubro de 2018










