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A les memòries de Rafael Cansinos Assens (La no-
vela de un literato, ARCA Ediciones, 2022) es mos-
tra l’ambient de la premsa a Madrid, el 1908, on els 

periodistes, especialment els de política, es dedicaven a 
aquesta activitat, més que res, per grimpar fora dels seus 
diaris i establir-se en càrrecs més escaients (i amb més 
poder), sota l’aixopluc de governs més o menys afins. L’as-
piració darrera era arribar, si fos possible, a ministre. Un 
dels personatges hi diu que ja no es troben periodistes que 
vulguin ser tan sols periodistes, i que malauradament cap 
periodista pot viure de manera exclusiva de la seva pro-
fessió, així que qui més, qui menys, ha d’exercir una al-
tra activitat, pel costum, de remuneració pública. 

“El periódico es sólo bueno como medio para buscar-
se otra cosa... El periodista que llega a viejo sin ser más 
que periodista se muere de asco”, afegeix un veterà, Fer-
nando Soldevilla, que fa informació política del Con-
grés i a la vegada ocupa un alt càrrec administratiu. A 
més d’haver format part de les redaccions d’El Día, 
El Imparcial i La Correspondencia de España, entre al-
tres capçaleres, Soldevilla havia estat governador ci-
vil de Girona, Segòvia, la Corunya i Granada per aquest 
ordre, i, és clar, diputat. 

Avui també passa a l’inrevés, a la marxista manera 
de comèdia, i polítics que han exercit càrrecs dels més 
alts acaben treballant als mitjans de comunicació, co-
sa que, ara per ara, sembla fins i tot més segura. Els 
afeccionats a la telesèrie Fringe (no tot a la vida és Joc 
de trons) saben que, mitjançant les dimensions pa-
ral·leles, així mateix es poden fer ambdues coses a la ve-
gada, o diverses vegades en una sola vida. Tot el que 
no va dir Pitàgores ho va dir el mag Fèlix, i per aquest 
motiu entra aquí en acció el número 3,1416, és a dir, el 
nombre pi, lletra grega que, per altra banda, tant val per 
a les inicials d’un nom com per a les sigles d’un partit. 
Això sembla irracional, que és una altra propietat de pi. 

Però les memòries de Cansinos no són les d’un peri-
odista, sinó les d’un literat. Un escriptor és una altra 
cosa. Es pot ser escriptor sense ser literat, ja que es trac-
ta de camins iniciàtics diferents. Un literat només escriu 
quan no li queda més remei, encara que això dura tota la 
vida. A l’època de Cansinos, el pitjor que li podia passar 
a un literat era entrar en un diari. “La prensa avillana 
el estilo”, deia Valle-Inclán, contemporani seu. Actual-
ment, la cosa ha anat a més, i ara el que ha de fer un li-
terat és mantenir-se a resguard de la literatura o, si més 
no, dels llibres, així, en general. “Ustedes los literatos se 
creen que al público le interesa la literatura... pero están 
en un error”, li diu a Cansinos el director del diari. ✍
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“Soc molt important per a mi mateixa, 
però no tinc cap importància per als al-
tres: com l’ombra que passa sobre els 
turons”, llegim a l’entrada del 8 d’agost 
de 1928 del Diari de Virginia Woolf 
(1882-1941). Tota una ironia, 
quan fa mig segle que el fe-
minisme va rescatar l’es-
criptora britànica i la va 
convertir en un dels 
seus referents estrella. 
Això va ser possible 
gràcies a la suma de la 
seva agosarada obra de 
ficció, l’assaig emanci-
pador que és Una cam-
bra pròpia i el personat-
ge que ens brinda el seu di-
ari. Juntament amb Anaïs 
Nin, ella és la que ens ha llegat un 
diari més extens, i perles com aques-
ta: “La prova d’un llibre (per a un es-
criptor) és si crea un espai on poder dir 
amb naturalitat el que vols dir” (17 de 
març de 1930). 

Redactat en ni més ni menys que 30 
quaderns –des de l’adolescència fins a 
l’avantsala del seu suïcidi–, es conser-

ven a la Biblioteca Pública de Nova 
York. Un diari copiós que contrasta vi-
vament amb el de la seva amiga i rival 
Katherine Mansfield, publicat en cata-
là per L’Avenç. De cara a la publicació, 
el mateix marit de la Woolf, Leonard, es 
va dedicar a esporgar-lo no per fer-nos-
el més llegidor sinó per censurar tot 
allò que no volia que arribés. Ara Gon-
zalo Torné –que diu al pròleg que Wo-
olf va dur les seves novel·les a llocs on la 
literatura no havia estat mai– ha fet una 
nova versió més breu d’aquella versió ja 
retallada. L’objectiu és brindar-nos 
les seves pàgines privades sense ro-
bar-los un bri de les seves facetes 
principals: des de les amistats –el 
grup de Bloomsbury és cabdal en la 
seva existència– fins a la seva relació 
amb l’escriptura –encara més cabdal– 
o el vincle amb el seu “jueu”, Leonard: 
“M’atreveixo a afirmar que som la pa-
rella més feliç d’Anglaterra” (28 de 
desembre de 1919). 

Un diari imprescindible 
Pàgines privades? ¿De debò algú escriu 
un diari que és més llarg que la suma de 
les seves novel·les perquè sigui pastura 
de les flames? Repetidament Woolf ens 
parla d’ell, i igual es queixa que de vega-
des fa “unes sotragades gairebé insofri-
bles sobre les llambordes” (20 de gener 
de 1919) com ens diu que no pot pres-
cindir-ne: “La Virginia vella, quan es 
posi les ulleres per llegir el març de 
1920, voldrà decididament que conti-
nuï” (9 de març de 1920). De fet, el seu 
destí era convertir-se en material per 
confegir les seves memòries, cosa que 
el seu suïcidi va tirar per terra. Deia 
l’argentina Victoria Ocampo, la prime-
ra editora en castellà d’aquest diari, que 
la vida de Woolf va estar consagrada a 
convertir-ho tot en matèria literària, i 
tenia raó.  

Virginia Woolf va compatibilitzar la 
seva pròpia obra amb la crítica literà-
ria, de manera que aquestes pàgines 
estan plenes d’hores de lectura –en la 
seva opinió, Joyce pateix d’egocen-
trisme (26 de gener de 1920)– i tam-
bé de sucosa informació sobre la com-
posició de les seves obres: “Ara escric 
el Jacob cada matí, i sento que cada dia 

de feina és com una tanca que 
he de saltar, amb el cor a la 

boca fins que acabo i he 
superat la barra o l’he ti-

rada a terra” (5 d’agost 
de 1920). A més, hi ha 
la seva faceta com a 
editora a la Hogarth 
Press: “Imprimint. He 
compost una pàgina 

en una hora i quart: el 
meu rècord” (10 d’abril 

de 1918). 
L’encert és no haver escap-

çat les entrades seleccionades, 
mentre la traducció de Carlota Gurt flu-
eix esplèndidament. Costa dir de quines 
capes del diari s’ha prescindit, tot i que 
per exemple la liaison amb Vita Sackvi-
lle-West apareix aquí de passada. Un 
vestit a la mida de la Woolf particular de 
Torné, amb el qual ha transformat 
aquest diari en una mena de novel·la. ✍
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