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Massa sovint la figura de Virginia Woolf ha estat

presentada amb una única imatge com si, a través d’una

única instantània, fóssim capaços de convocar la seva

presència i aquesta esdevingués la llum que dicta la lectura

dels seus textos. Des d’aquestes mirades reduccionistes

se’ns ha presentat o bé una Woolf malaltissa, com a «lady

on the sofa», que només pot ser compresa en clau de

víctima (del seu cos, dels abusos, de la follia) i del seu final

tràgic; o bé la Woolf feminista aferrissada, amb els colors

sufragistes que mai va dur, que ens alliçona en els seus

assaigs i novel·les. Per trencar amb aquesta dualitat, entre

la dona feble i la dona emprenyada, s’han buscat altres

formes de rellegir-la: com a dona privilegiada que

!

"

# —I la teva novel·la?
—Oh, f ico la mà a l’olla i vaig pastant.
—És meravellós. I cada cop és diferent.
—Sí, soc vint persones diferents.1
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desconfiava de les criades i menyspreava les classes

populars, com a crítica literària de llengua viperina i

comentaris feridors, que envejava els seus companys de

professió masculins. El cert és que als seus diaris hi trobem

passatges que confirmen com a veritats parcials totes

aquestes imatges i, alhora, molts d’altres que les

contradiuen, perquè, com qualsevol de nosaltres, Woolf va

construir, desmuntar i refer el seu caràcter al llarg de vida,

amb la particularitat que va portar totes aquestes

reflexions també a la ficció, una bona colla de novel·les

redescobertes aquests darrers anys pel públic català,

gràcies a noves edicions i traduccions.

Dit això, com que soc conscient que la meva fama de

lectora woolfiana em precedeix —els meus alumnes, si

més no, n’estan al corrent i els lectors d’aquesta revista,

segurament també— no apel·laré al sentiment ni a la

passió que l’escriptora em desperta, sinó que miraré

d’exposar les virtuts inherents a aquest text amb

arguments, així com amb petites mostres del text, que

trobareu a les notes a peu de pàgina per agilitzar la lectura

d’aquells que preferiu descobrir els diaris al vostre ritme.

Segons el meu parer, allò que ens porta a llegir els diaris



de Woolf no és, o no únicament, la tafaneria —el desig de

descobrir les seves rutines, saber a qui convidava a sopar o

a quina botiga comprava les mitges— sinó un interès

genuí pel funcionament del seu cervell, especialment quan

engegava els engranatges de l’escriptura. Perquè sabem

que Woolf és tots aquests tòpics que se li han atribuït i a la

vegada, cap d’ells la defineix realment. De fet, el subjecte

que es construeix a través del diari és un bon exemple dels

canvis constants que experimenta l’individu a l’hora de

narrar-se a si mateix i presentar-se davant dels altres.

En aquestes pàgines Woolf passa de ser una escriptora poc

coneguda, que tot just comença a fer-se un nom com a

crítica literària, a una autora capaç de sobreviure gràcies a

les vendes dels seus llibres i reconeguda per la crítica:

«Certament, corro el perill de convertir-me en la principal

novel·lista del país, i no únicament per als intel·lectuals»,

ens diu el 17 d’octubre de 1931, mentre reflexiona sobre

l’èxit de Les ones, potser la seva novel·la més

experimental.

També evoluciona la seva escriptura i els temes que hi

tracta, de les primeres temptatives i l’atenció a la tasca

periodística i del camp literari, a un període d’alta
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activitat, a la dècada dels anys 20 i 30, sempre a la recerca

del seu mètode, fins que l’inici de la Segona Guerra

Mundial converteix el diari en un refugi i un espai per

deixar constància de tot allò que sap que pot perdre.

Alhora, la transició d’un tema a l’altre en una mateixa

entrada permet assistir a aquell corrent de consciència que

Woolf va convertir en la forma de les seves novel·les i, així,

recollir el pensament en el moment que el posa en

paraules.

******

3

Haig de dir que és veritat, que no tinc talent per
reflectir la «realitat». Fins a cert punt la faig
desaparèixer voluntàriament, desconfio de la

realitat, de la seva vulgaritat. Però, per anar més
enllà: ¿tinc el poder de transmetre la veritable
realitat o només puc escriure assaigs sobre mi

mateixa? Sigui quina sigui la resposta a aquestes
preguntes, encara que sigui negativa, continua

quedant l’emoció. Per anar f ins al fons, ara que
torno a escriure f icció sento que la força brolla
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L’ofici de l’escriptura, sovint amagat rere mites i

genialitats espurnejants, s’aprèn, com d’altres oficis, a

través de la imitació i la pràctica; qualsevol que s’hi

dediqui acabarà admetent que, per arribar a construir una

bona frase o un bon vers, cal llegir molt i equivocar-se una

vegada i una altra en la tria de les paraules. Però fins i tot

quan es domina l’artesania feta amb mots, alguna cosa

se’ns escapa, i el text s’allunya del domini de l’escriptor.

Woolf ja ens ho deia, en un dels seus assaigs: «La culpa és

de les paraules. Són la cosa més salvatge, més lliure, més

irresponsable i més impossible d’ensenyar de totes.

Evidentment, podem agafar-les, triar-les i posar-les als

diccionaris per ordre alfabètic. Però les paraules no viuen

als diccionaris, viuen a l’esperit.»  Esdevenir el confident

del procés d’aprenentatge i consagració d’una autora com

Virginia Woolf, és un dels privilegis que ofereix la lectura

de Diari d’una escriptora,  un plaer que complementa

aquell de capbussar-se en les seves novel·les.

directament dins meua amb tota la seva
plenitud.4
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La tendència de Woolf a la introspecció i la reflexió es fa

evident a qualsevol que hagi fullejat una de les seves

novel·les: l’interès pel funcionament del cervell,  per la

construcció de la relació amb el món a través del

llenguatge —malgrat aquest ens dugui sovint a la

incomunicació, més que no pas a una entesa amb els

altres— protagonitza el corrent de consciència de la

senyora Dalloway, de Lily Briscoe i, especialment,

d’escriptors frustrats com Bernard. Per tant, no ens ha de

sorprendre que, des de ben jove, Virginia Stephen  optés

per tenir sempre un quadern a mà on poder abocar tot allò

que li desbordava el pensament. Ara bé, és quan Woolf

comença a publicar novel·les, passada la trentena (la seva

primera obra The Voyage Out apareix l’any 1915), quan

comença l’escriptura dels diaris de maduresa; aleshores els

diaris esdevenen un espai de reflexió sobre la lectura i

l’escriptura, si bé inicialment els va concebre com un

material en brut per a unes futures memòries,  com ens

explica el 20 de gener de 1919:

M’adono que el que escric al diari no compta ben bé com

escriptura […] Amb tot, si no l’escrivís a la velocitat de la

màquina més ràpida, si m’aturés a pensar, no l’escriuria; i

7
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l’avantatge del mètode és que recull accidentalment algunes

divagacions que, si vacil·lés, les exclouria perquè són diamants

entre deixalles. Si la Virginia Woolf de cinquanta anys, quan

s’assegui a construir les memòries a partir d’aquest quadern,

és incapaç de fer una frase com cal, només puc compadir-la i

recordar-li l’existència de la llar de foc, on té el meu permís

per cremar aquestes pàgines i convertir-les en fulls negres

amb forats vermells. Però com li envejo la tasca que ara li

preparo!

Woolf és conscient de les virtuts d’aquest tipus

d’escriptura: a diferència de la crítica, la ficció o les

cartes, el diari és un espai de proves d’una ment en

ebullició constant, que tot ho passa pel filtre del

llenguatge i la creació artística, malgrat s’acusa a si

mateixa d’una escriptura ràpida i descurada. Així, el diari,

més enllà d’una eina de desdoblament, d’un testimoni del

passat per a un mateix, és una manera de mantenir sempre

una mirada conscient cap a la vida, malgrat urgències i les

falses prioritats del present.

De fet, el diari acaba esdevenint un projecte en si mateix

amb diferents efectes en l’escriptura de Woolf: en un sentit

artesanal, de la pràctica de l’escriptura, la prosa del diari
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afluixa els lligaments de la frase woolfiana i li fa guanyar

elasticitat  mentre ens descriu escenes quotidianes,

vacances o retrats d’amics, en un sentit poetològic, en

aquestes pàgines explicita el seu projecte com a

novel·lista  i els seus valors estètics com a crítica, a

mesura que dona forma als seus textos o prepara una

ressenya.

Els diaris i, especialment l’edició de Leonard Woolf, Diari

d’una escriptora, se’ns presenten com un contraplà

magnífic per als lectors de la seva obra, però també per a

tots aquells interessats en una reflexió profunda i rigorosa

sobre la creació i el compromís amb l’art literari. Perquè

Woolf formava part d’aquella generació d’escriptors

convençuts dels efectes de la literatura en el món,  de la

responsabilitat que comporta representar la realitat des

d’una òptica determinada.  La recerca constant del seu

mètode,  de trencar el motlle amb cada obra nova  o bé

perseguir un estil que incorpori el ritme de la lírica a la

novel·la, una estructura que faci comprensible la realitat

sense convertir-la en un encadenament lògic o artificiós

dels esdeveniments són algunes de les obsessions de Woolf

que torna a recordar-nos, una i altra vegada, que escriure
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novel·les és una forma de pensament i que, per fer-lo

emergir, cal bregar amb les paraules.

Però ara ja deixo de parlar jo, i que sigui ella qui ho us en

convenci de tot el que acabo d’intentar explicar, a través

d’una de les entrades més representatives del diari: un

paràgraf on seguim el fil de pensament que travessa la

quotidianitat, l’anècdota, la lectura i la reflexió es

transforma, primer en intuïció i, tot seguit, en una frase

brillant, escrita després del te l’11 d’octubre de 1929:

I és la tardor; i s’encenen els llums; la Nessa és a Fitzroy

Street —en una gran habitació boirosa amb llums de gas i

safates desordenades per terra—, i l’editorial és pròspera

—allò de la celebritat gairebé és crònic—, soc més rica del

que ho he estat mai i avui m’he comprat un parell d’arracades,

i malgrat tot això, hi ha una vacuïtat i un silenci en algun punt

de la maquinària. En general, no em preocupa gaire, perquè el

que m’agrada és anar d’una banda a l’altra, empesa pel que

anomeno realitat. Si no sentís mai aquestes tensions

extraordinàriament dominants —d’inquietud o d’assossec, de

felicitat o d’incomoditat— m’enfonsaria flotant en la

passivitat. Aquí hi ha alguna cosa per la qual lluitar i, quan em

desperto d’hora, em dic a mi mateixa: lluita, lluita! Si pogués

atrapar la sensació, ho faria: la sensació del cant del món real



mentre la soledat i el silenci t’expulsen del món habitable; la

sensació que m’envaeix d’estar involucrada en una aventura;

de ser estranyament lliure, ara, amb diners i tot això per fer

qualsevol cosa.

1. Conversa de Woolf amb Lytton Strachey, l’abril de 1921 a Woolf,

Diari d’una escriptora, Barcelona: Viena edicions, 2022.

Traducció de Dolors Udina. p. 55 

2. Ibid.. p. 221 

3. L’any 1940 mentre des de Monk House sentien l’aviació

alemanya bombardejant Anglaterra, l’any que van perdre la casa

de Londres en un dels atacs, Woolf escriu reflexions com

aquestes: «No hauria de contemplar la posta de sol en comptes

d’escriure això? Unes pinzellades de vermell en el blau; al marjal,

el paller reflecteix la lluïssor; darrere meu, les pomes vermelles

als arbres. En L. les està collint. Sota el Caburn s’alça una

columna de fum del tren. Tot l’aire conté una placidesa solemne.

Fins a dos quarts de 9, quan comença la cruel agitació al cel. (…)

¿Per què intentar descriure-ho tot una altre cop quan sempre hi

ha alguna cosa que se m’escapa? Hauria de pensar en la mort.»

(Ibid. p. 432) 

4. Ibid. p. 82 

5. L’assaig Artesania (Craftsmanship)  de Virginia Woolf traduït per

Dolors Udina apareixerà properament en una edició dels assaigs

de Woolf a l’editorial Quid Pro Quo, actualment en premsa. 

6. Woolf va escriure regularment diaris entre 1915 i 1941. Leonard

Woolf els va fer passar a màquina i en va editar una primera
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selecció l’any 1953 sota el títol, A Writer’s Diary. Entre 1977 i

1984, Anne Olivier Bell i Andrew McNeillie van publicar The

Diary of Virginia Woolf en 5 volums a The Hogarth Press. En

català disposem de dues edicions: a Viena edicions, la traducció

de Dolors Udina de la selecció de Leonard Woolf i, a Club

editor, una traducció de Carlota Gurt  a partir d’una tria dels

diaris complets a càrrec de Gonzalo Torné i un aparat de notes i

edició de Maria-Arboç Terrades. Comparar les dues versions

catalanes hauria dut aquest article a tot un altre debat i, per tant,

he optat per centrar-me en l’edició de Viena, pel seu criteri de

selecció centrat en l’escriptura. 

7. «A quaranta anys, començo a aprendre com funciona el meu

cervell i com treure’n el màxim plaer i profit per treballar. Em

sembla que el secret és aconseguir que la feina sigui plaent.» 

8. Els primers diaris d’adolescència, no traduïts encara al català,

van ser escrits en el convuls període en que va perdre la mare, la

germanastra i el pare, però ja hi trobem ja un seguit de retrats i

esbossos de relat. Virginia, Woolf, A Passionate Apprentice: The

Early Journals 1897-1909, Pimlico-Vintage, London, 2004. 

9. Sobre l’interès de Woolf per l’art de la biografia, l’escriptura

memorialística i altres formes d’escriptures del jo, en podríem

fer un altre article on hi apareixerien els volums de biografies de

la biblioteca paterna, les biografies de Samuel Johnson,

Alexander Pope, Jonathan Swift, George Eliot i Thomas Hobbes

escrites per Leslie Stephen, les incursions de Woolf en la

biografia literària com Orlando i Flush, o bé projectes més
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clàssics, com la biografia-homenatge que va publicar del seu

amic Roger Fry. 

10. Woolf, Diari d’una escriptora, Barcelona: Viena edicions, 2022.

Traducció de Dolors Udina. p. 22. 

11. «19 de març (de 1919) La vida transcorre amb tanta rapidesa que

no tinc temps d’escriure el munt de reflexions que creix igual de

ràpid i que sempre que se’m presenten penso que anotaré aquí.»

Ibid. 25 

12. «20 d’abril (de 1919) Crec que en els meus escrits professionals

de l’any passat detecto una facilitat més gran, que atribueixo a

les estones informals de després del te. A més a més, se m’apareix

l’ombra d’alguna mena de forma que podria arribar a tenir un

diari. Potser amb el temps descobriré què es pot fer d’aquest

material indefinit que va a la deriva i li trobaré un ús diferent del

que té ara, molt més conscient i escrupolós, en la ficció. Quina

mena de diari m’agradaria que fos? Un text deslligat però no

descuidat, tan elàstic que pugui encabir qualsevol cosa solemne,

lleugera o bonica que em vingui al cap.» Ibid. p. 29 

13. «17 octubre 1924 (…) Trobo curiós que en aquesta llibreta em

dediqui a fer pràctiques d’escriptura, que faci escales, sí, i

treballi amb determinats efectes. Diria que aquí vaig practicar

L’habitació de Jacob i La senyora Dalloway i encara hi inventaré

el proper llibre, perquè hi escric simplement amb l’esperit, i a

sobre és molt divertit. La vella Virginia de 1940 també hi trobarà

alguna cosa. Serà una dona capaç de veure-ho tot, la vella V.,

més del que puc veure jo ara, em sembla, però ara estic cansada.»
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Ibid.  p. 95 

14. «31 d’agost (de 1928) Em quedo mirant les graules que lluiten

contra el vent, que és fort, i tot i així em dic instintivament:

“Amb quina frase podria dir això?”, i intento fer cada cop més

vívida la força del corrent d’aire i l’estremiment de les ales de les

graules que el tallen com si estigués ple de crestes, ondulacions i

rugositats. S’enlairen i descendeixen, amunt i avall, com si

l’exercici les refregués i les aguantés com els nedadors en aigües

esvalotades. Però que poc capaç que soc d’expressar amb la

ploma el que és tan vívid als meus ulls, i no només als meus ulls;

també en alguna fibra nerviosa o la membrana en forma de vano

de la meva espècie.» Ibid.  p. 179 

15. «20 de març de 1926 (…) Què se’n farà de tots aquests diaris, em

vaig preguntar ahir. Si jo em morís, què en faria en Leo? No crec

que decidís cremar-los, però no podria publicar-los. Bé, em

sembla que en podria fer un llibre i cremar la resta. M’atreveixo

a dir que, si es poleixen una mica alguns fragments, en pot sortir

un llibret. Qui sap. Escric això amb una lleugera melancolia que

de vegades m’envaeix i em fa pensar que soc gran, que soc lletja.

M’estic repetint. Tanmateix, que jo sàpiga, com a escriptora,

només ara començo a dir el que penso.» Ibid. p. 118 

16. «Però, a veure, ¿què sento sobre la meva escriptura, sobre aquest

llibre, és a dir, Les hores (La senyora Dalloway), si és que el final

es titula així? S’ha d’escriure des dels sentiments més profunds,

va dir Dostoievksi. I ho faig, jo? O construeixo a partir de les

paraules, que tant m’agraden? No, em sembla que no. En aquest
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llibre, tinc gairebé massa idees. Vull fer-hi cabre la vida i la

mort, el seny i la demència; vull criticar el sistema social i que es

vegi el seu funcionament amb la màxima intensitat.» Ibid. p. 81

17. «Vull eliminat tot residu, manca de vida, superfluïtat, perquè

cada moment ho contingui tot, inclogui el que inclogui. Diguem

que el moment és la combinació de pensament, sensació, la veu

del mar. Els residus, a manca de vida procedeixen de la inclusió

de coses que no pertanyen al moment; aquesta narrativa

espantosa del realisme: passar del dinar al sopar: això és fals,

irreal, simplement convencional.» Ibid. p. 178 

18. «18 de gener (de 1939) Em sembla que tinc un mètode més

directe de resumir les relacions; i després els poemes (escandits)

fugen de la vena de la prosa lírica de què, amb això estic d’acord

amb en Roger, abuso. Per cert, que aquesta crítica va ser la

millor que em van fer durant molt de temps: que poetitzo les

escenes inanimades, imposo la meva personalitat; no deixo que el

significat emergeix de la matière.» Ibid. p. 381 

19. «Tinc la intenció de permetre’m una sèrie de contrastos

estridents i ràpids: trencaré els motlles tant com vulgui. Provaré

tota mena d’experiments. Ara, és clar, no puc escriure el diari ni

cartes, ni llegir, perquè estic treballant tota l’estona amb la

imaginació (…) vull dir que, fins a cert punt, m’he obligat a

trencar tots els motllos per trobar una forma de ser, és a dir,

expressar tot allò que penso o sento. De manera que, quan

funciona, tinc la sensació d’estar plena d’energia, gens atrofiada.
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Però això demana un esforç constant, angoixa i atrafegament. A

Aquí i ara (Els anys) estic trencant el motllo que vaig fer amb Les

ones.» Ibid. p. 272 

20. Ibid. p. 188 
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