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La llum ha marcat l’obra de l’artista Eugènia 
Balcells des que de jove, a causa d’un greu 
accident, va quedar mesos postrada al llit 

amb la mirada clavada al sostre: no podia ni lle-
gir. Fins que un metge li va proporcionar unes 
ulleres amb prismes especials. Va ser com tornar 
a néixer, com tornar a veure la llum. La llum! 
L’ARA d’aquest diumenge serà especial: conce-
but estèticament per Eugènia Balcells. M’ha 
semblat que res millor que donar-li la benvin-
guda comentant el llibre La veritat sobre la llum 
(Club Editor), de la islandesa Auður Ava 
Ólafsdóttir. 

La protagonista d’aquesta novel·la traduïda al 
català per Macià Riutort és una llevadora que tre-
balla a l’hospital de Reykjavík i que pertany a una 
nissaga de llevadores: la besàvia ja ho era. Els pa-
res de la llevadora d’Ólafsdóttir, la Dýja, tenen 
una funerària. Ella ajuda les persones a néixer i 
ells els donen un bon morir. De la llum a la fos-
cor. La germana és meteoròloga: també es mou, 
doncs, en una lluita entre la llum i la foscor.  

Un dia la Dýja trava una estranya amistat amb 
un electricista, una altra persona del ram de la 
llum. Un altre dia ha d’acompanyar uns turistes 
a veure una aurora boreal... Hi ha un moment que 
la Dýja decideix estudiar teologia. Està clar que 
no és una noia convencional. Fins que acaba cap-
tivada per donar a llum, pels parts. El seu refe-
rent i la persona que la introdueix en l’ofici és la 
tia àvia Fífa, entregada en cos i ànima a la profes-
sió, i que li ha llegat tot de reflexions escrites. A 
partir del diàleg amb ella, amb els seus papers i 
els records que en conserva, es va construint 
aquesta bella història, colpidora de tan senzilla.  

En el naixement no hi ha lloc per al bé i per al 
mal, només per a la bellesa, que podem identifi-
car amb la llum. Després tot es complica. Per ai-
xò la tia àvia més que creure en l’ésser humà, creu 
en l’ésser humà que conserva l’ànima d’infant. 
Segur que en coneixeu algun o alguna, de perso-
na així: són alhora indomables i meravelloses 

perquè no accepten la realitat. Tampoc s’hi ar-
riben a barallar, senzillament l’esquiven o la ig-
noren. A vegades és com si flotessin en l’aire, com 
si el seu món fos diferent.  

La Dýja és una mica d’aquesta mena, li ve de 
sèrie. Viu sola al pis que havia pertangut a la Fí-
fa, del qual no ha modificat res tot i que ja han 
passat quatre anys des de la seva mort. No té 
temps de fer canvis. Viu per la feina. Per la llum, 
pels nadons i per les mares parteres. 

“Les plantes no fan com els humans, elles es 
giren cap a la llum”, li deia la Fífa, que amb el 
temps havia esdevingut més afí als animals i la 
natura vegetal que als humans. Els humans la de-
cebien quasi sempre, incapaços de cercar la be-
llesa. Malgrat que la llum aparegui en tres-cents 
versets de la Bíblia i la foscor només en una sei-
xantena, la tia àvia, nonagenària, pensava que el 
procés de fer-se adult per a la majoria a la pràc-
tica és un camí cap a la foscor. La foscor en la vi-
da, no la foscor de la mort. El sentit de la vida és 
buscar sentit a la vida, i la majoria no el trobem.  

Hi ha un moment en què la tia dona consells 
als nadons, una llista de vint-i-nou coses que els 
esperen en la vida. Com ara: “Compartiràs el 
món amb els altres animals que poblen la terra, 
els ocells del cel i els peixos del mar, els arbres i 
les muntanyes”. “Coneixeràs l’estrany desig 
d’acumular objectes i posseir coses que no neces-
sitaràs per a res”. “Desconfiaràs del teu veí i tin-
dràs por que et vulguin mal”. “Sofriràs rebuigs i 
penes d’amor i el pit et cremarà com una bola de 
foc i sentiràs un nus a la gola”... A tots els infants 
que va ajudar a néixer els va fer un vestidet de lla-
na. Per protegir-los, perquè un nadó humà és tan 
fràgil com l’ala d’una mosca. 

Quan la humanitat s’hagi extingit, engolida 
per un insondable forat negre, quedarà la llum. 
Però ningú no sap què és exactament la llum. La 
podem mesurar, però no la podem entendre. 
Aquesta és la veritat sobre la llum. Aquesta és 
també la veritat sobre la vida. ✍
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Els llibres i les coses

Una dona i el seu nadó després de donar a llum a l’Hospital de Sant Joan de Déu. CRISTINA CALDERER

Que tanqui una llibreria a Barcelona no 
és una notícia infreqüent, ni del tot ir-
revocable: unes tanquen i d’altres, 

més petites habitualment, s’inauguren. Però 
és una notícia alarmant que hagi tancat pre-
cisament la llibreria Alibri, abans Herder, al 
carrer de Balmes entre Diputació i Gran Via. 

En aquella llibreria, els estudiants de la UB 
de sempre i fins als anys 1980 s’abastien dels 
manuals per als estudis, dels diccionaris i dels 
llibres d’esbarjo que llegien. Era una època en 
què quasi tots els estudiants de lletres pro-
cedien de famílies de les classes alta i mitja-
na barcelonines, i rebien regularment uns di-
ners dels progenitors per gastar-los en llibres. 
Ho feien, i amb profit. 

De fet, no solament compraven llibres a la 
famosa Herder, sinó també en una sèrie d’es-
tabliments a la vora de la universitat, al carrer 
de Pelai i, sobretot, a la ronda Universitat. Re-
passant mentalment el nom d’aquelles llibre-
ries ja fa temps desaparegudes, un recorda la 
Bosch, la Bastinos, la Castells, i potser algu-
na més perduda en la memòria. Eren nego-
cis que vivien de les visites assídues que hi fe-
ien els estudiants. 

Les tres que acabem d’esmentar van desa-
parèixer ja fa anys. Ara cau la que hi havia 
més a la vora de la universitat, Alibri, i això 
mereix un funeral de primera i una reflexió. 

El funeral el deixa-
rem per als amos i 
els dependents de 
la casa; la reflexió 
és la següent: 
d’una banda, sem-
bla que, amb l’auge 
de la informació 
digitalitzada i l’ús 
d’ordinadors, tau-
letes i telèfons in-
tel·ligents (?!), els 
estudiants ja no 
necessiten llibres. 

Estudien (els que ho fan), preparen els exà-
mens i fan els treballs de curs amb l’assistèn-
cia d’aquells estris que hem esmentat; d’altra 
banda, la mitjana d’ingressos, proporcional-
ment, de les famílies que tenen fills cursant 
estudis d’història, literatura o filosofia, és in-
ferior al que havia estat: avui és un luxe –o 
una vocació gloriosa– fer una carrera d’hu-
manitats, atesa la manca de sortides i la si-
tuació de descurança general de l’educació i 
de les institucions de cultura del país i de la 
capital. 

És causa de pena urbana veure que desapa-
reixen llibreries, però és causa de preocupa-
ció i de dolença sapiencial que els llibres no 
formin part del “mobiliari” habitual en l’ha-
bitació d’un estudiant: ja no creuen que hagin 
de tenir, o no poden tenir, una biblioteca prò-
pia. Potser prefereixen gastar els diners que 
tenen, migrats, en coses que no poden ser fà-
cilment substituïbles per internet. 

L’adeu a Alibri significa l’adeu a la mane-
ra com s’havia estudiat des de Gutenberg fins 
fa pocs anys, i costa pensar que la tendència 
arribi a revertir-se. ✍
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