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El que ens fa hu-
mans són les pa-
radoxes, i l’es-
criptor és un lla-
dre de detalls bri-
llants, deia Auður 
Ava Ólafsdóttir 

(Reykjavik, 1958) en una entrevista 
de Jordi Nopca en aquest mateix di-
ari el 2014. La veritat sobre la llum és 
la història d’una família en què l’ofi-
ci de llevadora es transmet de gene-
ració en generació. Un relat situat a 
Islàndia en èpoques nadalenques (el 
temps de l’any en què el dia dura sis 
hores) quan s’acosta l’amenaça d’un 
huracà terrible. La més gran, la tia 
àvia, ja morta, era brodadora, i la 

Un homenatge a la 
paraula ‘llevadora’ 

més jove, Dýja, la protagonista del 
llibre, hereta la professió i la idea que 
la vida animal pot evitar que els hu-
mans s’extingeixin. Treballa a l’hos-
pital de Reykjavík i viu al pis que li ha 
deixat en herència la seva tia àvia, on 
troba moltes notes que formen part 
d’un llibre que la seva tia no va publi-
car mai. En aquests folis mecanogra-
fiats, la Dýja hi troba reflexions so-
bre l’impuls de la vida i sobre la llum, 
un dels altres protagonistes d’aques-
ta antinovel·la, tant pel que significa 
d’abandonar la foscor uterina com 
a través del bell fenomen de les au-
rores boreals.  

Estructurada en dues parts simè-
triques (“Mare de la llum” i “Zoolo-

vestigació que es desenvolupa en 
l’espai i el temps fosc d’un hivern is-
landès (l’escriptora islandesa diu 
que una novel·la no és tan caòtica 
com la vida, però el seu llibre és gra-
tament desorganitzat i barreja tra-
ma amb pensaments, aforismes i po-
esia). Potser el final trontolla una 
mica però el lector ja fa estona que 
ha quedat enlluernat per la literatu-
ra fascinant i essencial de l’autora.  

Una novel·la fluida i amena 
A La veritat sobre la llum, Ólafsdóttir 
parteix de la paraula llevadora per 
centrar més el seu llibre en la noció 
de patrimoni que en la de maternitat. 
Com passava a La escritora (Alfagua-
ra, 2018), la seva novel·la anterior, la 
novel·la evoca les històries i les llui-
tes de les dones a Islàndia a través de 
generacions. Com acostuma a passar 
amb ella, la lectura és fluida i ame-
na; l’estil, eteri i puntejat amb passat-
ges brillants, la temàtica porta a la re-
flexió i el sentit de l’humor hi és sem-
pre present. El seu llenguatge és ben 
diferent del nostre: la construcció 
gramatical islandesa modela un pen-
sament poètic molt menys racional 
que el del Vell Continent.  

Traduïda de l’islandès per Macià 
Riutort i publicada a Club Editor, La 
veritat sobre la llum és una novel·la 
intergeneracional i fragmentària. 
Auður Ava Ólafsdóttir ha publicat 
set novel·les, algunes obres de tea-
tre, un recull de poemes i la narració 
SMS Catalunya (2009). Afleggja-
rinn (2007, en castellà a Alfaguara 
amb el títol Rosa candida) va ser el 
seu primer gran èxit internacional: 
va guanyar el premi dels llibreters 
del Quebec, va ser finalista del 
Fémina Étranger i es va traduir a 
més de vint idiomes (però al català, 
com sol passar, no). Llicenciada en 
història de l’art a la Sorbona i lletris-
ta de la banda de pop i electrònica 
Milkywhale, Ólafsdóttir és profes-
sora d’història de l’art a la Universi-
tat de Reykjavík, especialista en 
pintura religiosa catòlica i directo-
ra del Museu de la Universitat d’Is-
làndia. La veritat sobre la llum és la 
primera obra de l’autora que es pot 
llegir en la nostra llengua.✒

Si, com deia Be-
nedeto Crocce, 
tota història és 
història contem-
porània, no ens 
hauria de sor-
prendre que la 

mirada local tenyeixi qualsevol anà-
lisi o biografia internacional. En el 
cas de la reconeguda periodista i es-
criptora Kati Marton, la seva sem-
blança –positiva i còmplice– sobre 
la cancellera Angela Merkel ve con-
dicionada pel joc de miralls amb la 
realitat política del seu país d’adop-
ció –els Estats Units– i per la seva 
pròpia experiència personal com a 
refugiada política hongaresa durant 
la Guerra Freda. En canvi, al també 
recent retrat signat per la periodis-
ta Ana Carbajosa (Península, 2021) 
hi trobem una interpretació més 
crítica, especialment pel seu paper 
dins la Unió Europea, però amb ma-
tisos elogiosos pel que fa a les formes 

Angela Merkel, tres voltes ‘outsider’
polítiques, sobretot en comparació 
amb la dreta espanyola. 

Sense deixar de ser crítica amb al-
guns aspectes concrets del seu llegat 
(la lentitud en la presa d’algunes de-
cisions, la manca d’explicacions su-
ficients a l’opinió pública d’alguns 
girs polítics o la mala gestió del seu 
relleu al capdavant del partit), Mar-
ton situa la sempre discreta, refle-
xiva, analítica i multilateral Merkel 
com el contramodel de la política 
testosterònica, els jerarques egòla-
tres, la contemporització amb els 
populismes i l’extrema dreta i el re-
lativisme respecte del compromís 
amb la llibertat, la democràcia i el bé 
comú. Davant els Putin, Erdogan, 
Jinping, Bolsonaro i Orbán, l’eter-
na cancellera alemanya –setze anys 
de majories– se’ns descriu com el re-
ferent d’estabilitat tant dins la Unió 
Europea com al bloc occidental. Pe-
rò Marton –vídua del diplomàtic de-
mòcrata Richard Holbrooke– fa so-

l’energia russa i les garanties de se-
guretat dels Estats Units com Ale-
manya. Cap país no tenia menys ga-
nes que Alemanya que el món es 
convertís en una amalgama de riva-
litats entre grans potències”. 

Com acollir un milió de refugiats 
Sens dubte, la crisi dels refugiats del 
2015 marcarà el seu llegat. Trencant 
costums i posicionaments anteriors, 
Merkel decidia de manera sobtada i 
unilateral obrir les fronteres i acollir 
gairebé un milió de persones. La de-
cisió va positivar la visió internaci-
onal sobre el país –amb el llast histò-
ric del nazisme i més recentment 
l’austericidi post-2008–, va connec-
tar amb una bona part de la ciutada-
nia i va tenir implicacions positives 
en un país amb baixa natalitat i ne-
cessitat de mà d’obra. Però també va 
generar efectes negatius, perquè va 
tensar les costures del seu partit, la 
relació amb els socis europeus i, mal-
grat l’èxit objectiu d’integració, va 
rellançar el discurs feixista: “L’AfD 
és filla de l’era Merkel”. El futur de-
cidirà què pesarà més.✒ 
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bretot un seguiment especial de les 
relacions entre els Estats Units i Ale-
manya per, de retruc, passar comp-
tes amb la figura de Donald Trump. 

La cancellera situa les arrels 
d’aquest particular lideratge en el 
caràcter triplement outsider dels 
seus orígens: ser dona en una polí-
tica alemanya i internacional forta-
ment masculinitzada, comptar amb 
una formació científica de pensa-
ment analític i haver-se criat sota un 
règim de llibertats vigilades. Aquests 
trets diferencials, sumats a la capa-
citat d’aprofitar les oportunitats i 
explotar la condescendència dels ri-
vals, expliquen tant el consens sobre 
la seva figura –integrant sensibili-
tats més àmplies que la CDU– entre 
l’electorat alemany, com la capacitat 
demostrada per sortir-se’n en nego-
ciacions complicades, reptes canvi-
ants i governs de coalició. Com des-
taca la seva biògrafa: “Cap país no 
necessitava tant el mercat xinès, 

gia per a principiants”), La veritat so-
bre la llum és un homenatge a la pa-
raula llevadora, escollida l’any 2003 
com el mot més bonic de la llengua 
islandesa (ljósmóðir, mare de la 
llum), però també als oficis tradici-
onals. Amb paraules intenses, histò-
ries que s’entrellacen amb elegància 
i simplicitat, dones protagonistes 
que són illes i són universos, 
Ólafsdóttir explora les múltiples de-
finicions de la llum, reflexiona sobre 
la vida i la mort, les plantes i els ani-
mals com a entitats superiors a l’es-
pècie humana i Islàndia en tota la se-
va potència. La veritat sobre la llum 
és un llibre delicat de gran bellesa, 
estructurat linealment com una in-


