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Quan Ivan Ja-
blonka (París, 
1973) va publicar 
Laëtitia o la fi dels 
homes el 2016, 
vam poder desco-
brir un escriptor 

que feia del seu compromís literari 
una forma de justícia social, tot re-
construint la biografia de Laëtitia 
Perrais i el seu assassinat. Jablon-
ka assenyalava directament l’estat 
francès. A Història dels avis que no 
vaig tenir (2022) l’autor, que és pro-
fessor d’història a la Universitat Pa-
rís XIII, també hi passa comptes. 
Ambdós llibres comparteixen ardi-
desa i commoció a través de l’escrip-
tura biogràfica i un exercici d’inves-
tigació profund i honest, amb el pro-
pòsit d’exposar la cruesa d’uns fets 
per conscienciar el lector. En aquest 
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PERFIL cas afronta directament el ser jueu i 
l’Holocaust. Tots ells, i també Una 
casa amb rodes, publicats a l’edito-
rial Anagrama. 

El que du a terme Jablonka a His-
tòria dels avis que no vaig tenir és in-
vestigar i reconstruir la vida dels 
seus avis jueus polonesos. Uns és-
sers, uns espectres, que van viure i 
van morir arrossegats pels terribles 
avatars d’aquella Europa tràgica i 
convulsa. Unes històries singulars 
que representen i són l’encarnació 
de milers d’altres que van patir po-
groms, un exili humiliant i l’horror 
de l’extermini nazi. ¿Un llibre més 
sobre jueus i l’Holocaust? No. Mal-
grat que alguns siguin capaços de 
banalitzar el tema (com passa a Es-
cape room), cada llibre sobre l’hor-
ror del genocidi és imprescindible. 
Aquest, però, per la seva atmosfera 
literària i la manera d’encarar la re-
cerca és un llibre diferent. 

Podríem dir que l’escriptor mar-
ca dues línies en la seva recerca: 
d’una banda, hi ha el periple de la 
seva investigació; i, de l’altra, la prò-
pia vida. Són dos radis que connec-
ten perfectament. L’un comença a 
finals del segle XIX i primera mei-
tat del XX i l’autor hi recrea la vida 
de Matès i la bella Idesa: jueus, mi-
litants comunistes, perseguits i 
atrapats entre la Unió Soviètica de 
Stalin i l’Alemanya nazi de Hitler, 
i que acaben refugiats en un estat 
francès antisemita que els margina, 
els bandeja i els acaba entregant als 
nazis. L’altre se situa al segle XXI. 
Ivan Jablonka –el net de Matès i 
Idesa– viatja, investiga, busca en 
arxius, pregunta i entrevista perso-
nes que puguin tenir informació so-
bre els seus avis. També hi apareix 

la figura del seu pare, Marcel, i fa-
miliars vius escampats pel món. De 
tota aquesta informació i acumula-
ció de dades, Jablonka reconstrueix 
la personalitat i l’itinerari vital dels 
avis. No és un fil històric continu i 
contrastat, sinó que d’una forma 
evident també hi ha conjectures i 
buits dolorosos. 

La gran història i els ignorats 
A més, el llibre és ric en idees, evi-
dències i moments lluminosos. 
Com la trobada del registre d’em-
presonament de Matès, un mo-
ment de gran emoció per a l’histo-
riador perquè fa de Matès un per-
sonatge real; o la idea que sorgeix 
d’aquest fragment: “La distinció 
entre les nostres històries de famí-
lia i allò que voldríem anomenar la 
Història no té cap sentit”. Dit d’una 
altra manera, que no hi ha distinció 
entre la gran història, la dels grans 
fets, per dir-ho d’alguna manera, i 
les coses dels ignorats, de la gent 
sense importància que s’oblida ir-
remeiablement. Els grans esdeve-
niments polítics i militars traves-
sen i transformen la vida de tot-
hom. I pel que fa a evidències te-
nim la persecució dels estrangers a 
França que fugien de l’antisemitis-
me, un fet que va adobar la societat 
francesa per al col·laboracionisme 
infecte de Vichy.  

Cal remarcar la sensibilitat crí-
tica de Jablonka al fet cultural i de la 
llengua en mostrar com el nazisme 
va destruir, amb sadisme i crueltat, 
una civilització i una llengua, l’ídix. 
En aquest sentit, Història dels avis 
que no vaig tenir és un doll de me-
mòria valuós, un acte superb de re-
sistència i lluita contra l’oblit.✒
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Amb pròleg d’Eva 
Piquer i traducció 
de Carlota Gurt, 
No me’n recordo 
de res (L’Altra, 
2022) és el segon 
recull d’articles 

de premsa d’una de les escriptores 
feministes més incisives, hilarants 
i irreverents de la literatura nord-
americana del segle XX, Nora Eph-
ron (Nova York, 1941-2012), que va 
saltar a la fama internacional quan 
va escriure el guió de la premiada co-
mèdia Quan en Harry va trobar la 
Sally (1989). Ephron detecta l’absur-
ditat de la vida moderna i revisa el 
seu passat, una cadena de fracassos 
i alegries. Pot parlar del que sigui i 
fer-ne un article literari: com sobre-
viure a un divorci, com lluitar amb la 
safata d’entrada del correu electrò-
nic (el relat Les sis etapes del correu 
electrònic és de plorar de riure), com 

Una autora que fa anar les neurones a cent per hora
va ser la seva història d’amor amb el 
periodisme o la seva addicció a 
l’Scrabble en línia, quins canvis fí-
sics arriben amb el temps, la impos-
sibilitat de recordar noms quan et 
fas gran o les antigues receptes i les 
ridícules modes alimentàries, o la 
cara que et queda quan ja no reco-
neixes ningú a la revista People.  

Tant l’estructura com el to com 
la tipografia com el nombre de 
pàgines de No me’n recordo 
de res coincideixen amb 
els del seu primer recull 
d’articles, I feel bad 
about my neck (2006), 
però en aquest segon re-
cull la ploma s’ha esmo-
lat en paral·lel al seu sen-
tit de la mortalitat immi-
nent. L’autora té seixanta-
nou anys quan escriu No me’n 
recordo de res, ja li han diagnosticat la 
malaltia que acabaria amb la seva vi-

seus fills, la primavera, el concepte de 
gofre, la idea de passejar pel parc, lle-
gir al llit, la mantega, sopar amb 
amics) o coses que no trobarà a faltar 
quan hagi mort (la pell seca, els soste-
nidors, les flors mortes, el col·lapse 
del dòlar, el soroll de l’aspiradora, el 
cos de lletra petit, etc.). La memòria 
és un personatge més del llibre: Eph-
ron reflexiona sobre el moment en 
què comences a sentir-te desconnec-
tat de la vida que has viscut perquè no 
te’n recordes de grans porcions de vi-
da, tot i que, per contra, tens alguns 
detalls insignificants incrustats al 
cervell amb permanència.  

No me’n recordo de res no és un 
llibre tan divertit com I feel bad 
about my neck perquè sota l’aparen-
ça d’un divertimento s’hi endevina el 
sentit ombrívol del final de la vida. 
Tampoc és tan irònic o agredolç 
com Acidesa estomacal, però conti-
nua sent una lectura deliciosa que 
passa volant perquè l’escriptura de 
Nora Ephron és senzilla i entretin-
guda però en paral·lel fa anar les 
neurones a cent per hora.✒

NO ME’N 
RECORDO DE 
RES 
NORA EPHRON 
L’ALTRA 
TRAD. CARLOTA 
GURT 
160 PÀG. / 18,95 €

ANNA 
CARRERAS 
AUBETS

da, la leucèmia, i exposa una mirada 
molt interessant sobre com canvia la 
vida quan envelleixes: “Fa anys que 
m’oblido de les coses, com a mínim 
des dels trenta”. Puc assegurar que a 
mi em passa el mateix, potser des dels 
quaranta. I ja no és allò d’entrar a la 
cuina i dir “Què venia a buscar?”, sinó 
que l’amnèsia que aquí s’analitza és 

molt més desoladora. Se sol atribu-
ir el fet de perdre gradual-

ment la memòria amb 
l’edat, però la gran ironia 

de la vida és que, de ve-
gades, no hi té res a 
veure.  

Enginyós i perspi-
caç quant al llenguatge 

i amb un bon ritme nar-
ratiu, No me’n recordo de 

res fa la funció de dietari per-
sonal en el qual l’autora, malgrat 

no esmentar la seva salut, sí que enu-
mera coses que trobarà a faltar (els 
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