
El mes de maig del 1944 Sándor Márai 
va deixar la seva casa de Budapest, per 
por dels bombardeigs dels aliats. Es va 
traslladar al tranquil poble de Leányfalu, 
25 quilòmetres al nord de la capital. A 
dies anava i tornava amb tren a Buda-
pest, on tenia la biblioteca. Els russos 
van començar a assetjar la capital el 29 
de desembre i la van donar per alliberada 
dels nazis i feixistes hongaresos el 13 
de febrer del 1945. L’escriptor va tornar 

a la ciutat pocs dies després i va trobar 
l’edifici on vivia bombardejat. Al soterrani, 
hi havien sobreviscut 32 persones durant 
deu setmanes. Com devien haver viscut 
el bombardeig i el setge els refugiats al 
seu soterrani i a tots els soterranis de 
Budapest? I què significava per als hon-
garesos occidentalistes com Márai el fet 
de ser alliberats pel poble eslau de l’est? 
L’escriptor va donar resposta a totes 

dues preguntes amb la novel·la Allibera-
ment, escrita, en calent, l’estiu posterior 
al setge. A la segona qüestió, a través de 
la peripècia de la protagonista, de mane-
ra simbòlica. Publicada pòstumament, el 
2000, amb motiu del centenari de l’autor, 
s’ha traduït ara al català.

L’escriptor va oferir una resposta més 
explícita a la segona qüestió en el llibre 
Föld, Föld!... (Terra, Terra!,.. o, més bé, País, 
País!...), text memorialístic que abasta del 
final de la guerra a l’ocupació soviètica 
del 48, el fet que provocarà el seu exili. 
El llibre és conegut per la francofonia 
amb el títol Mémoires de Hongrie, i per 
l’anglofonia amb un de similar, Memoir of 
Hungary (1944-1948).

Malauradament, ni aquestes memòries 
ni les anteriors, Confessions d’un burgès, 
no les podem llegir en català, tot i ser 
unes obres superiors, literàriament i do-
cumentalment, a Alliberament i a gran 
part de l’obra de ficció de l’escriptor. Hi 
havia un editor interessat en les Con-
fessions d’un burgès però Salamandra, 
que en té els drets, espera fa anys que 
Empúries, amb la qual té un acord, es de-
cideixi. Caldria que no esperés més i que 
coedités la versió catalana amb l’editorial 
que s’hi ha interessat.

LLIBRES

Desnonaments, execucions hipotecàri-
es, famílies desallotjades i endeutades 
per tota la vida... El llibre n'explica les 
causes, n’assenyala els responsables, 
analitza el paper que hi han tingut les 
administracions públiques i posa en 
relleu la lluita que duu a terme la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
testimonis en primera persona. També 
ens dóna consells per a defensar el 
dret a l’habitatge i evitar els abusos de 
poder dels bancs.

Un home i una dona han perdut el seu 
fill. Cinc anys després, ell emprèn un 
viatge més enllà del temps per a inten-
tar connectar amb aquest noi que ja no 
parla, que ja no somriu... que ja no és. 
L’acompanya una colla d’homes i dones 
que també han perdut un fill. David 
Grossman tanca una història que va 
començar a Tota una vida. I amb aquest 
descens al món de la mort podem re-
córrer camins que només són a l’abast 
d’un gran escriptor.

Com es preparaven i amb quines armes 
lluitaven els antics guerrers? Com s’or-
ganitzaven els exèrcits? Com afectaven 
els conflictes les poblacions que no 
hi participaven activament? Des de 
l’Egipte de Ramsès II fins als primers 
indicis de la caiguda de l’imperi Romà 
i l’arribada dels bàrbars, transcorren 
una pila de segles i se succeeixen les 
hegemonies i les civilitzacions que van 
donar forma a Europa i al Pròxim Orient. 
Un viatge a través de les guerres.

Grans batalles de l’Europa 
antiga i el Pròxim Orient

A l’atac!
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Lluís Bonada

Alliberem les memòries de
Sándor Márai!

Sándor Márai
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