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George Orwell va lluitar a la Guerra Civil Espanyola

Els germans d’Orwell
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París i Londres. Pròleg de

Miquel Berga. Traducció de
Marc Rubió. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

D
esprés d’estudiar a
Eton i enrolar-se
durant cinc anys a
la Policia Imperial
Britànica de Bir-

mània, George Orwell es va
imposar una curiosa tasca de
reeducació entre els més des-
afavorits, amb la intenció de
redimir les dominacions de
classe i d’imperi. Va conviure
amb jornalers, pidolaires,
miners i combatents del front
d’Aragó, els va convertir en
protagonistes de les seves no-
vel·les autobiogràfiques i en
va restituir la petjada amb
cròniques directes i clarivi-
dents, tan imparcials com
puguin ser-ho quan l’autor
n’ha compartit el dolor.

LA FÓRMULA DE LA TRILOGIA
La fórmula, aplicable a una
trilogia que va des d’aquesta
primera Sense ni cinc a París i
Londres, una iniciació a la po-
bresa del lumpen urbà de fi-
nals de la dècada de 1920 que
té molt de novel·la d’apre-
nentatge, fins a les vivències
com a soldat d’una milícia
del POUM a Homenatge a Ca-
talunya, és la mateixa del pe-
riodisme d’investigació d’a-
hir i de sempre: abans d’es-
criure, haver vist, haver sen-
tit i haver comprès tot allò

que potser és cruel però ne-
cessari de dir.

El corol·lari d’aquesta in-
sígnia de batalla el va es-
mentar Orwell en un al·legat
contra les ortodòxies, La lli-
bertat de premsa, en què in-
sultava la intelliguèntsia i el
ministeri d’Informació an-
glesos amb una declaració
que avui podria semblar alli-
çonadora, però que no deixa
de ser una invitació a la rè-
plica i al mutu abordatge: “Si
la llibertat significa res, és el
dret a dir als altres allò que
no volen sentir”.

Orwell va viure l’enderro-
cament del poder directe i
espontani dels sindicats, du-
rant la Guerra Civil, a mans
d’una regència central que
va restituir les diferències
entre senyors i empleats. Li
va semblar imprescindible
no ocultar res, ni prescindir
del detall més abjecte o de la
conclusió més inquietant so-
bre allò que pogués semblar
cert i potser només era esta-
blert. Pierre Vilar, en la seva
monografia sobre la Guerra
Civil, el considera un testi-
moni parcial i despistat que
ha permès més d’una mitifi-
cació, però les acusacions del
PSUC d’un complot via Ber-
lín per part del POUM, o la
desaparició i la mort d’An-

dreu Nin, encara ressonen
entre els pactes de silenci de
la Transició.

Aquesta abassegadora ex-
periència durant l’Europa
d’entreguerres va ser potser
un dels motius que van em-
pènyer Orwell cap a una lite-
ratura més al·legòrica, escèp-
tica amb els moviments in-
terns del poder i la capacitat
per administrar-lo. L’antiga
defensa de la justícia distri-
butiva com a bandera de la
llibertat real es convertia així
en una apologia mínima de la
transparència, amb la possi-
bilitat de formar-se un judici
fidedigne com a quimera. Va
ser l’època de la sàtira sobre
la corrupció dels porcs que es
revolten en favor de la igual-
tat, a La granja dels animals, per
acabar afirmant que tots els
animals són iguals, però al-
guns ho són més que els al-
tres, i de 1984, la utopia in-
vertida del Germà Gran que
elimina el passat i les contra-
diccions socials per decan-
tar-se sobre un futur anònim
i feliç.

LA RÀBIA COAGULADA
Amb la celebració del cente-
nari del seu naixement, el re-
torn dels llibres de denúncia
d’Orwell és tan interessant
com paradoxal. El Gran Ger-
mà troba aquí una eina de
possible explotació, sigui la
ràbia coagulada de l’esperan-
ça o l’empenta de la nostàl-
gia. Orwell, per la seva banda,
entona sota terra el seu soli-
loqui particular. Una pàgina
en blanc a la memòria d’An-
dreu Nin.
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S
i la literatura fos com
l’atletisme, els grans
especialistes en re-
lleus 4x400 serien,
indiscutiblement,

Mateu, Marc, Lluc i Joan, els
evangelistes. Miquel de Palol,
per exemple, acumularia me-
dalles en decatló, perquè escriu
de tot, com Octavi Franch. Wi-
lliam Shakespeare seria una
mena de Serguei Bubka, perquè
hi posaria molt de teatre per
arribar al més amunt possible.
Cervantes i Dostoievski serien
grans maratonians. Simenon,
sens dubte, el més ràpid. Us vull
parlar de contes, però, una es-
pecialitat equiparable a les cur-
ses de 100 o 200 metres (llisos o
amb tanques).

De la mateixa manera que el
rècord de salt de longitud de
Jesse Owens, després de molts
anys, va caure, i Carl Lewis es va
retirar com un general, carre-
gat de medalles, els Maupas-
sants, Poes, Borges, Dürren-
matts, Calders, Bécquers, Mon-
terrosos, Faulkners, o els que
cadascú consideri els millors

contistes, van donar pas als
Carvers, Monzós, Bolaños,
MacLeods, Rivas, Hemons, Cal-
vos... Però la cursa, i els relleus,
continuen.

Òscar Aibar (Barcelona, 1967)
seria un atleta de 200 metres,
tenint en compte que els contes
de Tu mente extiende cheques que
tu cuerpo no puede pagar són
d’una llargada mitjana, tirant a
curta. Aibar té, d’entrada, el
mèrit de ser el pare del film de
culte Atolladero, un western futu-
rista en què Iggy Pop feia una
feliç aparició més que anecdò-
tica. Aquest recull de contes és
la seva primera obra literària i
el formen vint-i-una peces en
què combina elements com ara
humor, acidesa, sexe, misteri,
surrealisme, situacions kafkia-
nes i pinzellades de crítica so-
cial. El seu estil és directe i
pràctic, correcte, tot i que posa
més atenció en el que vol ex-
plicar que en la manera d’ex-
plicar-ho. Toca temes diversos:
la farsa del cinema d’autor, els
somnis eròtics, el negoci de la
rumorologia, l’adrenalina que
provoca marxar dels restau-
rants sense pagar, l’èxit efí-
mer... Alguns arguments tenen
subtext, però la majoria són
purs divertiments que Aibar
ens ofereix sense complexos.

Com a bon guionista, els dià-
legs li surten brodats. El final
dels contes, no en tots els ca-
sos, però sí en la majoria, té
aquell gir, aquell gag o aquell
tancament rodó que tot i que
ara diuen que no es porta, està
ben trobat, cosa que no sempre
aconsegueixen els narradors
novells. Un recull, un autor,
que, si no una medalla, es me-
reix classificar-se per a la final.

Josan Hatero (Barcelona,
1970), ja ho avanço, mereix
pujar a la part més alta del
podi i escoltar amb els ulls
emocionats (els seus i/o els de
molts lectors) com la megafo-
nia repeteix el rècord que ha
aconseguit amb Tu parte del
trato. Els quinze contes que
formen el recull són força
curts, per tant estarien en la
categoria de 100 metres. Es
llegeixen de pressa, però les
sensacions anímiques que
t’envaeixen quan els acabes es
graven sense estridències en
un raconet dels llimbs que se-
gur que hi ha entre el cor i el
cervell. Els contes d’Hatero han
estat treballats buscant una
mena de perfecció artesana
que l’autor assoleix gairebé al
cent per cent, utilitzant un
llenguatge senzill que reforça
les potents imatges que crea (“la

muchacha era tan hermosa que le
pareció estar recordándola”). Para-
doxalment, tot i que les narra-
cions tenen en general uns fi-
nals oberts, tènues, poden re-
sultar claustrofòbiques, angoi-
xants. Els arguments, amb ele-
ments que en alguns casos
salten d’una peça a una altra,
són aparentment lineals, però
amaguen una càrrega de pro-
funditat darrere de cada plan-
tejament, darrere de cada frase:
una noia que li demana al ta-
xista que la du a l’estació
d’autobusos si es pot quedar
per acomiadar-la; un home
que sospita que algú entra a
casa seva quan no hi és; una
parella en decadència que no-
més disfruta amb el sexe; uns

amants que es troben un cop
per setmana...

La incomunicació és el fil
principal que uneix tots els
contes: diàlegs lacònics i, refre-
dant qualsevol mena d’impuls,
la omnipresència del telèfon.
Destaco que la conversa més
complexa és el monòleg que
una dona dedica a l’amant, en
coma, del seu marit. Una inco-
municació entre pares i fills (La
diferencia entre padres e hijos) i
entre fills i pares (León Montoya),
entre parelles (Destrucción Mutua
Asegurada, Los amantes, Entusias-
mada con las fieras, Deberíamos
hablar...), incomunicació amb
nosaltres mateixos, incapaços
d’escoltar-nos els sentiments
més complexos (Pornografia, La
mujer del detective, El armario de
los mapas), incomunicació amb
les persones que formen el
nostre entorn particular, per
exemple amb la desconeguda
del tren, com a Los paraguas del
Káiser (un conte immens, mag-
nífic, impecable). Una incomu-
nicació que fa patent la desa-
parició d’estaments teòrica-
ment sòlids com ara la família,
la parella, l’amistat. Una inco-
municació que ens aïlla en la
nostra pròpia individualitat, de
la qual intentem sobreviure
ofegats en un col·lectiu format
per mirades obliqües, com la
nostra.

I no oblidem que en la lite-
ratura, com en l’atletisme, per
pujar al podi (al veritable, no al
del circ mediàtic) cal entrenar
molt i fort i, sobretot, donar-ho
tot a la pista.


