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George Orwell passejant amb el seu fill

Orwell: la
importància

de ser
honest

Dimecres que ve farà cent anys del naixement

d’Eric Blair, George Orwell. El centenari

coincideix amb la publicació de ‘Dies a

Birmània’ (Ed. 1984), la nova traducció ‘La

rebel·lió dels animals’ (Ed. 62) i la versió

sense censura d’‘Homenatge a Catalunya’

(Destino). L’autor de ‘1984’ manté viva la

vigència de la crítica al sistema, així com la

qualitat d’una obra que es va truncar el 1950

quan la tuberculosi va acabar amb la seva

vida. Militant del POUM a la Guerra Civil,

Orwell seria un dels primers a denunciar la

intransigència estalinista com ho havia fet

abans amb el colonialisme a ‘Dies a Birmània’
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IV
Les ressonàncies
entre Brassaï i Colom
. .....................................................
La Fundació Foto Colectania ens
ofereix la mostra Resonancias, que
busca els elements estètics que
uneixen les obres dels fotògrafs
Brassaï i Joan Colom, tots dos
seduïts per les imatges dels
ambients canalles de París i
Barcelona, respectivament.

XII
Austerlitz vist per
l’alemany W.G. Sebald
. .....................................................
Austerlitz, publicada per
Anagrama i Edicions 62, és una
indagació moral sobre les
causes que van provocar les
dues guerres mundials del segle
XX. El protagonista, un jueu que
ho ha perdut tot, retroba el seu
passat destruït.

XVIII
Els nus a la deriva
de Spencer Tunick
. .....................................................
Nude Adrift (Nus a la deriva) és el
títol de l’exposició de fotografies
de Spencer Tunick que podem
veure fins al 3 d’agost al Palau de
la Virreina. Tunick és l’artista
que va organitzar fa poc a
Barcelona una sessió de fotos
amb 7.000 models despullats.


