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Una imatge de ‘Terra i llibertat’, de Ken Loach, inspirada en ‘Homenatge a Catalunya’

C E N T E N A R I D E L N A I X E M E N T D E G E O R E G E O R W E L L

Orwell no era
un fals mite,
sinó un mite
autèntic, una
de les veus més
perdurables
del segle XX

T
rec aquest títol per
suggeriment d’una
nota sobre Orwell
apareguda a la World
Review (maig del

1949), una publicació mensu-
al que sortia aleshores a Lon-
dres i que dedicava en aquell
número un dels seus Perfils en
miniatura, il·lustrat amb una
fotografia de personatge, a
l’autor d’ Animal Kingdom [sic!] i
d’una nova novel·la: 1984, pre-
sentada com “un terrorífic re-
trat d’Anglaterra sota el tota-
litarisme”. La revista donava
també un tast, de quatre pà-
gines, de la novel·la (1984 and
Newspeak) presentada en el seu
conjunt, ara, com Una mirada
cap al futur.

Per què justament “ho-
nest”? Potser per allò que
Claudel deia que així com en-
tre els artistes, els músics i els
homes de ciència hi ha un
gran nombre de sants barons,
d’esperits purs i desinteres-
sats, això no passa entre els
escriptors, entre els quals reg-
nen o predominen els envejo-
sos, els bufats de vanitat, els
creguts i els mesquins (potser
sabia el que es deia pensant en
ell mateix). Llavors, Orwell fó-
ra una excepció. Així ho creia
almenys Alain Besançon, des-
tacat especialista d’Orwell, de
qui extrec la citació, el qual al
mateix treball (publicat a
L’Express - 1984: Orwell et nous–
el 28 d’octubre del 1983) ho
justificava dient, a continua-
ció: “La seva vida i les seves
obres respiren honradesa,
simplicitat, amor a la veritat i
absència de pretensió, tot ple-
gat resumit per un concepte
orwellià essencial: la decency.
Perquè ell mateix era decent,
volia que tothom ho fos amb
els altres [...] Volia amb obsti-
nació que els homes concrets
tinguesin uns drets concrets i
que gaudissin d’una instruc-
ció, d’una higiene, d’una dig-
nitat i d’un confort decents.

Besançon i tot d’altres estu-
diosos i crítics de tot arreu van
tractar d’Orwell a les envistes
d’aquell any que aleshores
deixava de ser futur. Ara hi
tornem amb el centenari; pe-
rò amb més perspectiva i amb
més llibertat per a la crítica
honesta, sense por, llevat d’a-
quells països on la decency, la
llibertat de pensament, és in-
compatible amb els poders i
els designis de l’Estat. És obvi
que la veritat és incompatible
amb la mentida. D’aquí ve la
importància de ser honest.
David Cauto, l’autor de la no-
vel·la El doctor Orwell i míster
Blair (Destino, 1994) la fa sor-
tir, la frase, en un dels diàlegs
(p. 100) entre el noiet Alex Jo-
nes i el senyor Blair, a Manor
Farm, a propòsit d’un tipus
d’humor que s’anomena en-
giny. Figura que ara quan el
misteriós senyor Eric Blair es-

crivia una de les més engi-
nyoses faules d’humor escrites
al segle XX en llengua anglesa
i mentrestant tenia conside-
rables dificultats a fer-se en-
tendre pels editors i fins i tot
pel seu respectat i admirat T.S.
Eliot. En canvi, alguna cosa el
fa pensar en Wil-
der, per aquest tí-
tol tan significatiu.
David Cauto hi
tocava. Endevina
que Orwell de cap
manera no hauria
volgut ser canonit-
zat. Ni ho ha de
ser, no cal dir-ho.
Ja ho vaig comen-
tar citant paraules
de l’autor de Mil
nou-cents vuitan-
ta-quatre: radiografia
d’un malson, Miquel
Berga (AVUI, 23-XI-
1984). Passats uns
quants anys més,
però, caigut el Mur
de Berlín i moltes
benes de molts
ulls, potser que
caldrà reconèixer,
sobretot quan es
podrà fer un ba-
lanç d’aquest any
del centenari, que
Orwell no era un
fals mite, sinó un
mite autèntic, una
de les veus més
perdurables, més
actuals del segle
XX. Com un altre
honest: Albert Ca-
mus.

Tanmateix, la
mort d’Orwell en
aquell fred gener
del 1950 no va te-
nir gaire ressò.
Aneu a saber per
què. O potser sí
que ho sabem. La
veritat oficial de
mig món i d’una
part molt influent
de l’altre mig, no
hi sentia ni hi vo-
lia sentir del so
que tocava Orwell.
Malgrat que se-
gons l’edició de
Penguin Books que tinc d’ An-
imal Farm per aquell cap ja
s’havien venut uns 800.000
exemplars en llengua anglesa
d’aquella faire story de trenta
mil paraules (la versió catala-
na (Vergara, Isard) s’espera
fins al 1964, potser amb el
millor títol possible en aque-
lla època, quan en català l’e-
quivalent de farm, granja, en-
cara feia pensar més en un
establiment ciutadà d’esmor-
zars i berenars. Malgrat tam-
bé que, per exemple, l’apari-
ció de 1984 hagués merescut
un comentari de Walter Allen
(The Years Book i Literatura,
1949) que qualifica la novel·la
d’“indiscutiblement l’obra
d’imaginació més important

publicada durant l’any en
llengua anglesa” i la qualifi-
cava de “visió d’un possible
futur horrible i sàtira del co-
munisme soviètic”; però des-
taca que allò que distingeix
l’obra com una pura creació
intel·lectual és el fet que Or-

well hagués focalitzat els
horrors del totalitarisme en
l’ús “sense escrúpols de la
semàntica”. Dit d’una altra
manera, Orwell havia instituït

amb una força i una intenció
sense precedents, la denún-
cia de la mentida com a ori-
gen i base d’allò que avui
s’anomenen crims contra la
humanitat.

Tot arrenca, en concret, per
a Orwell, del que li va passar

l’any 1937 a Catalunya. Hi va
veure fins on pot arribar la
instauració de la mentida.
Que en aquell cas en fossin
víctimes els militants d’un
determinat partit revolucio-
nari minoritari, no és essen-
cial. Orwell no ho va perdo-
nar i en el transcurs dels pocs
anys de vida que li quedaven,
va apuntar i va tocar de ple el
gran enemic, personificat en
el Gran Germà. És en aquest
sentit que 1984 no és una
utopia ni pretén l’originalitat
d’un anticipació, com Animal
Farm tampoc no és “un conte
de fades”. Així també, l’actu-
alitat d’ Homenatge a Catalunya
ens colpia de ple quan el
franquisme ens imposava la

mentida i de rebot l’antifran-
quisme ens reduïa a un per-
vers silenci.

Crec que el primer gest en-
vers Orwell en català va sig-
nificar una resposta a la con-
signa partidista de silenci: el
trobem a Ariel. Revista de les

Arts, a la seva se-
gona tanda, més
clandestina (amb
el nom substituït
pel número, en
aquest cas el 21, de
gener de 1951) en
el treball titulat
Homenatge a George
Orwell, format per
una nota escrita el
mateix any de la
seva mort i per la
traducció d’un
fragment del capí-
tol IX d’ Homenatge
a Catalunya. Ens
basàvem en l’edi-
ció original angle-
sa publicada a
Londres (Secker
and Warburg,
1951) en la qual,
pòstuma com era,
no hi havia per
cert el subtítol que
figura ara en la
nova edició catala-
na (Destino, 2003),
el qual no respon
al que és el llibre
en dir-ne Un testi-
moni sobre la revolu-
ció espanyola (?). Val
a dir, en canvi, que
les cinquanta pà-
gines i escaig d’a-
pèndix del mateix
Orwell sobre el seu
llibre tenen un
gran interès. Ara:
l’anomenada revo-
lució espanyola en
un llibre en què
Orwell va voler
posar en relleu el
nom de Catalunya
fa més nosa que
servei. És notable,
en canvi, l’interès
de les pàgines
(236-238) en què
Orwell reprodueix
una lamentable

crònica de Mr. John Langdon
Davies (d’altra banda bon
amic de Catalunya), el qual,
com demostra Orwell, ence-
gat pel sectarisme, s’afegeix a
la difamació i a la mentida
que van portar a la mort tants
militants antifeixistes i a la
persecució del mateix Orwell.

Aquella necessitat interior
de subversió que Alain Jouf-
froy donava com a causa de
l’avantguardisme en literatu-
ra, la tenia paradoxalment
Orwell; però no per inconfor-
mitat envers la pròpia obra,
com els avantguardistes, sinó
amb la vida. En aquest sentit,
Orwell és un escriptor popu-
lar. Les limitacions que la


