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George Orwell entre els voluntaris del POUM

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

Com Dickens
i com Swift,
Orwell feia
paròdia de
la perversió
humana i
combatia
realitats
tenebroses
del present

crítica ha assenyalat en la se-
va obra responen a la seva
idea de l’escriptor-comunica-
dor, amb un art d’escriure
senzill, precís i atractiu, una
mica molest per als llepafils.
Tant Burmese Days, ara publi-
cada en català (Edicions de
1984), com l’espill d’entre-
guerres que és Coming up for
air, són obres argumentals
més que no argumentades. La
realitat ha d’arribar al lector
per la capacitat de l’escriptor
de fer sentir i d’emocionar.
Commovedora és en la seva
grisor A Clergyman’s Daughter
(La filla del clergue, 1985: en
realitat, l’autor vol dir “una
filla de clergue”), que Orwell
publicà el 1935. Que no era
un revolucionari, sinó un re-
voltat, es va veure prou bé
amb el tractament de la te-
màtica obrera a la novel·la The
Road to Wigan Pier; però la seva
experiència personal de la
narració Sense ni cinc a París i
Londres, obra en la qual va co-
mençar a signar amb pseu-
dònim, va cridar molt l’aten-
ció de Henry Miller, ves per
on. Si un nom d’escriptor cal
posar amb tota justícia als
peus de la seva obra narrativa
d’imaginació és el de Charles
Dickens, molt ben estudiat
per ell en un dels seus assaigs
i esmentat sovint. Com Dic-
kens i com Swift, feia paròdia
dels més silenciats i per això
més pèssims exemples de per-
versió humana, i amb la sàti-

ra, la faula, l’assaig, el perio-
disme i el pamflet combatia
realitats tenebroses del pre-
sent (il·lustrades per la Nova-
parla i el Pensadoble) que
l’indignaven però no l’atuïen.

Malgrat que no va veure de
debò Catalunya (podia veu-
re-la?), anomenant Homage to
Catalonia el seu llibre més
apassionat posava diferenciat
el nom de la nostra terra
quan ell en sortia ferit de cos
i ànima i s’acollia –vegeu les
darreres catorze ratlles de
l’edició original– a l’Angla-
terra de la seva infantesa.
Honest, revoltat i patriota?
Heus ací una presència ben
incòmoda!

Pervivència d’Orwell

D A V I D C A S T I L L O

➤ El centenari d’Eric Blair (1903-1950) ha servit
perquè es tradueixi nous llibres, es revisin tra-
duccions i, fins i tot, en el cas de l’emblemàtic
Homenatge a Catalunya (Destino) s’ofereixi una
versió íntegra i sense censura. Les relectures han
demostrat la vigència i l’originalitat de l’es-
criptor britànic, que amb la seva amena segona
novel·la Dies a Birmània (Edicions de 1984) ens
ensenya novament com es pot fer una crítica al
sistema sense caure en el pamfletisme. La
magnífica novel·la descriu la vida en una petita
localitat de Birmània, on els anglesos desplaçats
allà són castigats o marginats per les seves em-
preses o per l’administració. Tot i estar consi-
derats a la metròpoli de segona categoria, a la
colònia intenten, i aconsegueixen en la majoria
dels casos, mantenir un estatus elitista. Orwell
ens ofereix a través dels personatges la seva ex-
periència vital. Ell mateix va néixer a l’Índia

colonial i es va avorrir mortalment durant cinc
anys a Birmània “a tocs de corneta” com a
membre de l’exèrcit britànic. Les descripcions
del país asiàtic demostren el seu amor per la
terra, que va defensar amb aquest, encara viu,
atac al colonialisme. Fins i tot, una de les pro-
tagonistes prové de París, la ciutat on va ambi-
entar el seu primer llibre Sense ni cinc a París i
Londres, datat el 1933. Amb un criteri més que
qüestionable, Edicions 62 ofereix una nova tra-
ducció d’Animal Farm, que havia estat traduïda ja
als 60 com La revolta dels animals i que Marc Ru-
bió presenta com La rebel·lió dels animals. Ja que
se’n fa una nova traducció, per què no recupe-
rar el títol original de la novel·la? Per la seva
banda, Destino presenta la visió íntegra d’Hom-
enatge a Catalunya –que havia editat Ariel–.
Destino també havia publicat 1984, La filla del
clergue i La revolta dels animals.


