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Avui fa cent anys que va néixer l’escriptor i periodista George Orwell

Centenari d’un ambaixador
de Catalunya

A
M a r t a P e s s a r r o d o n a

“Orwell i el poeta Auden
van aprendre què era
el totalitarisme
estalinista a Espanya,
i Orwell, concretament,
ho va fer a Catalunya”

vui, precisament, fa
cent anys que va
néixer George Or-
well, pseudònim
d’Eric Blair o, com
diria algun/a estali-

nista –que encara en tenim–, Eric Ar-
thur Blair àlies George Orwell (puc
produir document que ho demostra),
com ja s’han fet ressò totes o quasi to-
tes les publicacions periòdiques espa-
nyoles, amb les catalanes incloses, i
per no parlar de les anglosaxones. Poca
cosa més, per tant, puc afegir, si no és
una valoració molt personal de qui no
tinc cap dubte que ha estat –i és– el
gran ambaixador de Catalunya, pesi
qui pesi, i generalment pesa als estali-
nistes. Un centenari que s’ha intentat
entelar amb l’exhumació –no se m’a-
cut un altre mot– d’una llista de pro-
soviètics que Orwell va confegir per a
una noia de qui s’havia enamorat (hi
era propens), que treballava per als
serveis d’intel·ligència britànics als
anys quaranta, anys d’espies, certa-
ment. ¿O és que algú ha oblidat Bur-
gess, Philby, MacLean i companyia, no
descoberts fins ben entrats els anys
cinquanta? El bo del cas és que, de la
llista orwelliana, certament va ser un
espia a favor de l’URSS, com va ser el
cas de Peter Smollett, qui, al seu torn,
va aconsellar T.S. Eliot de no publicar
la seva justament famosa novel·la, Ani-
mal Farm (1945), de la mateixa manera
que abans li havien rebutjat Homage to

Catalonia (1939) i li rebutjarien la se-
güent, 1984 (1949). Francament, en
comptes de tant blasme contra el su-
posat Orwell delator, més valdria pen-
sar on va aprendre Orwell a témer el
comunisme, és a dir, el totalitarisme, i
vessem una llàgrima per un col·labo-
rador d’aquest diari, l’AVUI, recent-
ment traspassat, Víctor Alba (també un
pseudònim). Sí, Orwell, com també el
poeta Auden, va aprendre què era el
totalitarisme estalinista a Espanya, i
Orwell, més concretament, ho va fer a
Catalunya, i ho va aprendre tant com
una modisteta de Gràcia, Otília Cas-
tellví, del POUM, de qui s’acaben de
tornar a editar les memòries, De les
txeques de Barcelona a l’Alemanya nazi
(Quaderns Crema). D’aquí el títol de
l’obra d’Orwell que, durant el fran-
quisme, per experiència personal, puc
afirmar que era la targeta de presen-
tació perquè quan dèiem que el nostre
país era Catalunya, l’interlocutor a
Alemanya, la Gran Bretanya o França
(fins i tot a la dita Catalunya francesa
o Nord) sabés de què li parlàvem. I era
gràcies a l’Homenatge a Catalunya, d’Eric
Arthur Blair, amb la barra que des de
Catalunya algú gosava dir àlies George
Orwell.

Si Montserrat Roig parlava de litera-
tura paral·lela quan es referia a la seva
activitat periodística, gosaria dir que el
periodista George Orwell, autor d’una
excel·lent teoria sobre l’escriptura pe-
riodística (ha de ser succinta, provoca-

tiva i transparent), feia periodisme pa-
ral·lel quan escrivia les novel·les sense
les quals no entendríem, segurament,
un segle de crueltat i despesa diverses,
com va ser el segle XX. El bo del cas és
que el periodisme paral·lel d’Orwell és,
al meu entendre, gran literatura, i
d’un literat que, com George Bernard
Shaw i l’adjectiu shavian (enginyós) per
exemple, ha donat en llengua anglesa,
un adjectiu i un nom a l’ensems. Or-
wellian és un adjectiu pejoratiu que,
com ens ha recordat un dels estudiosos
europeus de primera línia, Timothy
Garton-Ash, serveix per evocar el terror
totalitari, la falsificació de la història
menada per un Estat, la repressió, la
manipulació estatal; com a compli-
ment, un treball honest, a la recerca de
la veritat; i, com a nom, vol dir un ad-
mirador de George Orwell, jo mateixa,
per cert. La també novel·lista i poeta
canadenca Margaret Atwood ens ha
recordat recentment que, com a no-
vel·lista, té uns, diguem-ne, companys
de viatge: Aldous Huxley i la seva no-
vel·la Brave New World (que, per aquí,
sempre hem conegut com Món feliç),
1932, i Arthur Koestler i la seva Dark-
ness At Noon, 1940. Un recordatori per-
tinent, encara que, personalment, si-
tuaria l’artista Orwell molt per da-
munt de Huxley i Koestler, per més
respectables que em semblin les seves
novel·les que, com les d’Orwell, ens
donen pistes suficients per valorar i
témer el totalitarisme.

Lamento molt que, empesa per la
commemoració, escrigui aquest co-
mentari sense tenir encara a l’abast
l’obra Orwell en España. Homenaje a Ca-
taluña y otros escritos sobre la Guerra Civil
Española, en edició de Peter Davison i
pròleg de Miquel Berga (Tusquets Edi-
tores). Conec l’obra en l’original, però
espero amb deler llegir el pròleg de
Miquel Berga, un estudiós d’Orwell de
fa anys, que gaudeix de la qualitat de
no ser gens excloent, com sol passar
amb d’altres estudiosos. Estic pràcti-
cament segura que és una obra molt

recomanable. Si més no per la valora-
ció del segle XX, tan tendenciosament
decantat cap al blasme del capitalisme
personificat pels Estats Units. En
aquest ordre de coses i intentant un
humil exercici orwellià, manifestaré
una vegada més el meu horror per l’e-
xecució del matrimoni jueu americà
Rosenberg, no sense recordar que, avui
per avui, tenim la suficient informació
per saber que Julius Rosenberg era
certament un espia a favor de l’URSS.
Em repugna pensar en aquella execu-
ció perquè em repugna i em repugnarà
sempre la pena de mort, sigui on sigui.

Tornant, però, al centenari Orwell,
que s’escau en el dia d’avui, confio que
la llista exhumada no passi de ser una
anècdota, un error, si volem, perquè
era humà, d’un veritable periodista i
artista, i que les noves generacions de
lectors gaudeixin del mateix impacte
del qual vaig gaudir quan, cap als anys
seixanta i producte aleshores d’una
veritable proesa editorial (Ariel, amb
Joan Reventós al capdavant), vaig co-
mençar a llegir-lo. En especial, perquè
li devem molt, entre d’altres coses,
l’encunyació del nom d’aquella guerra
que vam viure sense adonar-nos-en, la
Guerra Freda. A vegades va errar? Cer-
tament, però encara no he vist que
ningú s’hagi disculpat pels crims esta-
linistes, entre els quals el del nostre
Andreu Nin. I, amb errors, totalment
superats per encerts, voldria retre ho-
menatge a qui ens va homenatjar, i a
qui ens ha estalviat, per aquests mons
de Déu, tantes i tantes explicacions.

■ Marta Pessarrodona. Escriptora i traductora
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pot compartir, però per què no establir
consultes de quinze o de vint minuts? És
evident que en molts casos, els pacients
que es visiten en centres d’assistència
primària on encara no ha arribat la re-
forma, no disposen del temps d’atenció
que seria desitjable. Però no explicar
com es finançarà l’increment de planti-
lles que comportaria posar en pràctica
aquesta mesura és jugar tant amb els
pacients com amb els professionals.

Un tercer exemple de les propostes de
Maragall que demostra la lleugeresa i la
frivolitat dels seus plantejaments és el
de la promesa de l’equiparació salarial
dels professionals del sector públic, el
concertat i el privat. En aquest camp, ja
és greu que el candidat del PSC-PSOE-C-
pC-ICV-EUiA ignori l’acord assolit pel
departament de Sanitat i el Servei Català
de la Salut amb els sindicats i el sector
concertat, segons el qual l’equiparació
retributiva pendent entre el personal de
l’ICS i el de la XHUP es farà efectiu de
manera progressiva fins al 2006, a través
d’una aportació de 258 milions d’euros.
Però el que és realment clarificador de la
ignorància sanitària o de la inconscièn-
cia del candidat socialista és el compro-
mís que assumeix per tal d’equiparar les
retribucions del sector públic i concertat
amb les retribucions del sector privat.
Des de Convergència i Unió creiem que
la intervenció dels poders públics té uns

límits, també en el sector sanitari.
I en darrer terme, cal dir que davant

de la promesa d’universalització de de-
terminades prestacions, com la de l’a-
tenció domiciliària, cal que prèviament
i a nivell de tot l’Estat s’arribi a un acord
consensuat en relació al catàleg de
prestacions i a la cartera de serveis que
ha d’oferir el Sistema Estatal de Salut,
circumstància que a hores d’ara encara
no s’ha produït, tot i que s’ha fet un pas
important en aquesta direcció amb l’a-
provació de la llei de cohesió i qualitat
del Sistema Nacional de Salut pel Con-
grés de Diputats el passat 21 de maig. El
candidat socialista, doncs, hauria d’anar
amb compte al tractar de temes tan
complexos i difícils com aquest o el de la
cobertura de les situacions de depen-
dència, una de les qüestions bàsiques
que s’estan abordant en el marc de la
modificació del Pacte de Toledo.

Estem doncs davant d’un nou capítol,
dins de la contradictòria oferta electoral
socialista de cara a les eleccions al Par-
lament de Catalunya de la tardor vinent,
farcit de confusió, improvisació i manca
d’honestedat política, pròpies d’un Ma-
ragall que comença a veure que està a
punt de perdre l’últim tren.

■ Jordi Martí i Galbis. Diputat per Barcelona del grup

parlamentari català (CiU). Vocal a la comissió de sanitat i

consum del Congrés


