
Biografia

Eric Arthur Blair (1903-1950) conegut pel pseudònim de George Orwell va 
ser un periodista i escriptor britànic. Des d’una perspectiva socialista la seva 
obra és centra en la crítica vers els totalitarismes i el capitalisme.

Va néixer el 1903 a Motihari (Índia Britànica) provinent d’una família d’arrels 
gentils  però  de  classe  mitjana  i  vinculada  a  la  administració  imperial.  Va 
estudiar a Anglaterra cursant secundària al prestigiós Eton College.

El  1922  va  ingressar  a  la  Policia  Imperial  Britànica  però  el  1927  va 
abandonar la feina decebut amb el sistema colonial. Tornà a Anglaterra on, 
entre d’altres feines, va escriure els seus primers articles i llibres. Destaca 
The Road to Wigan Pier (1936) un retrat de la misèria dels obrers anglesos 
que li donà molt de renom. D'aquesta manera Orwell va comprometre's amb 
la problemàtica social.

Orwell  va  participar  en  la  Guerra  Civil  Espanyola  entre  1936  i  1937.  Va 
combatre  al  front  d’Aragó amb les  milícies  del  POUM,  un  partit  marxista 
revolucionari  crític  amb la política de Stalin. Es trobà implicat als Fets de 
Maig i va ser ferit al tornar al front. Aquell mateix any va abandonar Espanya 
fugint de la purga estalinista. L’any següent s’afilià al Partit Laborista Britànic i 
va publicar Homenage to Catalonia on relata la seva experiència a Espanya i 
esdevé un fervent crític del comunisme soviètic.

Treballà de periodista en diferents diaris i com a guionista per la BBC durant 
la Segona Guerra Mundial. En aquest sentit, Orwell es va comprometre amb 
la  causa  antifeixista  mitjançant  els  seus  articles.  Els  seus  últims  anys 
escrigué les dues novel·les que l’han fet més conegut i que l'han consagrat 
com un dels escriptors polítics per excel·lència:  Animal Farm (1945) i  1984 
(1949).  Va morir de tuberculosi el 1950

Les vivències, idees i decepcions exposades, sobretot l'ideal d'un socialisme 
democràtic i l’ascens del totalitarisme (tant el soviètic com el feixista), són el 
motor de les seves obres.
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