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George Orwell és un dels escriptors més influents del se- 
gle xx, i les seves novel·les, des de 1984 fins a Homenatge 
a Catalunya, des de La rebel·lió dels animals fins a Dies a 
Birmània, ja són referents de la literatura universal.  

Amb tot, Orwell no és només un escriptor, sinó que a tra-
vés dels seus escrits ens ha llegat una manera d’entendre la 
vida humana i el món que, sens dubte, pot ser il·luminadora 
per al segle XXI. Sobretot a través d’una de les seves novel -
les, Coming Up for Air, Orwell elabora un humanisme que 
no respon a ideals utòpics ni a promeses de salvació, sinó 
que va dirigit a l’home corrent. L’eix de Vostè i George Orwell 
és, doncs, la proposta d’un humanisme de la vida quotidia-
na descrit a partir de la història de George Bowling, el pro-
tagonista de Coming Up for Air, un humanisme amb un 
plantejament original i il·luminador, especialment davant els 
reptes de la vida humana als nostres dies.  
 
 

Vostè i George Orwell ha sigut guardonat  
amb el XXVI Premi Joan Maragall d’assaig. 
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(Barcelona, 1974) és doctor en Humanitats per la Universitat 
Pompeu Fabra. Pertany a la Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià 
d’IQS (Universitat Ramon Llull), on imparteix classes d’Ètica. 
Ha publicat un llibre d’assaig sobre la filosofia del segle XX, 
Filosofía para una vida peor, i un de divulgació filosòfica, 100 
preguntes filosòfiques per satisfer les ments inquietes. 

És especialista en l’escriptor anglès George Orwell, de qui  
ha estudiat l’antropologia i l’humanisme. Sobre aquest autor ha 
escrit articles especialitzats, que han aparegut en publicacions 
com la revista acadèmica George Orwell Studies. Segons 
Quintana, George Orwell elaborà amb la seva obra el que es 
podria anomenar un humanisme de condició mitjana, que 
representa una filosofia original i crítica, molt útil per examinar 
l’evolució actual de l’humanisme. 

Una obra que s’inscriu  
en l’homenatge del Dia Orwell  

que Barcelona ret a l’escriptor al CCCB
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