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?València homenatja Bob Smillie, el
brigadista que va inspirar Orwell
El voluntari, que està enterrat a la ciutat, va ser elogiat a "Homenatge a Catalunya"

L'acte d'homenatge a Bob Smillie | Europa Press

El cementiri general de València ha incorporat una placa que homenatja el brigadista escocès
Bob Smillie, voluntari en la Guerra Civil espanyola com a membre del Partit Laborista
Independent, i que va servir d'inspiració a George Orwell en la seva obra Homenatge a Catalunya,
en la qual el descriu com un "jove valent i amb talent" de "coratge impecable" i "el millor dels
voluntaris" del partit.
A l'acte han assistit aquest dimarts el fill de George Orwell, Richard Blair; la investigadora
Mariado Hinojosa; els familiars de Smillie Christine Wallace i Robert Smillie; l'escultor que ha
creat la placa, Frank Cassey, i el president d'Independent Labour Publications, David Connolly.
La intenció de la placa és recordar la memòria d'aquest brigadista i dels "altres que van venir a
lluitar contra el feixisme", en una història que ha d'"inspirar" la ciutadania per "lluitar per un món
millor", seguint el " exemple "de Smillie.
"Es tracta de recordar perquè ens inspira a lluitar per un món millor, igualitari i sense racisme. El
millor homenatge és recordar-i seguir el seu exemple per construir un món millor", ha recalcat
Hinojosa.
https://www.naciodigital.cat/noticia/179879/valencia/homenatja/bob/smillie/brigadista/va/inspirar/orwell
Pàgina 1 de 2

La investigadora ha descobert en uns informes que la detenció de Smillie no va ser casual, per
falta de documentació, com deia la versió oficial, sinó que el buscaven perquè "simbolitzava el
moviment obrer".
A més, ha afegit que, a falta de la documentació que ho confirmi "tot apunta que va ser víctima de
la purga estalinista", ja que, encara que en teoria Smillie va morir de peritonitis, Hinojosa creu
que no el van atendre de manera correcta perquè superés aquesta malaltia.
No obstant això, la investigadora ha volgut deixar en segon pla les causes de la seva detenció i la
seva mort perquè considera que sempre hi ha hagut "sensacionalisme" amb aquests assumptes,
i creu que "l'important és la seva vida, perquè va deixar enrere tot per lluitar contra el feixisme ".
Així mateix, ha explicat que li queda "molta feina per fer" i ha detallat que la investigació va
començar amb la seva passió per la lectura en llegir Homenatge a Catalunya, en què Hinojosa va
connectar amb la història de Smillie, caracteritzat per la seva valentia i per haver mort a València;
a més de pel seu interès en "recuperar la memòria".
La vigència de "1984"
Per la seva banda, Blair ha destacat que el seu pare va ser "molt afortunat" per sobreviure com a
brigadista, ja que va poder explicar la història dels que van sortir del Regne Unit per "salvar la
República" i ha ressaltat que Orwell descrivia Smillie com "un els homes més valents que va
conèixer ".
Preguntat per la influència d'Orwell en l'actualitat, Blair ha explicat que pensaven que després de
l'any 1984 la novel·la amb aquest mateix nom disminuiria les seves vendes. No obstant això,
l'obra continua vigent i ha apuntat que és "el mirall de la societat actual" per les "falses veritats
dels Estats".
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