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Espanya actual assumeix amb natu-
ralitat la visió de la cultura que es va
interioritzar durant el franquisme:

el castellà és la llengua comuna, la normal,
mentre que les altres vénen a ser anomalies
que com a molt es poden tolerar, sempre que
no tinguin l’ambició de traspassar les fronte-
res regionals. Així, ni els locutors dels canals
públics ni els polítics veuen la necessitat de
pronunciar bé els noms propis de llocs ni de
persones si no són en castellà. Abans que la
desafecció es generalitzés a Catalunya, hem
viscut segles de desafecció espanyola respecte
de la llengua i la cultura catalanes, una des-
afecció que s’accentua cada vegada que a les
ràdios i televisions en castellà sentim parlar
d’un tal “Ártur Mas” igual que anys enrere
sentíem parlar d’un tal “Roca Chunchén”.

Una de les conseqüències del fracàs de l’Es-
panya plurinacional és l’escàs percentatge de
traduccions de les llengües minoritàries al
castellà i, encara pitjor, l’escàs contacte entre
les literatures catalana, basca i gallega, que
s’articula més en forma de trobades volunta-
ristes que en forma d’intercanvis editorials
sòlids. Per això, és un motiu d’alegria que
l’editorial mallorqui-
na El Gall hagi publi-
cat La gresca, la tra-
ducció que Jaume Sil-
vestre Llinares ha fet
de la novel·la curta A
esmorga, d’Eduardo
Blanco Amor (Ou-
rense, 1897 – Vigo,
1979).

Publicat el 1959, La
gresca narra el llarg
itinerari que seguei-
xen tres homes a
l’Ourense de finals del
segle XIX mentre
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Sexe, vi i balls tradicionals
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beuen cada vegada més alcohol
per anar oblidant els disbarats
que han anat cometent mentre
anaven bevent alcohol. En total
trascolen dotze litres de vi, sis
d’aiguardent, dos de licor de cafè i
dos d’anís gebrat. Visiten taver-
nes, bordells i cases particulars,
roben, incendien i acaben come-
tent crims de sang.
    La gresca està formada per les
declaracions d’un dels implicats:
“Jo no abandone un amic” o
“Quan es va amb companys s’ha
de fer el que fan tots o deixar la

seua companyia.” Aquest comportament tri-
bal recorda els de pel·lícules coetànies com
Los olvidados (Buñuel, 1950) i Los golfos
(Saura, 1959). La gresca és un precedent ar-
queològic de la violència poca-solta que més
endavant trobarem a les colles juvenils de La
taronja mecànica, Perros callejeros i American
History X, exercida en gran mesura per no
quedar malament davant els companys.
Eduardo Blanco Amor ens mostra una bru-
talitat rural i fatalista –potser celta–, despro-
veïda de coartades culturals o ideològiques:
el sexe ha existit sempre, però abans de les
drogues i el rocanrol hi va haver el vi i els balls
tradicionals. ❋

Cinc amics són els
protagonistes de ‘Los
golfos’, dirigida per
Saura el 1959. A
sota, l’escriptor gallec
Eduardo Blanco Amor
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es de la mort de Picasso la pintura
dóna voltes sobre ella mateixa com
una rentadora buscant una sortida.

Un bucle de postmodernitat ple de mimetis-
mes massa evidents i de molta retòrica men-
tre s’anuncia la mort de la pintura, que com
Godzilla ressuscita a cada assassinat. Entre
tant caos, a vegades t’il·lumina una veu nova.
És el que em va passar visitant la mostra de
Guillem Roche La hibridació del guillemisme,
al centre Centre Cultural Calisay d’Arenys de
Mar. A més, a través de l’amic Santiago Ma-

D
Guillem Roche o la pintura com a teràpia

llafré de la malauradament desapareguda lli-
breria Canuda, vaig conèixer l’artista. Un ho-
me que sembla una vella estrella del rock –de
fet ve del món de la música– però que té la
humilitat dels més grans.

Em diu que pinta perquè li agrada mentre
miro els seus quadres que no et deixen indife-
rent. Colors primaris en formes que vénen
del naïf i del còmic dins un món personal on
al darrere hi ha tanta literatura com vida. Em
fascina El trist i desconcertant enterrament de
mi mateix, que em remet a Patinir i a El Greco

i al que Picasso pintà banyat en blau del seu
amic mort Casagemas. Tot amb un punt
d’ironia, la mateixa que trobem a Askarata-
rakatisquis, on pinta un torero crucificat en-
voltat de personatges delirants.

Roche juga amb el fragment i el conjunt i
dota de molta informació cada un dels seus
quadres. Quan marxo comparo el seu rostre
amb el del seu autoretrat de colors fauves i
penso que només la pintura m’interessa
quan és una celebració de la vida i a vegades
terapèutica. ❋Op
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