
Enguany, l'argument cabdal
-el tema on tot es condensa-
ha estat una coincidència:
tothom té per pedestal
certa matèria industrial
condicionant les accions.
És, potser, per aquest fons
que s'hi detecta un cert tic
d'estètica bolxevic
i col·lectivitzacions,
i té un aire de fer festa
com aquell que es manifesta
i de viure l'aventura
com una manufactura.
La revolució suau
fins impregna les tonades
i tots canten "Bella ciao"
o bé "A las barricadas".

La música és quelcom bàsic
en tots els ritus festius
i, en aquest camp, els actius
estan tots (o quasi, quasi)
del bàndol blanc. No és que arrasi,
és que té el geni i figura
de l'astruc mestre Ventura
que ha fet l'himne del Correaigua,
transversal "dónde los haiga",
i el FIMAC, on la cultura
crea un forat atractiu
de distinció i de caliu.
No voldria entrar en clixés
dels dos mons de Granollers,
però, entre l'orgue de gats,
i aquell xim-xim de xaranga,
quin goig fa l'airositat 
d'aquella pulcritud blanca.
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Diuen, de fet, que en origen,
els blancs eren com més purs
(m'ha arribat aquest discurs),
més d'esplai i més de missa.
Potser això encara es divisa
en una traça subtil
per tot el tema infantil,
que organitzen transmetent
delicadesa eficient,
sensibilitat civil.
Què hi ha de cert en els tòpics?
Actuen com els és propi,
els membres de cada colla?
O és un pretext que empatolla
la voluntat de disbauxa?
Necessiten la coartada
per precipitar la rauxa?
Analitzem la jugada:



El que es nota tot fent voltes
pels carrers de la ciutat
és que tots s'han disfressat
com si fos un Carnestoltes
i, per tant, que la revolta
de mocador i samarreta
és un fugir de l'estreta
rutina de cada dia
per fer néixer l'alegria
amb un canvi de jaqueta;
que, potser, la mascarada
és realment sols coartada
per trencar amb algun tabú,
i ser poli o dur tutú
és la manera senzilla
d'oblidar el rostre cansat
dels tràfecs de cada dia
i, blanc o blau, ser un sonat.



Perquè hi ha un bell paganisme
en els elements festius
del foc i l'aigua i l'estiu
que desencalla el carisma
de cadascú i ens abisma,
uns i altres, cap a un vèrtex
de metamorfosi oberta,
de pulsions d'amor i mort,
de voluntat i record,
d'antigalla i descoberta.
Per això crec que és tan viva
la força de la invectiva
dels reptes, perquè els sermons
van contra les convencions
i pretenen, provocant-se,
fer que la transmutació,
com a dansa i contradansa,
surti orgànica i millor.
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