
Aquest any ha estat molt forta
la històrica batzegada
dels blaus guanyant l'estirada.
La proesa ha donat corda
a un atac immens d'eufòria
on he entès que l'adjectiu
"històric" és cert si es viu
la festa en estat pletòric,
ja que no pot ser anecdòtic
aquest fet competitiu
si hom es passa tot un any
preparant-se amb ferm afany
per tenir, durant deu dies,
un ritme quasi impossible
d'activitat i d'acció.
Tot un any esmolant l'eina
perquè talli amb precisió
no és barrila, sinó feina.

Per això l'esforç que innova
tot cercant l'abric científic
en un joc tan específic
com és estirar la corda
no és ridícul, és la prova
que es pot posar serietat
i convertir en delicat
el gest més tosc i ferreny
i, tot aplicant el seny,
assolir la qualitat
en la cosa més insulsa.
La competició propulsa
l'enginy no sols per la traça,
també per la perspicàcia
de trobar aquell buit legal
on l'àrbitre no controla
i, per newtons i pascals,
vèncer en passar la rajola.
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I és que els blaus no fan mai figa
en allò que és producció,
ja no sols per la qüestió
del rendiment de botiga
i de barres, que els prodiga
uns cabals prou abundants,
ans perquè hi ha ments pensants
(Frente Creativo Blavo)
sospesant, de cabo a rabo,
com ser més interessants.
I també: blaus pot combatre
en el joc de fer teatre
i crear escenografia
perquè en té l'artilleria,
experta i professional,
que amb la base més xarona
pot fer un acte excepcional
i omplir el carrer de persones.



Això és clau: carrers i gent!
Aquesta és la gran oferta!
L'activitat està oberta
perquè en qualsevol moment
qualsevol ésser vivent
entri a dins d'allò que es troba
(sigui un concert, una prova
o bé un tapeo exquisit)
i hi passi a donar sentit.
Sense els actors no hi ha obra.
Però el carrer també és bàsic:
un escenari versàtil
modificant-se a tot gas
per la perícia eficaç
dels imbècils i el control,
que farceixen d'eficiència
protocols i patracols,
eventualitats i urgències.



De tant en tant, pot semblar
que la ciutat es condensa
en un grup que actua i pensa
(un grup ampli, quedi clar),
però jo us puc constatar
que es renova dia a dia
perquè cal molta energia
i constant transformació.
Hi ha una consciència, però,
que sap la biografia
de la festa, que la viu
com el curs d'un mateix riu,
com un fet que transcendeix
el moment en què es pareix
i no és un esclat puntual
sense pena i sense glòria,
i que l'omple amb l'ideal
del Progrés i de la Història.
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