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Uns quants anys enrere em fou encarregat el preg6 de Festa Major de

les Borges Blanques, i rn'adono del pac temps -i del molt temps- que ha

passat. Vull dir que en poca extensi6 temporal) els canvis haguts en la

composici6 i, sobretot, en les tendencies socials, configuren unes Festes

Majors per als nostres pobles viles i ciutats ben diferent de les d'abans.

Jo recorda, per example, unes Festes Majors -a les Borges i arreu- menys
sorolloses. Aquest es el primer punt a assenyalar. Ignoro si esta manat

que les Festes hagin de ser tan estrepitoses i eixordadores com s6n avui.

Expresso la meva convicci6 que em sembla inadequat per a l'especie
humana la disbauxa de decibels que aquesta mateixa especie bipeda
pretesament civilitzada escampa als quatre punts cardinals. Es parla de

contaminaci6 acOstica com d'una arnenaca per a la salut, pero el fet

ineluctable es que hi contribuun.

Eis mestres i altres docents i components de monitorat, han observat que
els infants de cada dia rnes necessiten un sostre sonar rnes alt, posen
les seves mOsiques a volum excessiu, criden rnes que no cridaven els seus

pares, i acudeixen a uns espectacles que per inercia en diuen concerts,

per-c que desconcerten, d'una apocaliptica condici6 sonora.

He vist una coneguda orquestra que s'anuncia precisament especificant
la torca del seu volum d'altaveus! No diu: "nosaltres toquem rnes be que

ningO, acompanyem el ball harrnonicarnent": diu "el nostre volum es tants

de volts".

Diuen alguns metges que estem caminant cap a la fabricaci6 inconscient

de sords. Vegin com hem acabat.

AI soroll de les mOsiques acompanya I'espetec dels coets i petards, que
pels volts de Sant Joan comencen a esclatar i que de manera rnes a

menys recurrent ens acompanyen, molt molestos, tot I'estiu. Sembla que

a la canalla, i cada cop als rnes joves, els encanta tant de fer escandol

amb p61vora com la possibilitat de perdre una rna a uns dits.

Malament conduiran les sorolloses motos que cavalquen si no tenen mans.

I, a mes ames, sords com seran, no els donaran ni el permis de conduir.


