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Guardians del son 

• BCN inicia una campanya amb mims per convèncer els noctàmbuls que respectin el descans El
debut a Horta aconsegueix un silenci a mitges

PATRICIA CASTÁN

En lloc de multes, rialles. En lloc de denúncies, teatre al carrer. La nova recepta de l'Ajuntament de
Barcelona contra el soroll nocturn ha canviat la mà dura per la dissuasió amable. El primer episodi de
l'experiment es va escriure dissabte a la matinada en una zona de bars amb terrassa a Horta. El resultat
va ser un silenci a mitges: el que va durar la pantomima, i poc més.

L'escenari de l'estrena d'aquesta performance cívica va ser modest. La plaça d'Eivissa, molt més
assequible, per exemple, que la del Sol, a Gràcia. "Aquí no hi ha gaires problemes, alguna vegada
protesta algun veí, però no hi ha botellón", va assegurar un responsable del Frankfurt Julia, sempre
ple a vessar. En una cantonada de la plaça, no obstant, un grup de joves s'acostaven a una gran
ampolla que compartien alegrement a les deu de la nit. Potser alertats de l'actuació municipal, es van
escapolir carrer avall.

A les onze tocades, quan la comitiva contractada des del consistori va fer acte de presència, la banda
sonora la componien la xerrameca dels comensals de les terrasses i la dringadissa de vasos, plats i
forquilles. I de sobte, el silenci. "Ssssst", es va imposar un individu en pijama. Quatre actors, un llit i
una moto van compondre el muntatge, al costat d'una terrassa. Una parella simulava dormir i es
despertava, atribolada pel so urbà. Amb el dit convidaven a callar.

El públic amb prou feines es va atrevir a mastegar durant els següents minuts. Alguns no sortien del seu
estupor: "Si ni la Guàrdia Urbana els espanta, imagina't tu amb el teatre", va remugar Miguel, que
aquella nit ocupava una terrassa --"només per sopar"--, però que a mitjanit ja seria al llit, convertit en
víctima de l'oci aliè.

Ni prohibir ni ordenar

Just llavors, un dels actors en una minimoto va serpentejar per la plaça amb gran estrèpit. El trio estirat
sobre el llit va tornar a cridar l'atenció, desvetllat. Les moixaines del Taller de Cultura SL es van
desplegar per la plaça, fingint intentar dormir entre la clientela. La subtil persuasió ja demostrava, a
aquella hora, tenir un baix radi d'influència. A la terrassa annexa ningú va deixar de parlar ni va aparcar
la coberteria. Fonts del districte van precisar que la clau era "que la gent prengui consciència de la
importància del silenci; en cap cas es tracta de prohibir, manar o ordenar, només d'educar".

El xou presumptament didàctic es va repetir llavors a la resta de terrasses, i va discórrer pel carrer del
Tajo, fins a la plaça de Bacardí, amb idèntics gags. La regidora Elsa Blasco es va unir llavors al grup,
esperançada en la fórmula "amable", que s'ha acompanyat d'una moratòria perquè no obrin més locals
nocturns al districte durant un any. Tot i la seva fe en la singular campanya (que es repetirà dissabte
que ve i el 10 i el 17 de juliol al districte, i tindrà rèpliques també a Ciutat Vella), va indicar que "també
hi haurà mesures coercitives" si algú no compleix les regles de la convivència.
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La plaça d'Eivissa havia tornat a la seva feliç bullícia quan a un cambrer li va caure a tot volum un plat
de cloïsses. La clientela es va girar a l'uníson amb un jocós "ssssssst". La lliçó va quedar apresa,
almenys una estona.

Pedagogia. Mims a la plaça Eivissa, ahir a la
matinada.
Álvaro Monge
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