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De vegades no passen més
desgràcies...
De fet, molt sovint passen o deixen de passar accidents o desgràcies en funció de molts factors,
bona part d'ells atzarosos, però, quan hi ha la possibilitat d'un risc concret el que cal és minimitzarlo al màxim i no sempre es fa. Ho dic perquè el diumenge 21 de maig, al vespre, vaig ser testimoni
d'uns fets que em van deixar una mica perplex.
M'explico. A la que coneixem popularment com a plaça de Crist Rei -em sembla que no té nom
oficial-s'ha fet tradicional que, quan la gent ha de celebrar algun èxit esportiu del seu club, s'hi
aplegui i faci xerinola. Aquell dia tocava que els seguidors del Reial Madrid celebressin la lliga de
futbol, després de cinc anys de sequera. Fins aquí res a dir-hi. Eren quatre gats, però força
sorollosos i tenien tot el dret de celebrar la victòria. Ara bé, resulta que quan passava un cotxe
una bona part dels seguidors madridistes s'hi abraonaven exhibint banderes del club i àdhuc
d'espanyoles d'una manera molt exagerada i impertinent sense saber si el conductor del cotxe
combregava amb la seva alegria desbordada. No és que hi hagués molt trànsit a aquella hora,
però el flux de vehicles era relativament constant. Alguns conductors ja estaven d'acord amb
aquesta acció, però, evidentment, n'hi havia molts d'altres que no i, fins i tot, per a algun
barcelonista de pedra picada que hi passés, la cosa era una mica humiliant, amb tot de gent de
l'equip rival refregant per la cara la seva victòria. Sort que els que hi van passar van ser gent
assenyada i ningú se li va anar el peu del fre -ja que que eren literalment obligats a aturar el
vehicle- i no va atropellar algun d'aquests afeccionats passats de voltes.
Però el que em va semblar inaudit -i això m'ha mogut a escriure aquest article- és que els agents
de la Policia Local que hi havia per la zona es trobaven lluny d'aquest punt calent: en vaig veure
a la cruïlla del Passeig i plaça d'Espanya amb el carrer Josep M. Planes, per una banda, i a
l'encreuament dels carrers Guimerà i Carrasco i Formiguera, de l'altra. S'ho miraven de lluny. No
van tallar el trànsit, com sí que es fa protocol·làriament quan l'aglomeració humana és major. Potser
no calia fer-ho en aquesta ocasió, però tampoc no es van apropar al lloc dels fets per demanar una
mica d'ordre i que els afeccionats més exaltats no envaïssin sistemàticament la via pública cada
vegada que s'hi acostava un vehicle.
Hi ha qui pot considerar que exagero. És possible, ja que depèn de la percepció de cadascú. Però jo
ho vaig veure així.
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