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Vandàlics selectius
Ara fa uns dies, caminant per l'avinguda de les Corts Catalanes, gairebé en la confluència amb el carrer
de Puig i Cadafalch, em vaig topar amb una paperera abatuda després d'haver estat arrencada
violentament del terra. És una de les dues papereres que l'Ajuntament de Sant Cugat havia instal·lat no
feia pas gaire en la vorera amb carril bici que hi ha davant de l'hípica. Són papereres més grans que la
petitíssima i del tot insuficient que hi ha a l'entrada del camí del Pi d'en Xandri, o que les situades al
parc de la Pollancreda.
En veure aquella mostra de vandalisme vaig pensar en un telèfon d'incidències que, ara fa uns anys,
l'Ajuntament va posar al servei del ciutadà per tal que hom informés de coses com aquesta, però no en
recordava el número i, a més, em sembla que ja no és operatiu. Vaig fer-ne una foto, vaig aixecar la paperera
perquè es mantingués dreta en la mesura que fos possible, i vaig continuar el meu camí tot esperant trobar-me
una patrulla de la Policia Local a la qual informar-ne. Malauradament no en vaig veure cap i vaig optar per
trametre la foto a l'àrea consistorial d'Entorn urbà i Mobilitat, però ignoro el resultat.
Fins aquí la incidència. Una altra cosa és el fet en si mateix. És a dir, el vandalisme descerebrat que comporta
arrencar una paperera de la vorera pel simple plaer d'arrencar-la. Cal dur molta agressivitat al cos per intentar
reafirmar-se d'aquesta manera a la vida; i cal, també, tenir molt pocs recursos intel·lectuals per matar el temps
destruint no pas un bé personal sinó allò que és patrimoni de la col·lectivitat en la qual hom viu. L'individu
d'aquesta tipologia el podríem definir com a 'vandàlic selectiu', en el sentit que no s'equivoca mai ni per
casualitat a l'hora d'alliberar la seva agressivitat: mai no s'expressa destruint els seus objectes personals.
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