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El conflicte del carrer Santa Maria i la Cavalcada
Aquests dies, l'Associació de Comerciants de Centre Vila de Sant Cugat ha fet públic un escrit en què
expressa la seva indignació pel fet que enguany la Cavalcada de Reis no ha passat pel carrer de Santa
Maria com en anys anteriors. Opina, aquesta associació, que l'itinerari sempre havia tingut com a
referència l'esmentat carrer, i no entén la raó del canvi.
Per refermar la seva queixa, l'AACC Centre Vila fa dues consideracions: la primera retreu al consistori que no
els hagi donat l'oportunitat de discutir 'una mesura tan dràstica'; i la segona remarca que, 'malgrat les
dificultats i particularitats d'aquest tram viari, estret i amb molt volum de gent, mai no s'ha produït cap
incident que motivi una decisió tan arbitrària'.
Amb relació a la primera, és ben cert que enraonar sempre és bo i que, parlant, si hi ha voluntat, la gent
s'entén. Per entenimentada que pugui ser una decisió, mai no és sobrer enraonar-la. Una altra cosa és
l'argument que diu que 'mai no s'ha produït cap incident'. Totes les coses d'aquest món mai no passen fins que
passen, i quan passen totes les mirades, incloses les dels més abrandats defensors del risc, es giren cap a
l'autoritat competent. No cal dir que el principal retret que els santcugatencs en general farien a aquesta
autoritat, en cas d'incident, seria que fer passar la Cavalcada de Reis per un espai tan estret com el carrer de
Santa Maria equival a voler fer passar el clau per la cabota.
L'eix comercial de Sant Cugat té una força extraordinària, això és indiscutible. Només cal mirar quins són els
preus per llogar-hi un local. Hem creat una esplèndida illa de vianants que convida a passejar i a badar a la
manera mediterrània, que és l'antítesi de la manera nord-americana, consistent a tancar la gent en un centre
comercial durant un munt d'hores a fi de buidar-los les butxaques. Però el fet de poder tenir una botiga al
carrer de Santa Maria no ha de ser un privilegi a l'hora d'acollir esdeveniments ciutadans, i la Cavalcada de
Reis n'és un. L'Ajuntament té l'obligació d'obrir nous espais de centralitat no sols per descongestionar punts
determinats, sinó per donar vida a altres barris i als comerciants que els fan possibles. Sembla just, per tant,
que alguns esdeveniments, per puntuals que siguin, ajudin a compensar una mica aquest desequilibri.
Si, com dic, escoltar totes les parts implicades en el cas d'un conflicte sempre és bo, hem de convenir que
l'opinió dels comerciants que no formen part de l'eix comercial santcugatenc també ha de ser escoltada. La
seva veu també mereix respecte. I, en aquest sentit, és molt normal que a ells els faci il·lusió que la Cavalcada
passi per davant dels seus establiments. Oi que, havent-hi carrers més amples, no tindria cap sentit que
Barcelona fes passar la seva Cavalcada pel carrer de Petritxol, per bonic que sigui? Doncs l'amplada del carrer
de Santa Maria, de Sant Cugat, és, si fa no fa, la mateixa.
Jo no crec, d'altra banda, que l'insult i la desqualificació siguin la millor manera de fer-se escoltar. Per això
m'ha sobtat que l'AACC Centre Vila, en el seu escrit, emprés aquest llenguatge titllant de 'cabdills' el govern
municipal. Suposo que a aquesta associació no li agradaria gens que els comerciants perifèrics, tot d'una, li
dediquessin el mateix qualificatiu. I és lògic, perquè, a més de lleig, seria injust. La solució, per tant, es pot
trobar en la presentació d'una proposta. És a dir, que l'Associació de Comerciants Centre Vila sigui prou
imaginativa per inventar-se un esdeveniment a celebrar qualsevol dia de l'any i que s'ajusti a les
característiques del terreny. Si és un bon invent, segur que tindrà èxit i no els caldrà cap Cavalcada.
VÍCTOR ALEXANDRE és escriptor i periodista
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