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L'Administració
i els ciutadans

L'

y Administració pública té massa problemes.
Situacions com el col·lapse dels jutjats socials
que no tenen magistrats titulars i no podran
tenir-ne fins la tardor, les cues a les oficines
dels organismes públics o els resultats de l'enquesta
que està fent el sindicat Comissions Obreres, són ben
indicatius. L'Administració de justícia és probablement la que es troba en una situació pitjor. Tothom
sap de processos judicials que s'han allargat anys i de
sumaris que s'apüonen en dependències dels palaus
de Justícia. En el cas del jutjat social, és especialment
greu perquè la majoria de casos que tramita són
econòmics i laborals. Un treballador pot veure's en
una situació econòmica greu i delicada si el contenciós que s'hagi pogut establir pel tancament d'una
empresa, per exemple, es perllonga molt.
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Itàlia, en situació
provisional

E

1 fet que el Parlament italià no donés llum
verda, la setmana passada, al processament
de Bettino Craxi per tots els sumaris que té
oberts sinó únicament pels més irrellevants,
va engegar una nova dinàmica en la complexa situació italiana. Aquesta decisió va tenir conseqüències
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molt, a la pròxima tardor, tot i que ningú no es refia
més n'hi ha dos i encara a mitges si tenim en compte
que hi arribi. Aquest govern, situat en la pura provique no hi ha magistrats titulars i que l'únic interí el
Nou Diari és una publicació oberta i plural.
sionalitat, té com a objectiu principal aconseguir que
traslladaran a menors. Això és imprevisió.
L'opinió de Nou Diari s'expressa únicael Parlament aprovi una nova llei electoral abans del
I tampoc no van errats els usuaris que Comissions
ment a través dels editorials, per la qual
cosa no comparteix necessàriament les almes d'agost i convocar eleccions per la tardor. AquesObreres ha consultat en les enquestes que fa aquest
tres opinions, plantejades a través d'articles
ta situació deixarà Itàlia, a la pràctica, sense un goo
de
cartes,
que
publiqui
a
les
seves
pàgisindicat. La culpa no és dels funcionaris. Poden quenes. D'aquestes últimes és responsable únivern
amb capacitat per prendre decisions de comdar-ne de la vella escola, aquells que van fer que encacament l'autor.
promís. El govern Ciampi, doncs, si pot aconseguir
ra hi hagi ciutadans que demanin els seus serveis com
aquells objectius i resoldre els temes més urgents que
si els perdonessin la vida, sotmesos a la cultura del
es presentin, ja haurà fet molt.
poder omnipotent d'altres èpoques. Però en general
no és aixi, i tant el funcionari com el ciutadà saben que els diners
En canvi, el PSI es juga el futur en aquests mesos. Benvenuto va
amb què es paguen les nòmines són de tots. Si les cues són sistemàimposar a l'executiva del partit les seves condicions per no dimitir.
tiques en determinats centres com l'INEM o Trànsit, calen més funLa principal de totes és que tots els militants que figuren als sumaris
cionaris. O redistribuir el personal de l'Administració pública racioper corrupció dimiteixin tant dels càrrecs del partit com dels púnalment, perquè també hi ha altres centres on la feina és escassa. Si
blics. A més es preveu que al juny es constitueixi una assemblea
es tractés de cues esporàdiques, podria haver-hi excusa. Però no és
constituent del partit en la qual s'hauran de canviar els símbols.
el cas.
Benvenuto està forçant la situació interna al PSI i, si aconsegueix
d'imposar les seves tesis, la renovació del partit serà profunda. El
L'Administració té l'obligació de provocar el mínim de problemes
que està en joc, a més, no afecta solament els socialistes, sinó el
possible a les persones que necessiten acudir-hi. Sovint això no pasconjunt de l'esquerra. Es perfila una lluita que serà important en els
sa i qualsevol gestió significa perdre més hores de treball de les que
pròxims mesos, entre el PSI i el PDS, per constituir-se en el partit
seria desitjable. I això sense parlar de la prepotència de l'Adminisque aglutini aquest sector polític. Tots els partits hauran d'actuar
tració - n o dels funcionaris- i de la indefensió del ciutadà. Hisenda,
molt ràpidament i sota una gran pressió social. Aquest estiu, doncs,
per exemple, no ha pagat mai cap recàrrec perquè s'hagi demorat
serà a Itàlia, en l'àmbit polític, molt tens. El país s'hi juga el futur.
en el pagament d'una devolució de l'impost sobre la renda.
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Jo vull un tebeo

E

n sé de més d'un que, ja de petit, va començar a covar la seva vocació de periodista a còpia de llegir les aventures de Tintin.
Aquell jove reporter que sempre vivia mil i
una aventures sobre les quals mai havia hagut d'escriure ni una sola ratlla per guanyar-se la vida, va
empènyer molts cap a les facultats primer, i les redaccions després.
El miratge fantàstic i la capacitat de suggestió de
la narrativa dibuixada ens va atrapar, i ara, quan
hem d'omplir milers de folis per malviure, recordem amb enyorança com ens seduïen els tebeos de
la nostra infantesa: El Capitán Trueno, Hazañas bélicas, Don Pío o la Patrulla dels Castors, per dir-ne
alguns. Aquell món de paper era un univers màgic
que els nostres ulls tafaners i innocents sobrevolaven amb l'avidesa de qui vol convertir la ficció de la
història en la seva pròpia realitat personal i intransferible.
En fer-nos més grans, els còmics de l'històric Rollo Enmascarado també ens van servir per conèixer
una altra realitat, la de la cultura underground i les
drogues psiquedèl.liques que apreníem d'oïdes
amb el mateix aire de marginalitat que els freaks
que protagonitzaven les historietes.
Ara, en un país de producció cultural gairebé tercermundista si ho comparem amb les grans potèn-
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tebeos de la nostra
infantesa s'han convertit en una
potent indústria editorial
cies del sector, resulta que tenim un dels milllors
salons del còmic d'Europa i gairebé del món. Però
al marge de l'evident reconeixement que es mereixen els organitzadors i promotors del cartamen,
l'èxit del saló està en el públic, en l'elevat nombre
de lectors i afeccionats que el còmic té arreu de
l'Estat. Per això el saló, que va passar alguns anys
ben magres tement fins i tot la desaparició, s'ha superat any rera any a si mateix fins arribar al lloc
destacadíssim on és avui.
Aquells tebeos de la nostra infantesa s'han convertit en una potent indústria editorial i alguns
d'aquells dibuixants de la nostra joventut són ara
les estrelles del saló. El còmic s'ha fet adult com nosaltres mateixos, i ja no crec que hi hagi ningú que
gosi menysprear aquesta narrativa símbol del nostre segle. El saló del còmic de Barcelona, que avui
s'inaugura, reflecteix tot això: de com vam anar
descobrint el món per una vinyeta i encara ho fem.
Per això jo vull un tebeo, i si no mél compres...

JOSEP MIR

Cop de destral

A

través d'una nota de premsa discretíssima, Lluís Llach ha fet saber al
món que no cal que es molestin a
incloure'l entre els candidats al premi Príncipe de Asturias. Potser aquest darrer
cop de destral del cantant provoqui cap al
centre de la península un enrenou semblant
al que va protagonitzar en Serrat quan es va
negar a cantar el La, la, la del Duo Dinámico.
Però la culpa de la possible polèmica serà
dels promotors del premi. Ells sí que desconeixen de valent el que Lluís Llach és o representa per a molta gent. I encara que els ho expliquéssim, no ho entendrien. ¿Com s'atreveix aquest separatista -diran ara- a rebutjar
un dels premis més prestigiosos de la comunitat hispana, que és com dir de tot l'univers?
No ens podem ficar en el cervell de Lluís
Llach, però la seva actitud és coherent en un
artista que no vol ser símbol de res -encara
que ho sigui- i que sempre s'ha desmarcat de
glòries buides i grandiloqüents que no porten
enlloc. I si la intenció dels homenatjadors és
incloure els cantautors en el mateix sac, encara demostraran que no han escarmentat
després del ridícul que van fer quan van aplicar la mateixa fórmula als cantants d'òpera.

