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Col·lapse judicial 
L # admlnistracltí de justícia a les comarques gironines està 

passant un mal moment. Als problemes generals de la 
justíci^ espanyola, s'hi afegeix una conflictivitat específi

ca, com és la rriobilitat gairebé vertiginosa dels funcionaris i dels 
jutges que són destinats a aquestes comarques. Com recordava 
fa uns mesos el fiscal en cap de l'Audiència Provincial de Girona, 
les comarques gironines són considerades pels professionals de 
la justícia com unes terres massa allunyades —la majoria proce
deixen de regions espanyoles no pas properes a Catalunya— en 
les quals, a més, es parla un idioma diferent del castellà. De ma
nera que la distància geogràfica i la barrera lingüística fan que els 
professionals de la justícia es retreguin de venir a Catalunya i 
molts dels que hi vénen hi estiguin el temps just abans d'aconse
guir una destinació que sigui més propera als seus llocs d'origen i 
més grata. Aquesta qüestió queda agreujada pel fet que hi ha 
pocs aspirants catalans als diversos nivells, ' 

Evidentment, una mesura correctora d'aquesta situació seria, 
com proposa el senador Ferrer, afavorir l'interès de ciutadans ca
talans per la carrera judicial i per al funcionariat d'aquest àmbit. 
I no sembla massa difícil trobar una colla de mesures en aquest 
sentit que siguin eficaces a curt o a mitjà termini. Aquest aspecte 
té, evidentment, connotacions tant de caire organitzatiu com po
lític. D'una banda, una major continuïtat en les destinacions per 
part dels professionals de la justícia serviria per millorar el proble
ma que representa el fet que es produeixi unacontinuada succes
sió de titulars en les diverses places de l'administració de justícia. 
Per altra part, és obvi que el fet té uns continguts polítics clars, 
perquè ara com ara l'administració de justícia és un dels àmbits 
en què més endarrerida està la normalització lingüística, posem 
per cas, i en què és menys patent el canvi administratiu que va 
comportar l'autonomia. Pendents encara de desenvolupar totes 
les competències que l'Estatut preveu pel que fa a l'àrea de Justí
cia, amb aspectes tan importants com el de la constitució del Tri
bunal Superior de Justícia de Catalunya, cal projectar iniciatives 
per superar el cul-de-sac en què es troba l'administració de justí
cia. 

NOTES AL MARBE 
Mariàngela Vilallonga 

Estats d'ànim 
28 d'abril, dijous 

De què puc parlar avui? Del fet que he passat 
successivament de l'eufòria a la tristesa i vi
ceversa en un tres i no res? En realitat, mo

tius per estar trist, si és que ho volem estar, no en 
deuen faltar a ningú, però també podem trobar 
raons'per sentir-nos eufòrics, si és que toca estar 
eufòric. O és que segons amb qui parlo el meu 
ànim puja o baixa com un ascensor quan prems un 
botó o un altre? Definitivament, ahir va ploure a 
bots i barrals, aquest matí ha començat fent un sol 
gairebé d'aquells que estellen les pedres, però ara 
fa una estona que s'amaga i torna a'Iluir, força des
lluït, perquè un nuvolot gris li fa fer l'ullet; abans no 
s'acabi ei dia encara caurà algun xàfec. Si l'home 
(o la dona, ja hi som) és part de la natura, deu ser 
inevitable que també canviï el seu estat d'ànim per 
moments, com aquell nen que definia tan bé Hpra-
ci: «S'enutja per no res i per no res s'amanseix, i 
no passa cap hora que no canviï». 

29 d'abril, divendres 

Si alguna ment imaginativa s'havia forjat la 
utòpica idea que només amb un munt de fotocò
pies, apilonades a la lleixa de la consergeria de la 
Secció de Lletres del CUG, amb la ingènua consig
na «no pugeu amb cotxe», n'hi havia prou perquè 
desenes i desenes de vehicles desapareguessin 
com per encanteri dels voltants de la plaça de Sant 
Domènec de Girona, l'invitem a presenciar l'impre-
sentabie espectacle de caos circulatori que s'orga
nitza cada dia al matí pels carrers del barri vell de 
Girona. Com es pot pensar que és possible supri
mir quasi totes les places d'aparcament a l'entorn 
del Seminari sense tenir a punt una solució alterna
tiva? Com es pot pensar que és possible mantenir 
en situació de provisionalitat durant quatre anys o 
més un col·lectiu de quasi dos milers de persones 
sense posar-hi remei? Què em traurem, de crear 
una gran Universitat al barri vell per al futur, quan 
ara ens trobem, pel que fa als accessos i aparca
ments, absolutament bloquejats? No es pot pensar 
només en el futur, deixant els problerhes del pre
sent sense solucions vàlides, coherents i efecti
ves. El barri vell de Girona s'ha convertit en un mal
son real de caos circulatori. I a sobre la setmana 
que ve haurem de compartir l'espai inexistent amb 
els visitants de l'exposició de flors. 

30 d'abril, dissabte 

Aquests dies passats s'esqueien els aniversaris 
de la mort de dos grans autors catalans contempo
ranis: Mercè Rodoreda i Josep Pla. Els diaris han 
dedicat suplements a comentar i completar diver
sos aspectes de les seves figures. I a més, tots dos 

han estat notícia: Pla per l'aparició imminent d'un 
volum d'índexs toponomàstic I temàtic, ni més ni 
menys que de 1100 planes, que serà de gran utili
tat per manejar les seves obres. De Rodoreda s'ha 
donat a conèixer un text inèdit descobert entre els 
papers personals que van ser cedits a la seva mort 
a l'Institut d'Estudis Catalans. L'Associació 
d'Amics de Josep Pla, suara creada, contribuirà 
ben segur al record constant de l'escriptor empor
danès, mentre que de la mà de les investigadores 
Carme Arnau i Montserrat Casals els papers perso
nals de Mercè Rodoreda deixaran de ser personals. 

1 de maig, diumenge 

Deixant de banda, naturalment, l'acte de néi
xer i l'acte de morir, allò que pot afectar més la vi
da d'una persona deu ser patir un accident o una 
malaltia greu i tenir un fill. 0 dit amb uns altres 
mots: veure la mort més o menys de la vora, haver 
de suportar el dolor i donar vida a un nou ésser. No
més si s'ha passat per algun d'aquests avatars es 
deu poder parlar amb raó d'un abans i d'un des
prés. Tot i que hom pot preparar l'arribada d'un fill 
durant uns quants mesos, el després és radical
ment diferent a l'abans. 

2 de maig, dilluns 

La corona de brots tendres damunt les cabelle
res dels pins mediterranis és sacsada fortament pel 
vent de ponent. 

3 de maig, dimarts 

Dos llibres més que han aparegut per Sant Jordi. 
A Girona, editat per la Diputació i aquest diari en la 
col·lecció Josep Pla, que ja sap d'altres col·labora
cions entre la institució gironina i aquesta empre
sa, apareix Ombres i dies, d'Antoni Puigvert, tria 
d'articles publicats a Punt Diari des del febrer de 
1984 fins al desembre de 1987. A Barcelona, en 
una editorial privada. Punts cardinals, de Battasar 
Porcel, una selecció d'articles publicats a la Van-
guardia des de 1982 fins a finals de 1987, esco
llits entre quasi dos milers de columnes que Porcel 
ha escrit al diari barceloní. Dos llibres, dos estils, 
dues maneres de viure i de veure la vida. Puigvert, 
un jove professor de literatura llançat al periodisme 
per afecció i des del camp de la filologia. Porcel, un 
novel·lista consagrat que ha exercit el periodisme 
com a professió des de fa molts anys i a partir del 
camp de la creació literària. Puigvert tot just 
comença i sotmet el periodisme a la literatura. Por
cel continua creant opinió en milers de lectors dià
riament. Unes ombres que enceten el camí d'uns 
punts cardinals. 

XUCLAMEL LA GIRA 
Als afeccionats banyolins a 

l'auto-cros, per la iniciativa de 
construir a Banyoles un nou cir
cuit d'aquesta especialitat. A ies 
comarques gironines no anem 
pas mal servits de circuits d'au-
to-cros, però l'abundància, en 
moltes coses és millor que l'es-
cassesa. 1 més si es tenen les ga
nes de fer un circuit tan excel-
lent com aquests banyolins pre
tenen. 

MARXÍVOL 
A la manera, més aviat barroe

ra, amb què les forces de segure
tat franceses van alliberar els 
gendarmes que éls independen
tistes canacs havien segrestat. 
Hi ha maneres i maneres de fer 
les coses i possiblement no calia 
fer aquesta carnisseria, encara 
que fos prou legítima una acció 
de força per alliberar els segres
tats. Els més reaccionaris dels 
votants de Chirac en diran bé. 

M entre quedi un publicista, íqui go
sarà parlar de crisi de la poesia? Ells 
destil·len l'única lírica que avui 

consumeixen les masses. Com si fossin 
successors dels vells romançaires, omplen 
els racons urbans de versos heptasíl.labs: 
«Aliança és popular» (A.P.), «El futur de 
Catalunya» (PSC), «Amb Iniciativa es pot» 
(IC), «El millor per Catalunya» (ERC), «El 
govern de Convergència / iiauria d'anar a 
passeig» (PSC). També ajuden a fer el món 
menys prosaic jugant amb les paraules i 
traient-ne tot el suc. I expressant el màxim 
de contingut amb el mínim de material ver
bal, obtenint el màxim de rendiment amb el 
mínim de despesa. Aquest és el gran secret 
de la bona poesia i dels bons negocis —en
cara que, curiosament, la bona poesia sem-

. pre ha estat un mal negoci. 

J .N. SantaeUàlia 

La flauta màgica 
Amb el verb «fer», per exemple, els pu

blicistes de CiU ho han dit tot, girant-lo i re
girant-lo de mil maneres: «fem i farem», 
«farem més», «fem CiUtat», «l'Obra feta». 
La qüestió és fer, fer, fer —que també sig
nifica «construir». En el cas de «Construïm 
Catalunya», expressió emparentada amb 
l'inefable «fer país», s'ajunten els dos mots 
clau del pujolisme, la quintaessència del 
seu missatge; el verb de verbs i el nom de 
noms al servei del cap de caps. 

En l'eslògan de la campanya que és a 
punt de començar el verb fer hi serà pre
sent de manera subliminar. «Tot per Cata
lunya». Hem d'entendre, és clar: «Nosal
tres ho farem tot per Catalunya —i els al
tres, no». El segon eslògan, «Dit ifet», fou 
retirat per una estranya coincidència amb el 
nom d'un programa televisiu. 

Potser algú podrà argüir que no queda 
gaire clar què fan. Però ningú no pot negar 
que amb el verb fer, els convergents van 
fent, fan el seu fet i, sobretot, fan vots. 

Només el CDS sembla haver-se adonat 
de les latències ocultes d'aquest verb mira
culós. Per això ara ens proposa que «fem el 
salt». Si amb un missatge com aquest fan 
un bon paper, haurem de pensar que el verb 
«fer» és un mot màgic. ^Us imagineu un 
cop divulgat aquest secret, l'allau d'eslò
gans que ens esperen en les següents elec
cions? «Fem futur amb el PSC», «Iniciativa 
fa», «Refés el camí amb Aliança», «COS fa 
centre», «Fes-te a l'esquerra amb l'Esquer
ra», «Fem Catalunya forta amb CiU», etc. 

Llavors ja no hi haurà cap dubte que el 
verb «fer» és el verb nacional de Catalunya. 


