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La justícia ja no pot esperar més
És urgent que els partits arribin a un acord sobre una reforma judicial que arribi al ciutadà  

Les carències de l’Estat

la seva posició en el ràn-
quing anual Doing Bus-
sines, del Banc Mundial, 
que mesura el grau de 
compliment dels con-
tractes o l’eficàcia en els 
procediments de resolu-
ció d’insolvències. Però 
també ho és que l’últim 
informe sobre l’activi-
tat de la justícia a Espa-
nya assenyala el percen-
tatge d’execució de sen-
tències en un trist 38,6% 
del total. Una dada que 
sens dubte desincentiva 
autònoms i petites em-
preses d’acudir als tri-
bunals per reclamar els 
seus drets.

Comparar l’administra-
ció de justícia amb la de la sanitat, 
per exemple, provoca un inevita-
ble sentiment de sana enveja. No fa 
gaire, la sanitat era un altre servei 
públic essencial que estava pràcti-
cament abandonat a Espanya. Avui 
dia la sanitat espanyola garanteix 
un servei de qualitat universal i és 
un dels millors d’Europa, fins al 
punt que són molts els estrangers 
que s’instal·len aquí per poder ser 
atesos als nostres hospitals.
 Només reconeixent l’estreta re-
lació que tenen el funcionament 
dels tribunals i el creixement eco-
nòmic d’un país (vegeu els in- 
formes del Banc d’Espanya) seria 
suficient per fer reflexionar tots els 
grups polítics en disputa, en aquest 
nou període legislatiu que tant tri-
ga a començar, sobre la necessitat 
d’abordar seriosament i d’una ve-

E
sgotats de tantes elecci-
ons, campanyes electo-
rals i la precampanya 
permanent que vivim 
des de fa anys, un espera-

va que per fi alguna formació polí-
tica s’adonés de la necessitat d’una 
reforma urgent de l’administració 
de justícia. Però seguim igual. Ni es 
va esmentar en l’última campanya 
ni sembla que ningú l’hagi posat 
sobre la taula d’unes negociacions 
que haurien d’evitar unes terceres 
eleccions.
 Mentrestant, més d’un 29% de 
la càrrega de treball atendible per 
part dels nostres òrgans judicials 
va quedar desatesa el 2014, segons 
un informe de Wolters Kluwers pu-
blicat recentment. El nostre siste-
ma judicial segueix disposant de 
pocs recursos humans respecte a la 
resta de països europeus, que regis-
tren una mitjana de 21 jutges per 
cada 100.000 habitants mentre que 
a Espanya la proporció és d’11,2. Ai-
xò provoca que la durada mitjana 
d’un procediment civil en primera 
instància sigui de 272 dies enfront 
dels 238 de mitjana als països de 
l’OCDE, i que a Espanya es necessi-
ti una mitjana de 510 dies per resol-
dre un conflicte comercial mentre 
que a Alemanya es resol en 429 di-
es, i a França, en 395.
 És cert que Espanya ha millorat 
ostensiblement en els últims anys 

gada per sempre la pèssima situa-
ció de la nostra justícia, una Admi-
nistració pública essencial que es- 
tà absolutament saturada, amb bai-
xes sense cobrir per falta de pres-
supost, on sovint s’aproven refor-
mes que no compten amb els mit-
jans suficients per ser posades en 
pràctica i que depèn massa del vo- 
luntarisme i del constant esforç 
d’uns jutges i funcionaris que tam-
poc veuen reconeguts aquests mè-
rits.

Seria injuSt no reconèi-
xer l’esforç reformista, a vegades 
apressat i poc debatut, del Minis-
teri de Justícia. Però les múltiples 
reformes de les nostres lleis subs-
tantives no provocaran sense més 
ni més un verdader canvi ni gene-
raran confiança en els que legíti-
mament van als tribunals a exerci-
tar els seus drets. El correcte funci-
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onament d’un mercat econòmic 
necessita bones lleis i adequats 
mecanismes de control que en ga-
ranteixin judicialment el compli-
ment.
 Un s’avorreix al comprovar 
que les mencions al voltant de la 
justícia que es fan en la majoria 
dels programes electorals queden 
reduïdes a qüestions més políti-
ques que una altra cosa, com per 
exemple les constants referències 
a la necessitat de reforma del sis-
tema de nomenament dels mem-
bres del Consell General del Poder 
Judicial. Senyors polítics: el que 
realment preocupa els ciutadans 
no és això, sinó una cosa molt di-
ferent, com posar fi a aquesta in-
sofrible lentitud a la qual també 
–i aquesta és la cosa més preocu-
pant– gairebé tots ens hem acos-
tumat.

eL reSuLtat de les úl-
times eleccions ha provocat una 
vegada més la urgent necessitat 
de pacte entre els partits si no vo-
lem veure’ns embolicats molt avi-
at en una altra convocatòria elec-
toral. Confiem que una de les ma-
tèries programàtiques objecte  
de pacte sigui la justícia i la ur-
gent necessitat de reformar-la. Po-
sem-nos d’acord sobre el model de 
justícia que volem, consultin els  
experts i després no oblidin posar-
hi els mitjans necessaris perquè 
les reformes puguin ser posades 
en pràctica. La nostra adminis-
tració de justícia no pot esperar 
més. H
President del Consell de Col·legis de
Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

MONRA

É
s, per a mi, la trista notí-
cia d’aquest agost que ja 
ha passat: la mort de 
Jordi Carbonell. Només 
tres anys més gran que 

jo, va ser, en l’època dura del fran-
quisme, qui va encapçalar una re-
sistència heroica. No militar sinó 
cívica. En la història d’un país hi ha 
cabdills revolucionaris i bel·licosos. 
Carbonell va ser una torxa pacífica 
que il·luminava tots els camins de 
la resistència antifranquista.
 Jordi Amat ha escrit unes parau-
les molt sòlides i molt justes sobre 
Carbonell. «Erudit i polític, potser 
ha estat el penúltim supervivent 
de l’heroica fornada de resistents 
de la primera postguerra. Entre la 
cultura i la política, entre l’acadè-
mia i l’activisme, va ser un benja-
mí de l’oposició quan els universi-
taris nacionalistes encara eren tor-
turats pels capitostos falangistes».
 Es va comprometre i a més va 
impulsar totes les iniciatives pos-
sibles per mantenir la catalanitat 
perseguida. Una de les manifesta-
cions de la seva empenta incansa-
ble va ser la creació d’una monu-
mental Gran Enciclopèdia Catala-

na que va ser una obra que estava 
en línia amb les millors enciclopè-
dies d’Europa. Aquesta enciclopè-
dia que jo tinc a casa i que he con-
sultat repetidament al llarg dels 
anys, com demanes a un amic de 
confiança que t’aclareixi un dubte 
o t’informi sobre un fet que t’inte-
ressa.
 Tan discret com era, tan poc 
pretensiós, va acceptar encapçalar 
una llista quan es va convocar, si 
no m’equivoco, les primeres elec-
cions democràtiques. I quan ens va 
demanar, a Lluís Llach i a mi, que 
l’acompanyéssim en la primera 
llista electoral no ho vam dubtar. 
Ni el Llach ni jo teníem aspiraci-
ons polítiques, però eren dos noms 
que en aquells moments tenien un 
cert ressò. No vam aconseguir els 
vots necessaris perquè Carbonell 
entrés en el joc polític. Potser va ser 
millor, perquè ell tenia uns princi-
pis ètics no negociables. 
 Home de pau, va ser detingut 
diverses vegades. Potser la que sor-
prendrà més les generacions actu-
als és perquè era el director de l’En-
ciclopèdia. H

Petit observatori

Va ser una torxa 
pacífica que il·luminava 
tots els camins de la 
resistència antifranquista

Carbonell,
un àngel
de la llengua
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Dues mirades

entesa

que, a l’altra costat, ningú no vol 
sentir parlar de referèndum pac-
tat. N’hi ha, però, que veuen en la 
postura de Colau un refregit de 
llocs comuns que ja no té cabuda 
en la realitat catalana. És una 
qüestió de tempo polític: entre la 
imminència que voldrien uns i  
la paciència dels altres, entre les 
solucions radicals (però febles: no 
es pot dir, com ha dit Jordi 
Sànchez que en un RUI no caldria 
un mínim de participació) i les 
propostes possibles però ben poc 
probables. 
 Mentrestant, molta atenció a 
la convocatòria conjunta de Po-
dem, ERC i la CUP, el dia 9, a Sant 
Boi. Entre la fidelitat d’uns i  
la prudència dels altres, potser hi 
ha més vies d’entesa de les que 
pensem. H

I
ndependentistes amb criteri po-
lític són conscients que es fa ne-
cessària, a pesar de la majoria 
d’escons al Parlament, un tipus 

de majoria més contundent i més 
específica. Almenys per esgotar les 
opcions de fer una consulta amb 
absolutes garanties de reconeixe-
ment internacional. Per això aplau-
deixen que l’alcaldessa de Barcelona 
(i gent amb pes, com Asens o Pisa-
rello) es declari sobiranista i vagi a 
la manifestació de l’11 de setem-
bre. Perquè saben que el paper que 
havia fet fa temps el PSC ara és a 
mans del magma d’En Comú Po-
dem. La idea de retornar a la unitat 
del 80% de la població, com deia fa 
poc Colau, encara és engrescadora 
per a determinats sectors indepen-
dentistes. Com a estratègia sincera 
o com a aval definitiu que certifiqui 
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copada uns punts, com un pressen-
timent. Però a Catalunya no tots 
som punts d’un mateix dibuix. 
N’hi ha de tots els colors. I també 
n’hi ha que es difuminen fins a la 
invisibilitat. Serem lliures, diuen 
alguns, mentre cada dia milers de 
persones perden la seva llibertat te-
nallades per la pobresa. Això vin-
drà després, responen. ¿Després de 
què? Ja no es creu ningú el termini 
dels 18 mesos. Tampoc els que ho 
van prometre sabent que era una 
farsa. El miratge de la independèn-
cia exprés ha copat tots els esfor-
ços, ha segrestat els mitjans públics 
i ha servit de coartada per relegar 
el combat per la justícia social. Ali-
mentar un somni és bonic, però si 
al somiar es deixa de lluitar per mi-
llorar la realitat, no és res més que 
un malson. H

«P
erquè som el somni, es-
tem a punt». «Volem 
que la veu de tota la 
gent que forma aquest 

país se senti». «Som sobirans, som 
la República Catalana». El text de 
l’ANC que insta a celebrar la Diada 
no deixa marge per al dubte. No 
apel·la als que creuen en un somni, 
sinó que deixa per establert que 
tots estem en aquest somni. La re-
dacció compleix una legítima fun-
ció de motivació, però la forma 
també és el fons. Hi ha una pulsió 
antropofàgica en el llenguatge na-
cionalista. Un repetit abrivament 
per canibalitzar les diferents vo-
luntats. D’emportar-se-les a la bo-
ca, mastegar-les i vomitar-les com 
si fos una única voluntat pàtria.
 Aquest any, els participants en 
l’acte hauran d’alçar de forma sin-
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