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adoptar una decisió po-
lítica tan esperada per 
tots els professionals del 
sector com anhelada per 
milers de ciutadans que 
han vist impedit el seu 
accés a la justícia a cau-
sa d’unes taxes elevadís-
simes que, més que un 
obstacle a l’ús abusiu de 
la justícia, suposen una 
verdadera barrera per 
a la classe mitjana, pri-
vada també dels benefi-
cis de la justícia gratuï-
ta, que exclou expressa-
ment el pagament de les 
taxes.
 La falta de pagament 
en un termini de 10 di-
es pot provocar la inadmissió a trà-
mit d’una demanda o d’un recurs 
d’apel·lació, que tenen un cost mí-
nim de 800 euros per recurs i que pot 
arribar fins als 10.800 euros. Aques-
tes quantitats se suposen abonades 
a fons perdut, ja que encara que des-
prés l’òrgan judicial superior doni 
la raó a l’apel·lant, en realitat li serà 
impossible recuperar-les. Si excepci-
onalment s’ha de tornar algun im-
port pagat de més, Hisenda triga sis 
mesos a fer-lo efectiu.

Sabem que als nostres gover-
nants els agrada comparar-se amb 
la resta d’Europa. Doncs bé, el cert és 
que en la majoria de països europeus 
una part del pressupost de justícia 
es finança mitjançant taxes. Espa-
nya, sota la llei del 2002, estava dins 
dels països en què menys es pagava 
en taxes judicials. Però ara, arran de 
la reforma de l’exministre Gallardón 

La revisió de les taxes judicials
El ministre Catalá hauria de complir la seva paraula i derogar una greu restricció de l’accés a la justícia

Q
uan el ministre de Jus-
tícia va prendre pos-
sessió del seu càrrec fa 
poc més de dos mesos, 
una de les seves pri-

meres promeses va ser la d’«analitzar 
i en el seu cas millorar les taxes judi-
cials». Donat el poc temps transcor-
regut, és just concedir al ministre 
un vot de confiança, però la unani-
mitat de tots els operadors jurídics 
que proposem la immediata dero-
gació de l’anomenat cop de taxa o, en 
el seu cas, una important revisió a 
la baixa del seu import, fa que es co-
menci a posar en dubte no ja la vo-
luntat de Rafael Catalá de complir 
el que va prometre, sinó la de tots 
els seus companys de Govern i en es-
pecial la del titular d’Hisenda. Ja se 
sap que Hisenda som tots. Però re-
nunciar a una taxa que ingressa 
anualment a les arques públiques 
més de 300 milions d’euros no deu 
ser fàcil.
 Potser és el mateix Tribunal Cons-
titucional qui li faci pròximament 
la feina al ministre si estima algun 
dels cinc recursos interposats con-
tra la llei de taxes judicials, encara 
que vista la recent sentència sobre la 
taxa catalana qualsevol cosa és pos-
sible.
 Entenc que el ministre de Justí-
cia hauria de ser fidel a la seva pa-
raula, sense esperar per veure què 
resol el Tribunal Constitucional, i 

el 2012, i malgrat el seu maquillatge 
de l’any passat, hem passat a ser un 
dels països més cars del nostre en-
torn. I això en un context on la majo-
ria d’administracions estan revisant 
o suprimint directament la taxa ju-
dicial, com és el cas de França. No cal  
dir que en la majoria dels nostres ve-
ïns europeus en què es paga taxa no 
s’ha de pagar 25 o 50 euros cada ve-
gada que s’interposa un recurs, com 
en canvi sí que passa aquí.
 Sens dubte, la qüestió seria molt 
més digerible si els centenars de mili-
ons recaptats per les taxes judicials 
i els dipòsits per recórrer haguessin 
estat destinats en gran part a fer més 
inversions en l’administració de la 
justícia. D’aquesta manera, es po-
drien incrementar els salaris dels 
nostres jutges i funcionaris judici-
als per equiparar-los als d’altres pa-
ïsos europeus avançats –les seves re-
tribucions, en la majoria dels casos, 
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Una promesa pendent del Govern

no tenen cap proporció amb l’ele-
vat grau de responsabilitat i l’ex-
cessiva càrrega de treball que pa-
teixen els nostres jutjats– o moder-
nitzar d’una vegada per sempre els 
nostres òrgans judicials fent desa-
parèixer les muntanyes de paper 
amb la implantació de l’expedient 
electrònic.
 La llei de taxes judicials va néi-
xer amb mal peu i va ser aprovada 
en tràmit d’urgència i amb els vots 
únicament del Partit Popular. Es va 
pretendre reduir així la litigiositat 
a base d’impedir l’accés a la justí-
cia, ignorant la realitat social del 
nostre país i jugant amb unes es-
tadístiques dels procediments que 
ingressen als nostres jutjats més 
que discutibles.

La JuStícia espanyola ja 
disposa des de fa moltíssim temps 
d’eines més que suficients per do-
nar resposta a les persones que en 
fan un ús abusiu. El temps passa, 
senyor ministre, i estem davant 
una de les retallades més impor-
tants que ha patit el nostre país en 
el dret a la tutela judicial efectiva 
que tenen tots els ciutadans que 
formen part d’un Estat de dret, ja 
que s’ha restringit de forma total-
ment desproporcionada l’accés a 
la justícia.
 Ha arribat l’hora de solucio-
nar el greu problema que va crear 
el seu antecessor, i vostè sap per-
fectament que tindrà el suport de 
tots els professionals del dret per 
convertir la seva promesa en una 
realitat. H
Degà del Col·legi de
Procuradors de Barcelona.
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E
l senyor Alejandro Prie-
to publica una carta en 
què explica que als nens 
finlandesos se’ls supri-
meix l’obligació d’a-

prendre cal·ligrafia. Cal recordar 
que la cal·ligrafia no equival a es-
criure a mà, sinó que és l’art d’es-
criure les lletres d’una manera ar-
tificiosa, segons un model, amb 
intenció artística. És una escriptu-
ra més lenta que l’espontània, que 
es basa en formes cursives i l’en-
llaç més fàcil entre les lletres. 
 Així vaig aprendre a escriure a 
l’escola, amb una dosi de llibertat 
personal, encara l’assignatura es 
deia Cal·ligrafia. No teníem un pa-
tró, com els xinesos, per als quals 
la cal·ligrafia era un art, com el te-
nien també els monjos medievals 
que es dedicaven a copiar llibres. 
A nosaltres només se’ns demana-
va que l’escriptura fos clara, lle-
gible i que no deixés taques sobre 
el paper. En altres temps devia ha-
ver-hi un model que era conside-
rat correcte. Diu la cançó tradici-
onal: «La Mare de Déu / quan era 
xiqueta / anava a costura / a apren-
dre de lletra».

 Per alguna raó, que ignoro, 
d’un determinat estil d’escriure 
a mà se’n podia dir femení. Potser 
era una cal·ligrafia imposada als 
col·legis de monges, però en qual-
sevol cas és cert que successives 
promocions de noies tenien en co-
mú una escriptura visiblement 
arrodonida, més aviat fina i de tra-
ços amples. Sovint inclinada cap 
a l’esquerra. Els nois, en canvi, lli-
gaven les lletres cap a la dreta.
 Un cas particular era el de Sal-
vador Espriu, que escrivia sempre 
a mà i separant cada una de les lle-
tres d’una paraula. Em va dir, en 
una entrevista a TV3, que d’aques-
ta manera evitava «menjar-se» al-
guna lletra per descuit.
 La difusió, primer, de la màqui-
na d’escriure, i després el domini 
triomfal de l’ordinador i dels por-
tàtils instruments de comunica-
ció ha fet que la cal·ligrafia pròpia 
ja sigui una raresa.
 Em sembla significatiu i alho-
ra simbòlic que la signatura ma-
nuscrita, que és personal i única, 
sigui exigible quan es fa un testa-
ment. H

Petit observatori

Salvador Espriu 
escrivia sempre a mà i 
separava cada una de 
les lletres de les paraules

L’època 
manuscrita 
agonitza
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Dues mirades

immensitat

bén i les de Loquillo. El cantant de 
Mishima parla del terror «en veu-
re l’abisme» i José María Sanz ho 
explica tot no pas per «l’ansietat 
anticipatòria» que diuen els psi-
quiatres, la visió del que encara 
no ha succeït però saps que succe-
irà, sinó per la soledat enorme de 
qui sap que només ell pot fer front 
a l’instant decisiu. L’avantatge de 
qui treballa comptant amb aques-
ta soledat com a instrument ne-
cessari, imprescindible, de qui 
també sap que existeix l’abisme i 
a vegades no recorda «la raó per la 
qual fa el que fa», és que no ha de 
donar explicacions. S’aixeca de la 
cadira, pren l’aire, fuma o surt a 
córrer, s’enfonsa, cuina o passeja, 
pensa que res no val res i hi torna. 
Però també pateix el vertigen da-
vant la immensitat. H 

C
om deia ahir Ramón de 
España, ara ens dedica-
rem durant uns dies a la 
cosa del pànic escènic, a 

la por de l’artista a l’actuació en i 
amb públic. Som-hi, doncs. ¿Per 
què? Perquè ens fascina la debili-
tat, perquè sucumbim davant les 
febleses dels altres sempre que re-
forcin, encara que sigui poc, la nos-
tra minsa seguretat. Si aquest que 
s’atreveix a enfrontar-se a milers de 
persones també claudica, també 
sua, també s’espanta, nosaltres re-
sulta que tenim dret a defallir de 
tant en tant, a angoixar-nos, a pen-
sar que estem sols i que ningú no 
ens salvarà en el moment en què les 
cames fan figa i el cap roda com una 
nòria.
 De les confessions dels artistes 
em quedo amb les de David Cara-

JOSEP MARIA Fonalleras

a les severes normes de la realitat 
per aflorar. ¿Com aconseguir que 
una idea, una cançó o una imat-
ge que es gesta a l’interior brotin 
sense la tremenda sensació d’ha-
ver perdut la meitat de la inten-
ció pel camí? ¿És possible la sa-
tisfacció creativa? Difícil. Proba-
blement impossible. Més encara 
quan la mateixa creativitat sor-
geix d’una insatisfacció. De la in-
eludible sensació que alguna co-
sa podria canviar-se o afegir-se o 
esborrar-se del món que ens en-
volta. O, simplement, la imperio-
sa necessitat d’intentar dibuixar 
fars amb què estudiar la terra i mi-
rar de trobar els camins. Potser la 
creativitat només és això, un joc 
de fet a amagar, el mapa d’un tre-
sor, una rayuela amb la qual esqui-
var la fragilitat. H

J
oaquín Sabina va abaixar el 
teló del seu últim concert a 
Madrid abans d’hora. Un 
episodi de pànic, un pastora 

soler, com ell el va batejar, el va fer 
retirar-se abans dels bisos. Sembla 
que un excés de responsabilitat, de 
compromís, d’extrema exigència 
li va doblegar la seguretat. Antonio 
Franco recordava la insistència de 
Joan Barril a buscar en les mirades 
alienes la reafirmació dels seus es-
crits. Ell, amb milions de paraules 
publicades, seguia sentint insegu-
retat davant el naixement de cada 
línia. La maleïda –o beneïda– in-
certesa de la soledat de la creació.
 Tu i els teus pensaments, les te-
ves pors, els teus recels, els teus 
complexos o els teus temors. 
Aquest estrany procés que neix 
a la ment i que s’ha de sotmetre 

Fragilitat
EMMA Riverola
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