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Segons el diccionari normatiu de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, la paraula
corporativisme és sinònim de gremi-
alisme, que a la vegada vol dir “tendèn-

cia a col·locar l’interès del propi col·lectiu per
damunt de qualsevol altre objectiu social o po-
lític”. Aquesta és l’acusació que se’ns fa des de
diferents sectors de la societat quan es va co-
nèixer la confirmació de la sanció al jutge Ti-
rado, al qual se l’ha arribat a equiparar per
algun periodista de la ràdio, per tertulians i en
cercles menys rigorosos (taxis o perruqueri-
es), amb l’assassí de la nena Mari Luz, cosa
que ha provocat que s’accepti en els mitjans
de comunicació com un fet que la nena va ser
assassinada per culpa del seu error judicial.

VISTA AQUESTA DEFINICIÓ, CAL QUE hom es pregun-
ti si en un ofici no s’és corporativista quan es
defensen aspiracions legítimes i es pretén la
millora de l’estatut professional. També cal-
dria saber l’opinió de tots aquells que ara tit-
llen de corporativista la resposta del col·lec-
tiu judicial, si així qualifiquen la reivindica-
ció del mateix col·lectiu de reforma i
modernització de l’administració de justícia,
quan es vol adequar el nombre de jutges a la
veritable càrrega de treball dels diferents jut-
jats, quan es demana la reforma de l’oficina
judicial, amb la formació suficient del perso-
nal que hi treballa, i quan s’exigeix la diferen-
ciació de les competències i responsabilitats;
peticions aquestes a les quals també se
n’uneixen d’altres que afecten directament
les condicions de treball (jubilació, substituci-
ons, conciliació de la vida familiar i laboral,
seguretat en el treball, etc). I posats a pregun-
tar, que responguin si tot això respon només
a un interès sòrdid del propi col·lectiu o, en
canvi, es pot qualificar com un objectiu social
que mereix una atenció preferent de les au-
toritats competents.

LA RESPOSTA QUE FINALMENT DONIN a aquestes
preguntes i reflexions, ens acostarà a l’inte-

rès que tenen que la Justícia (amb majúscu-
la) que volen que s’imparteixi en aquest segle
XXI compleixi les expectatives que la ciuta-
dania espera i mereix. No només estem par-
lant de fer edificis nous o de crear jutjats, que
ja és important, sinó de formar el personal fix
i interí que hi treballa, de modificar les lleis
processals per desenvolupar definitivament
el nou model d’oficina judicial, de proveir
amb més jutges que ens acostin a la ràtio de
jutges per habitants dels països europeus, i,
en definitiva, que la nostra funció ens perme-
ti de garantir una resposta ràpida al ciutadà
quan hagi de demanar auxili judicial a les
seves pretensions.

AQUEST ÉS CONTEXT EN EL QUAL ES QUALIFICA els
membres de la carrera judicial com a intoca-
bles i al ministeri només se li acut proposar
l’enduriment del règim disciplinari dels jutges
perquè situacions com la del jutge Tirado no
tornin a passar, com si això hagués pogut evi-
tar l’assassinat de la nena. Mirin, si s’hagués
executat la sentència que condemnava Del
Valle immediatament, en el moment de l’as-
sassinat, com que la condemna anterior no es-
tava qualificada com a greu, malauradament
podria estar en llibertat. No és la defensa
d’aquest jutge el que ha fet esclatar la situació
actual, sinó el menyspreu de la funció jurisdic-
cional, la pressió en l’activitat judicial, la in-
gerència en la tasca del Consell General del
Poder Judicial.

A TOT AIXÒ HI HEM D’AFEGIR EL NEGUIT que ocasio-
na en el col·lectiu judicial que la classe políti-
ca minimitzi la situació i desviï l’atenció cap a
aspectes marginals sense abordar les causes
estructurals que han provocat, provoquen i
poden provocar en el futur situacions sem-
blants a les que han donat lloc a la polèmica.
En conclusió, en el bosc ple de branques se-
ques i pinassa no se t’acudeixi llençar a terra
un llumí; doncs això han fet i, és clar, s’ha
calat foc.

Xavier González
de Rivera i Serra

Magistrat. Coordinador de Jutges
per a la Democràcia a Catalunya

Corporativismejudicial
“Cal que hom es pregunti
si en un ofici no s’és
corporativista quan es
defensen aspiracions
legítimes i es pretén la
millora de l’estatut
professional”

Del’AVUIaEuropa

Durant una llarga tempora-
da, aquesta secció ha viatjat
per diversos moments i in-
drets de la història, des dels
càntics de llibertat del 25
d’abril del 2007 fins a la re-
volta dels benestants del 23

de gener del 2009. Un dels
articles d’aquest trajecte es
titulava “I, ara, què?”. I
precisament en aquest mo-
ment, aquesta mateixa
pregunta resulta especial-
ment rellevant.

Aquell article comença-
va constatant que “en
aquests temps confusos és
difícil prendre determina-
cions sobre els nostres
compromisos presents i fu-
turs”. Ara, però, ja estem
embarcats en una nova
aventura, que tornarà a

portar la veu del sobiranis-
me sense complexos a
Brussel·les, tal com ho ha
fet en Bernat Joan. Actual-
ment, la crisi econòmica
està erosionant severa-
ment el nostre teixit pro-
ductiu i amenaça els drets
socials dels nostres conciu-
tadans. I, sens dubte, una
part de les solucions s’hau-
ran de decidir en àmbit eu-
ropeu. Ara bé, perquè
aquestes solucions s’ade-
qüin a les necessitats dels
europeus, calen unes insti-

tucions més democràti-
ques i transparents que es-
timulin la participació ciu-
tadana, amb el benentès
que, a més, qualsevol avenç
democràtic afavoreixi el
camí cap al ple reconeixe-
ment dels nostres drets na-
cionals. Tan sols quan si-
guem un Estat podrem ga-
rantir la continuïtat de la
nostra nació. Per tot plegat,
cal que els votants catala-
nistes participin en les pro-
peres eleccions. I és que ca-
dascuna de les nostres abs-

tencions afavoreix aquells
que no prioritzen els inte-
ressos de Catalunya.

En aquell article del se-
tembre del 2007 també
dèiem que “necessitem que
cadascun de nosaltres faci
la seva tasca tan bé com
pugui”. I, durant dos anys,
hem intentat fer-ho des de
les pàgines de l’AVUI, amb
qui hem adquirit un agra-
dable deute de gratitud i re-
coneixement. Confiem que
també ho sabrem fer des
del cor d’Europa.

EN DIRECTE

Joubert,
en català

Enric
Vila

Un bon regal per fer és la tra-
ducció de Joubert que acaba
de treure Proa.Heus aquí
1.376 pensaments prou
brillants, però també prou
savis, per deixar respirar el
misteri i donar al lector l’úl-
tima paraula sobre allò que
li pertany. Llàstima que es
publiquin tantes novetats i
tan pocs clàssics. Si l’ener-
gia de la xerrameca la dedi-
quéssim a llegir autors com
Joubert, les coses millorari-
en de seguida. Oblidem
massa sovint que allò que
manté viu un somni no són
les satisfaccions que ens
dóna, sinó el rigor amb què
el perseguim. Només quan
descobreixes el plaer d’ac-
tuar d’acord amb tu ma-
teix, al marge dels proble-
mes que això et porti, co-
mences a existir. Només
quan has fet l’esforç de
posar-te en relació amb el
teu discurs –és a dir, quan
has fet un esforç de cohe-
rència–, la teva ètica co-
mença a valdre alguna
cosa. El problema dels cata-
lans no és polític, és de for-
talesa moral. Encara utilit-
zem la bandera més per
protegir-nos que no pas per
superar-nos: si ets el candi-
dat independentista de CiU
i te n’oblides a la primera
entrevista; si denuncies
l’afebliment del català
mentre escrius en castellà;
si et molesta que et trac-
tin d’immigrant i no co-
neixes Catalunya, tot el
que facis s’ho emportarà
el vent d’una bufada.
Només el dia que recupe-
rem el gust per la veritat;
no per la veritat del més
fort o del més il·luminat,
sinó per la veritat que ca-
dascú porta dins seu i té el
deure de treballar, torna-
rem a ser alguna cosa. Per
això traduccions com
aquesta de Joubert enca-
ra són tan importants.

CARLOTA BOADA

Historiador
i periodista

Historiador

Oriol
Junqueras
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