
Traçant línies que fan camí 
 
 
He dit en altres ocasions que l’advocacia, els juristes, els estudiosos del 

dret, han fet un servei extraordinari a Catalunya al llarg de la història. 

L’existència d’un dret propi, entre altres coses, va fer que l’any 1714 

els catalans, tot i que l’arxiduc Carles d’Àustria els havia abandonat, 

continuessin lluitant per la defensa de les constitucions i altres drets. 

Les normes que regulen el funcionament de la societat han tingut en la 

nostra història una importància cabdal.   

 

Aquest III Congrés de l’Advocacia Catalana té dos antecedents: els dels 

anys 1985 i 1999, que es van celebrar en moments no pas casuals. 

L’any 1985 tot just estàvem aprenent a viure en democràcia. Hi havia 

un conjunt de normes que s’havien adequat a la Constitució, però calia 

encara fer un esforç per modernitzar-ne moltes altres que 

arrossegàvem del vell règim i que encara eren vigents; calia aprendre 

a gaudir de la democràcia i desplegar-ne totes les possibilitats. L’any 

1999, després de la modificació més important que s’ha fet del Codi 

penal i en plena discussió de la reforma de la Llei d’enjudiciament civil, 

estàvem també en un altre moment clau. I entenc que tampoc no és 

casual que ara se celebri aquest III Congrés, perquè en aquests 

moments es produeixen discussions sobre cap on va l’advocacia com a 

professió i també sobre La situació d’una Administració de Justícia amb 

resistències al canvi. 

 

Val a dir que aquests tres congressos tenen encara dos precedents 

interessants, dels quals ens hauríem d’esforçar per ser dignes hereus: 

els dos congressos jurídics que es van celebrar els anys 1936 i 1970. El 

primer  va ser presidit per Amadeu Hurtado i Miró, amb la presidència 

honorífica del president Lluís Companys. Amadeu Hurtado i Miró, el 

jurista més implicat en la redacció de la Constitució de la República i 

també de l’Estatut d’autonomia, era un ferm defensor de l’autogovern: 



per a ell, no n’hi havia prou amb la recuperació del Parlament i del 

govern de la Generalitat, sinó que era molt important tenir també 

competències i capacitat per participar en l’estructuració d’un poder 

judicial a Catalunya, que tingués àmplies competències i pogués 

resoldre al màxim nivell possible dins del territori català. D’aquí el 

naixement del Tribunal de Cassació —aquests dies hem commemorat el 

75è aniversari de la seva creació i el 70è aniversari de la llei franquista 

que el va derogar—; un tribunal que va existir escassament cinc anys, 

però que va establir precedents que hauríem d’igualar i que inspiren 

part de la redacció de l’Estatut del 2006.   

 

El següent congrés jurídic es va celebrar l’any 1970 —cinc anys després 

que s’aconseguís la compilació del dret propi català, que va representar 

un gran esforç, en plena dictadura franquista, perquè el “derecho 

especial catalán”, el dret civil català no desaparegués— i s’hi va 

sol�licitar clarament i explícitament la recuperació de la nostra tradició 

jurídica i l’ampliació del dret civil català.  

 

Em sembla important que el III Congrés de l’Advocacia Catalana es 

dugui a terme just en el moment en què s’està debatent cap on han 

d’anar la justícia i l’advocacia, amb la confluència d’un conjunt 

d’elements molt poderosos, com ara el nou model d’accés a la professió 

dels futurs advocats.  

 

El dret civil català torna a estar d’actualitat, però ara en relació amb la 

Unió Europea i el dret internacional privat. Seran aportacions molt 

significatives en el darrer dels llibres que encara queda per codificar: el 

d’obligacions i contractes. Per tant, estarem molt atents a les 

conclusions de les ponències, perquè els treballs inicials del llibre sisè 

del Codi civil estan bastant avançats, i l’esforç de codificació d’aquests 

darrers anys arribarà a la seva fi.    

 



Es tracta de mantenir institucions jurídiques pròpies del nostre dret 

històric en un moment en què les obligacions, els contractes, les 

relacions contractuals econòmiques depassen, en un percentatge 

elevadíssim, els límits del territori on hem de legislar. En conseqüència, 

la necessitat de veure com articulem les velles institucions jurídiques 

amb la modernitat, demana, entre altres coses, el debat que es 

planteja en el si d’aquest Congrés.  

 

La reforma de la justícia, un objectiu de proporcions enormes, no 

s’acaba exclusivament en l’oficina judicial, sinó que, entre altres 

moltíssimes qüestions, requereix veure si hem de donar papers i 

funcions a altres operadors, si hem de trobar sistemes pels quals no 

tots els conflictes, petits i grans, acabin a les taules dels jutges. 

 

És possible la desjudicialització de determinats temes. És possible que 

algunes de les qüestions que cauen en els jutjats de la jurisdicció 

mercantil, passin als registradors de la propietat i mercantils. I és 

possible que els jutjats de pau, que almenys a Catalunya estan assolint 

un elevat nivell tecnològic i de dotació de personal, tinguin assignades 

més funcions de les que estan fent ara i intervinguin en casos de petits 

delictes i faltes, o puguin divorciar quan hi hagi mutu acord, tenint en 

compte que poden celebrar matrimonis.  

 

Segons un rigorós i completíssim estudi universitari, de totes les 

comunitats autònomes que tenen competències assumides —

exceptuant Canàries, per la duplicitat d’òrgans—, Catalunya és la que 

més gasta en justícia. Però el cert és que la major despesa pública no 

va acompanyada de més resolució i menys congestió. Per això, cal que 

ens preguntem si realment la inversió va en la línia adequada o si, a 

més de la inversió, cal emprendre reformes profundes i, sobretot, 

assegurar la utilització de tota la tecnologia que de mica en mica es 

van incorporant als jutjats i que ha d’ajudar al canvi inajornable. Són 



debats molt interessants que intentarem posar sobre la taula perquè 

tinguem, entre tots, una visió molt més clara de la situació.  

 

Una altra evidència que resulta d’aquest estudi és que estem invertint 

per sobre de la mitjana europea, i en despesa per càpita hem superat 

països com França, Itàlia, Àustria o Finlàndia. Per tant, crec que, 

finalment, hem d’abordar la qüestió de si l’organització i el sistema que 

tenim d’administració de justícia responen o no a les necessitats de la 

nostra societat. Per això deia que si el I Congrés Jurídic, després de 

l’aprovació de l’Estatut de Núria, va tenir una importància 

extraordinària en aquell moment; si la va tenir el Congrés de l’any 70 

per preparar les bases per recuperar el nostre dret propi; si el 85 

apreníem a viure en democràcia i en llibertat, i el 99 ens adonàvem 

que calia reformar profundament les lleis que quedaven desfasades, 

ara, al 2009, ens toca fer a tots una aportació positiva, no només 

crítica. A tots ens passa que, com que no ens agrada la situació que viu 

la justícia, acostumem a lamentar-nos-en; i, a més a més, com que a 

vegades hi hem de dedicar més temps del que voldríem, ens en 

queixem. Però la queixa i el lament no resolen els problemes.  

 

Jo tinc la sensació que ni aquells juristes de gran prestigi de la segona 

República, ni els pares i mares de l’actual dret civil català no pretenien 

ser importants, pretenien ser útils. I això és el que els proposo: que 

pensem sobretot a ser útils, més que no pas importants. Quan el 

Departament explica les inversions o les dades econòmiques producte 

de l’anàlisi de la despesa pública, no és que vulgui ser important, és 

que vol ser útil. Aquest esperit va ser, per exemple, el que va inspirar 

la redacció del títol tercer de l’Estatut, per introduir-hi novament que la 

cassació recaigui en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; o 

que a Catalunya es pugui constituir un Consell de Justícia amb 

determinades atribucions quant a l’anàlisi del funcionament dels 

diferents òrgans judicials al territori català; o que la Generalitat tingui 



competències en matèria de demarcació i planta, perquè és qui coneix 

millor les necessitats del territori des de la proximitat. I ja no entro, 

perquè ho dono per fet, que algun dia deixarem de parlar de l’ús 

normal de la nostra llengua pròpia, cooficial amb la llengua castellana, 

dins l’administració de justícia. 

 

Avui, per a mi, un Congrés de l’Advocacia Catalana no és una trobada 

més del Consell dels Col�legis d’Advocats, sinó la gran trobada dels 

experts en matèria de defensa jurídica de les persones, de 

coneixement del dret i dels drets, que han de fer tot el possible per 

elaborar unes conclusions que marquin el camí en el canvi necessari 

que caracteritzarà les properes dècades.  

 

Ara és absolutament imprescindible que plantegem reformes 

estructurals de la justícia i no ens limitem a petits detalls de 

funcionament; ara reivindiquem més autogovern i majors 

competències, per exemple en matèria de gestió de personal, d’òrgans 

judicials... Si ho fem així, avançarem més de pressa i tot podrà ser 

millor la propera vegada, al proper congrés, que segur que es produirà 

també en algun moment clau, perquè el futur mai no és un camí 

planer. No per ser més importants; pretenem, senzillament, ser més 

útils al bon funcionament de la justícia, com estic convençuda que 

pretenen tots vostès en reunir-se en aquest Congrés de l’Advocacia 

Catalana a Figueres. Que siguin, doncs, molt útils a la societat 

catalana. 

 

Montserrat Tura i Camafreita 

Consellera de Justícia 

 

 

Extracte de la intervenció en l’acte d’obertura del III Congrés de l’Advocacia Catalana, 

al Castell de Sant Ferran de Figueres, el dia 1 d’octubre de 2009. 


