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Una nova concepció de la justícia
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Cent anys del Palau de Justícia de Barcelona

l Palau de Justícia de Barcelona ha estat testimoni directe
dels esdeveniments polítics i socials que s'han produït a la
ciutat i en el conjunt de Catalunya durant els darrers cent

anys. I aquesta afirmació no és ni retòrica ni gratuïta. La major part
dels fets rellevants que succeeixen en un país, i molt especialment
si són fruit de convulsions violentes, acaben tenint alguna relació
amb la justícia. Des de la inauguració del Palau, el 1908, el nostre
país ha patit dictadures, violència i assassinats al carrer i una guerra
civil. L'expressió més òbvia d'aquest radicalisme va ser l'esclat d'una
bomba dins del Palau mateix (el 1904) i l'ocupació forçada, primer
per grups de revolucionaris i després per les tropes franquistes. Les
pàgines d'aquest llibre ens recorden alguns d'aquests fets rellevants.
Però també posen èmfasi en els períodes de pau, de democràcia,
d'autogovern i de progrés, que han ocupat la meitat d'aquests cent
anys i han esdevingut, sortosament, la normalitat d'avui i del futur.

Allò que va néixer a finals del segle XIX a partir d'una reivindica-
ció dels advocats i dels jutges de Barcelona, per les pèssimes con-
dicions de treball i la manca d'espai amb què havien d'administrar
justícia, va esdevenir finalment un gran palau per a una ciutat en
expansió, entusiasta i confiada. Més enllà de la seva funció social i
democràtica, en tant que seu d'un dels tres poders de l'Estat, l'edi-
fici del Palau de Justícia resulta d'un gran interès arquitectònic i és
un aparador excel·lent per a quantitat de pintures murals, estàtues,
mobiliari i elements decoratius de gran valor artístic. M'atreveixo a
dir que des d'aquest punt de vista artístic i arquitectònic, l'interior
del Palau de Justícia de Barcelona és tan poc conegut per a la major
part de la ciutadania de Catalunya com ho és la seva història.

El Departament de Justícia ha volgut fer coincidir la commemora-
ció del centenari amb una colla d'actes sobre el Palau i la justícia en
general, així com amb la rehabilitació física (tan necessària) de l'e-
difici i amb la posada en marxa de la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i l'Hospitalet, la qual cosa ens permet repassar tot un
segle, alhora que mirem el futur amb optimisme, des d'una nova
concepció de la justícia.

I, més enllà de tot això, aquest llibre vol ser fonamentalment un
regal per als sentits.

E

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya
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