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El “govern dels jutges”
El 6 de setembre, com es realitza anual-

ment, es va celebrar la inauguració de 
l’Any Judicial presidit pel Rei. Recordem 
que, en aquest país, en nom del Rei s’eme-
ten les sentències i s’administra la justícia 
(per anomenar d’alguna manera al que fan 
els jutges en aquest país). El rei, és so-
vint, en els fets,  l’única autoritat a la qual 
obeeixen les institucions judicials.

El president de Tribunal Suprem i del 
Consell General de Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, que ocupa el seu lloc -o més 
aviat l’usurpa, segons les lleis vigents, des de 
fa ja gairebé 3 anys- va aprofitar l’ocasió per 
llançar un míssil contra la decisió del govern 
d’atorgar un indult parcial als 9 republicans 
catalans. Una intervenció que forma part de 
l’ofensiva de l’aparell d’Estat per barrar el pas 
a tota possible sortida al conflicte català. D’ací, 
la decisió del Tribunal de Comptes d’exigir 
fiances multimilionàries als polítics republi-
cans catalans.

Aquest discurs d’enfrontament i guerra ci-
vil estava calcat al discurs del Rei del 3 d’oc-
tubre de 2017 contra el poble de Catalunya, 
l’endemà passat del referèndum del 1 d’octu-
bre, il·legalitzat per Rajoy, i brutalment repri-
mit, i que Malgrat això hi van participar 
2.262.424 ciutadans de Catalunya.

La renovació de Consell
Lesmes també va criticar el PSOE i al PP, per 
no renovar el Consell (una renovació que 
s’hauria d’haver produït fa 1.000 dies), cobrint 
així la responsabilitat del PP en el moment 
actual. Però no va fer cap al·lusió a una pos-
sibilitat que forçaria la renovació de la ma-
teixa: la seva dimissió i la de la majoria dels 
membres de l’òrgan.

Evidentment el PP no té cap interès a apli-
car l’actual llei que fa que 12 dels 20 jutges del 
Consell es decideixin a un acord entre els par-
tits representats a les Corts. Gràcies al seu blo-
queig de la renovació s’assegura que es manté 
la majoria triada en 2013 amb onze vocals ele-
gits a proposta del PP, set del PSOE, un d’IU i 
un altre del PNB. Al front està Lesmes, que va 
ser alt càrrec en els governs de José María 
Aznar. Renovar ara suposaria per al PP perdre 
la majoria i, davant els judicis vigents com el 
de la Kitchen, tem les conseqüències.

Casado va declarar el 2 de setembre “que 
Sánchez abandoni tota esperança de renovar el 
CGPJ”; el dia 4, que “el problema és de 
Sánchez, no nostre” i, la premsa titulava que 

“Casado cita a Sánchez a renovar el poder ju-
dicial si accepta un canvi de model “. I ha can-
viat una i altra vegada les seves exigències per 
col·laborar en la renovació de CGPJ, que ne-
cessita una majoria parlamentària de 3/5.

La renovació s’hauria d’haver fet en 2018. 
Però, llavors, Pedro Sánchez, que ja era al go-
vern, no tenia pressa. No semblava prudent fer 
canvis que poguessin repercutir en un Tribunal 
Suprem preparant el seu gran judici contra els 
republicans catalans. Com gosar desestabilit-
zar uns jutges que estan defensant la “unitat 
de la pàtria” (per molt que sigui una excusa 
per salvaguardar a les institucions), per man-
dat del rei i del seu discurs del 3 d’octubre de 
2017? Llavors hauria estat possible renovar 
sense acord del PP ni de Vox, que no reunien 
els més de 2/5 del Congrés necessaris per blo-
quejar l’elecció.

Al rei actual tampoc li interessa molt la 
renovació, encara que sembli molt improba-
ble que una nova majoria al Consell obrís pas 
a la possibilitat d’un judici al seu pare per els 
seus múltiples tripijocs econòmics, que sens 
dubte afectaria el conjunt de la institució 
monàrquica, hauria d’evitar fins i tot aquesta 
remota possibilitat.

En aquest marc, el dimarts 7 de setembre, 
a l’endemà del discurs de Lesmes, Casado va 
proposar renovar el Consell. Això sí, a condició 
de canviar immediatament la llei i permetre que 
tots els seus membres siguin elegits directa-
ment pels jutges, i no pel Parlament. Casado va 
defensar aquesta proposta en nom de la “inde-
pendència del Poder Judicial”. Independència, 
cal precisar, respecte de la sobirania popular.

Pot, en democràcia, una institució de l’Es-
tat ser independent de la sobirania popular? És 
evident que, sota la Monarquia, institució clau 
de l’Estat que no se sotmet ni és triada per la 
sobirania popular, sinó per dret d’herència, és 
més que possible.

Recordem que el govern PSOE-UP va in-
tentar modificar la Llei per impedir que el PP 
poguès seguir exercint la seva minoria de blo-
queig en la renovació del CGPJ. Però li va 
parar els peus la Unió Europea. A L’endemà 
d’una reunió amb la vicepresidenta europea 
de Valors i Transparència, Vera Jourova, que 
li va demanar la retirada d’aquesta reforma 
legal, el ministre de Justícia, Juan Carlos 
Campo, anunciava la retirada del projecte. A 
més, la UE pressiona perque és canvii la nor-
ma i és faci una elecció basada en els 
“Estàndards europeus”, perque al menys la 

meitat dels seus membres siguin  elegits pels 
propis jutges. Totes les Institucions de l’actual 
UE van recolzar la transició espanyola, amb 
la continuïtat de les institucions del franquis-
me. I s’han oposat sempre a processar als res-
ponsables dels crims franquistes.

Cal recordar que la Constitució va declarar 
com a poder judicial democràtic al mateix apa-
rell judicial seleccionat durant quaranta anys 
per la dictadura franquista, que dictà sentències 
sense Interferència. Però li van posar una ad-
ministració triada amb participació de les Corts, 
el Consell General de Poder Judicial.

A ningú se li oculta que la “independència 
del Poder Judicial”, que enarbora Casado - amb 
el suport de bona part de les associacions judi-
cials i, com hem vist, de la UE- per defensar 
l’elecció de dotze Membres del CGPJ pels jut-
ges no seria altra cosa que l’absoluta indepen-
dència d’un aparell judicial heretat del fran-
quisme sense depuració alguna, i ple de reac-
cionaris. Un Aparell defensor a ultrança dels 
interessos del capital financer i dels privilegis 
d’Institucions reaccionàries com l’Església 
Catòlica, i enemic dels Treballadors i de les 
dones. Un Aparell judicial que s’ha constituït 
com a garantia de la Impunitat dels crims de 
franquisme (arribant a l’expulsió del Jutge 
Garzón quan va gosar traspassar aquesta barre-
ra), que ha avalat totes les retallades, les refor-
mes laborals, la Llei mordassa... i que s’ha 
col·locat en primera línia de la persecució con-
tra el poble català i els seus representants.

“En nom del rei”
Tot sembla indicar que Lesmes no actuava en 
nom propi, ni tan sols d’un sector de jutges, 
sinó com a Portaveu del Rei, amb la qual co-
sa s’alinea contra el Govern per segona ve-
gada en un any. Segons la Vanguardia del 8 
de setembre, el Rei, dirigint-se en conversa 
informal als dirigents polítics, immediata-
ment després de dir el discurs de Lesmes, els 
hi va dir: “Lesmes us ha donat una estirada 
d’orelles a tots”.

El monstruòs aparell judicial, que a més 
és lent i ineficaç, en els fets només obeeix al 
rei, com altres poders de l’Estat. Recordem 
al capità general Quintana Lacaci que, en 
ocasió del cop d’Estat del 23-F, va dir que 
havia obeït al Rei perquè “el Caudillo em va 
donar ordre d’obeir al seu successor”. I 
Lesmes obeeix al seu señor, perquè si de ve-
ritat volguès resoldre el problema actual ho 
tindria tan fàcil com dimitir i forçar la dimis-



sió de la majoria del CGPJ. Encara que, és 
clar, això suposaria renunciar al sou de 
142.520 euros (pressupost de 2022), al vehi-
cle oficial amb xofer, despatx i secretaris/es. 
Una Decisió sens dubte molt dolorosa.

La democràcia exigeix alliberar-nos 

d’aquest aparell judicial franquista. En demo-
cràcia només hi ha una sortida: l’Elecció de-
mocràtica dels jutges pel poble. L’Elecció dels 
jutges pel poble no és una ocurrència. En 
canvi, als Països on les formes democràtiques 
han estat més avançades l’elecció dels jutges 

és Llei. És als règims heretats de dictadures o 
als règims parlamentaris en crisi als que han 
segregat un cos judicial exterior a la població. 
És una de les qüestions que s’ha d’integrar a 
la lluita per un veritable canvi social i polític, 
per la República. 
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