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En el fons, res no canvia tant. 
 
El meu vehicle de transport terrestre em porta cap a un destí programat mentalment. La 
seva conducció automàtica, impersonal, però alhora segura gràcies als satèl·lits, em 
permet que pugui gaudir plenament del gran espectacle del paisatge. En poca estona 
arribaré al meu destí.  
 
El viatge m’ha transportat a vells pensaments que tenia de jove, quan m’interrogava com 
serien les coses i com viuríem al segle XXI.  I, mira, ja hi som, i jo sóc aquí, confortablement 
assentat, sense fer altra cosa que admirar la bellesa del paisatge i observar els hologrames 
que es despleguen davant meu, i que em recorden quina és la realitat del dia corrent, el 26 
05 2026. 
 
Avui tinc 70 anys -recentment complits juntament amb els meus-, em sento viu i útil, 
gaudeixo de bona salut i espero complir-ne encara molts més. I el que es més sorprenent 
per a molts: m’estic desplaçant per raons professionals. 
 
Sí, segueixo exercint la professió d’advocat, i poc que m’ho pensava! La primera explosió 
de les noves tecnologies, per allà la primera dècada del segle XXI, ens van fer arribar a 
creure que les comunicacions telemàtiques i les conferències audiovisuals acabarien 
desterrant tot el sistema de consultoria, assessorament i defensa jurídica. Tot, 
absolutament tot, inclosa la justícia quedaria estandarditzada. Però no tot ha estat així, 
afortunadament; encara hi ha coses a la vida que, per més que passi el temps, no es 
podran suplir. 
 
Pel camí, he tingut oportunitat de reflexionar i revisar, detingudament, les petites 
qüestions tècniques i estratègiques que ens permeten els processos judicials de resolució 
taxada. Processos en els que encara roman l’aplicació d’un marge d’anàlisi i 
discrecionalitat en el coneixement dels humans, i on encara els advocats i tribunals poden 
fer gala dels nostres coneixements jurídics. 
 
En aquest viatge, que em rememora records, em motiva el seguir tenint la necessitat de 
tenir a prop al client, escoltar-lo atentament, palpar les causes o motius que subjauen en 
el seu interior per a poder examinar si el seu cas pot arribar a accedir a la justícia 
personalitzada -lluny de resolucions informatitzades- a fi d’obtenir la valoració racional de 
tots aquests elements que rodegen el seu cas. És a dir, tal i com sempre havia estat el meu 
objectiu en aquells casos complexes quan desenvolupava la meva professió en el meu 
antic despatx. 
 
En el fons, però, comprovo que el progrés no m’ha canviat tant: conservo i respecto els 
principis que vaig aprendre de la família, de l’escola, de la universitat...., i intento 
traslladar-ho tot als que confien en mi, per més que avui sigui el dia 26 05 2026, i el meu 
vehicle de transport terrestre em porti al meu destí governant-se per si mateix. 
 
Jaume Mayol Carol 


