
ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI

Al professor Dr. Manuel Serra 
Domínguez, in memoriam

E
l 10 de novembre ens va 
deixar el Professor Ma-
nuel Serra Domínguez, 
insigne Catedràtic de Dret 
Processal de la Universi-
tat de Barcelona i brillant 

advocat en exercici des de l’any 1959.

Malgrat els seus 78 anys, el Professor 
Serra gaudia d’una salut excel·lent fins 
al punt que fins i tot els seus gossos es 
cansaven al seguir-lo en els seus llarg 
passejos per les muntanyes dels Ports 
de Tortosa. Fa pocs dies vam coincidir 
en una Taula Rodona i, més seriosa-
ment que en broma, deia que pensava 
seguir treballant com a mínim uns altres 
25 anys, com ha fet, a plena activitat 
científica i professional fins al darrer dia.

Reconegut com un dels processalistes 
més eminents de tots els temps, la seva 
contribució al Dret Processal és incom-
mensurable, destacant, entre moltes d’al-
tres, les seves aportacions en matèria de 
prova i recurs de cassació. Com advocat 
en exercici treballava infatigablement. Sen-
se necessitat de passants, col·laboradors 
o ajudants, l’advocat Serra, distingit pel 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
la Medalla d’Or de la Corporació, igual 
plantejava un recurs de cassació (sense 
dubte, era un dels “clients” més habituals 

del Tribunal Suprem), que assumia una 
defensa penal, presentava un concurs de 
creditors, un contenciós-administratiu o un 
recurs d’empara, o impugnava una liquida-
ció de plusvàlua,  amb la mateixa mestria 
en qualsevol àmbit. La seva capacitat de 
treball era inigualable. Un dia em va con-
fessar el seu “secret”: feia dues jornades 
laborals cada dia de la setmana!

Els seus exalumnes es compten per 
milers i, per molt ocupat que estigués, 
sempre atenia a qualsevol per resoldre 
les més variades consultes, no només 
processals. El seu saber enciclopèdic li 
permetia aconsellar certerament sobre 
qualsevol matèria jurídica.

Líder indiscutible de l’anomenada Escola 
de Dret Processal de Barcelona, va dirigir 
desenes de Tesis Doctorals i  entre els 
seus deixebles s’hi troben la majoria dels 
actuals Catedràtics de Dret Processal de 
les Universitats Catalanes, com el profes-
sor  Ramos Méndez de la UPF i els profes-
sors Nieva Fenoll i jo mateix de la UB, i, de 
segona generació, els professors Cachón 
Cadenas i Franco Arias de la UAB, amb-
dós deixebles del primogènit Professor 
Ramos, i Picó Junoy, deixeble de la pro-
fessora Victoria Berzosa de la URV.

Conferenciant agut, crític (“rotunda-
mente en contra” era una de les seves 
expressions habituals) i polemista, les 
seves al·locucions a velocitat de ver-
tigen eren sempre brillants. Escoltant 
el professor Serra sempre s’hi aprenia 
quelcom.

Els que vam tenir la sort de formar-
nos al seu estel, mai no podrem estar 
prou agraïts.

Descansi en pau, Mestre!

Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
Catedràtic de Dret Processal 
de la Universitat de Barcelona.
Ex Degà de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona

L’ICAB actua com a mediador entre el Departament de Justícia i 
els funcionaris de Justícia

El Col·legi d’Advocats de Barcelona 
ha actuat com a mediador entre 

el Departament de Justícia i el comi-
tè de vaga dels funcionaris/àries de 
l’Administració de Justícia a Catalu-
nya: UGT, CCOO, STAJ i CSIF. L’ob-
jectiu és trobar punts d’acord entre 
ambdues parts per poder desconvo-
car la vaga indefinida que els funci-
onaris d’aquest àmbit van iniciar el 
passat 4 de setembre. 
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