PRESENTACIÓ

Oferim avui als nostres lectors i a la totalitat de la comunitat jurídica de
Catalunya, que és el nostre àmbit territorial natural, un altre exemplar -el
quart-, dels ANNALS DE L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE
CATALUNYA.
En la presentació del volum anterior dèiem que el nostre propòsit era
continuar aquesta obra procurant evitar tota solució de continuïtat.
Afortunadament ho hem aconseguit i ara, quan fa justament un any des de la
darrera publicació, presentem el VOLUM IV.
Aquest nou exemplar dels ANNALS conté els treballs acadèmics dels Cursos
2010-2011 i 2011-12. Resulta especialment voluminós principalment perquè
durant l’any 2010 es realitzaren molts treballs amb ocasió del Cinquantè
aniversari de la COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA. Algunes
activitats tingueren per protagonista formal l’Acadèmia. Altres foren dutes a
terme per diversos acadèmics, en aquesta condició. I és que, com sovint hem
dit, la funció de l’Acadèmia la realitza no només la Corporació com a tal, sinó
també els seus membres quan contribueixen a la seva finalitat institucional:
l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la reforma de la legislació i
el foment de la cultura jurídica.
Nogensmenys, aquesta determinació comporta, com és evident, no poques
dificultats. Els treballs produïts en el si de l’Acadèmia es publiquen en la seva
totalitat. Respecte als altres, cal efectuar una no senzilla tasca de discerniment.
En general, es publiquen quan hi ha un punt de connexió amb l’Acadèmia i no

en els altres supòsits. També els autors poden manifestar el seu criteri ja que,
abans de començar les feines d’edició, es facilita a tots els acadèmics, un Índex
de les matèries que inclourà el nou volum. De tota manera, si es produeix
algun error al respecte, ja des d’ara en demanem disculpes als interessats.
Finalment volem advertir que en determinades ocasions hi ha textos molt
similars, produïts sobre una mateixa matèria, en moments i àmbits diferents.
En general hem suprimit el de contingut més curt, donant-ne el corresponent
compte, quan ambdós eren idèntics.
Ens plau remarcar el nombre i la qualitat dels treballs sobre la COMPILACIÓ.
Sobre aquest text legal s’ha projectat de manera privilegiada aquella activitat
acadèmica que constituïa el lema que acompanyava el segell de la nostra
Acadèmia des de 1797: SPECULATAM MONSTRAT LEGEM. Però al mateix temps
la Compilació ha estat un breviari resumit i en algun sentit un autèntic Codi,
del nostre dret civil en un moment històric determinat. Com resulta dels
textos que es publiquen, Acadèmics foren la majoria dels Compiladors i
Acadèmics molts dels juristes que amb posterioritat més sovint l’han estudiat i
aplicat.
El Curs 2010-2011 es produïren, a més de la sessió inaugural, dues recepcions
d’acadèmics de número; es presentaren nombroses comunicacions; es llegí
una necrològica i tingueren efecte molts actes especials, singularment els que
s’han esmentat, vinculats als cinquanta anys de la Compilació, amb
participació de l’Acadèmia i de diversos Acadèmics.
El següent Curs 2011-2012 tingué un caràcter més normal. També hi hagué
sessió inaugural, moltes comunicacions, necrològiques i un seguit d’actes
especials. Destaca l’ inici d’aquelles sessions que denominem “obertes” en les
quals invitem a un ponent perquè desenvolupi un tema davant del plenari
d’acadèmics i de juristes de la nostra comunitat, especialment interessats en la
matèria. L’experiència va resultar un èxit i la seguim aplicant en l’actualitat
Com també ja dèiem en la presentació de l’anterior volum dels Annals,
aquesta publicació és obra de tots els Acadèmics, dels que eren membres al
iniciar-se el Curs 2010-2011 fins als que ho són en l’actualitat i en concret el
30 de setembre de 2015 data en que queda closa la publicació. D’aquí que
donem compte de la composició de la nostra Corporació al llarg d’aquest
temps i de les vicissituds personals per les quals ha transcorregut. De tota
manera, el mèrit és singularment dels autors dels treballs publicats.

L’Acadèmia i jo personalment els hi ho agraïm. També a la Junta de Govern i
a la Secretaria tècnica.
El llibre es publica en gran part gràcies a la recurrent subvenció rebuda del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, A més, durant l’any
2015 –i és d’esperar que també en el futur- gaudim d’una subvenció especial
en base al “Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i la
Fundació bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” per al
foment de les activitats de les Acadèmies de Catalunya”, que ens ha de
permetre dur a terme alguns programes que, sense subvenció, resultarien
impossibles.
Tenim el ferm propòsit de continuar aquesta obra. Intentarem que durant
aquest any vegi la llum el volum V (Cursos 2012-2013 i 2013-2014) dels
ANNALS. Durant l’any 2016 procurarem editar el volum VI amb l’obra que
hem realitzat el Curs que avui acaba i el que tot seguit començarem. D’aquesta
manera, les publicacions s’editaran amb la màxima immediació al temps en
que es produeixen les activitats.
Entenem que, en fer-ho així, l’Acadèmia compleix amb la seva finalitat
fundacional i institucional, en definitiva amb la seva missió. Ens en sentim
força orgullosos.
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