PRESENTACIÓ

És amb una immensa satisfacció que oferim a tots els nostres lectors el volum
VI dels ANNALS de la nostra Corporació, l’ACADEMIA DE
JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA.
Amb la publicació d’aquest exemplar, l’Acadèmia actualitza la seva tasca de
posar a disposició de tots els interessats en ells, el seus treballs. D’aquesta
forma fem efectives les finalitats que estableixen els nostres Estatuts.
L’Acadèmia fomenta la cultura jurídica contribuint a la seva formació i a la
seva difusió.
D’una manera o d’altra, l’ACADÈMIA sempre ho ha fet així. De forma verbal
i per escrit. Ha organitzat sessions públiques i sessions obertes, cicles de
conferències, seminaris i actes de diversa naturalesa. Ho ha fet ella sola o en
col·laboració amb altres Institucions. I ha procurat que tota expressió oral
acabés tenint la seva plasmació escrita. La manifestació més preclara en aquest
medi, d’aquella funció de foment, formació i difusió de la cultura jurídica, ha
estat sens dubte la REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA, creada per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona a impuls i estímul de l’ACADÈMIA.
A més, però, la nostra Corporació ha publicat diversos llibres entre els quals
destaquen els que veieren la llum fa poc més de vuitanta anys, entre 1932 i
1935, sobre diversos temes de dret constitucional i estatutari, de dret públic i
de dret privat general i comarcal. També n’ha reeditat altres, igualment
valuosos, que no es trobaven amb facilitat.. S’incorporà ben aviat als
procediments electrònics i a la seva pàgina web podem trobar materials
d’enorme interès que esperem poder complementar amb la digitalització de la
major part de la documentació històrica que posseïm.

Nogensmenys són els ANNALS l’eina privilegiada per a difondre l’activitat de
l’ACADEMIA en el camp de l’estudi i la investigació del dret, la formació, el
foment i la difusió de la cultura jurídica. De bell antuvi, la publicació d’uns
ANNALS constituí un ferm propòsit de l’Acadèmia que no va poder ser dut a la
pràctica fins a l’entrada d’aquesta centúria. En efecte, no ha estat fins aquests
darrers anys que s’han publicat els treballs de l’Acadèmia, amb voluntat
d’integritat i completesa. Darrerament ho hem fet dels Cursos que van des de
2088 al 2016, a raó de dos Cursos per exemplar. I així, amb l’edició d’aquest
VI volum, disposem de quatre volums que s’afegeixen als dos primers
publicats durant la Presidencia del meu antecessor, ROBERT FOLLIA.
Així doncs els volums III, IV, V i VI dels ANNALS donen compte de l’obra
acadèmica en el període 2008/2016 que ha estat el del meu segon mandat com
a President de l’Acadèmia, proper a finalitzar. Per aquest motiu m’ha semblat
procedent efectuar-ne un balanç abreujat.
Comencem per les persones. Ens han deixat per defunció els Acadèmics
numeraris PÉREZ VITORIA (2010), POU D’AVILÉS i VERGER (2011),
ALBALADEJO (2012), MARTÍNEZ SARRIÓN i MEZQUITA (2012), MULLERAT i
CARLES GORDÓ (2013) i ESCURA (1915) i l’Acadèmic d’honor VALLET DE
GOYTISOLO (2011). Es van celebrar les estatutàries sessions necrològiques.
Les trobareu als diferents volums del Annals, on consten a més la dels altres
companys, SABATER, BADENES i HERNÁNDEZ IZAL que traspassaren l’any
2008 i la necrològica dels quals fou llegida durant aquest període. Per a tots
ells un record i una pregària. Van passar de numeraris a honoraris per haver
traslladat la seva residència fora de Catalunya, SOTO (2011) i SANCHO (2013)
L’ACADÈMIA entre 2008 i 20116 ha rebut set nous Acadèmics de Número:
JOU, ALEGRET, EGEA, FERREIRO, TUSQUETS, SALVADOR CODERCH I
MARTÍNEZ SISTACH. Els discursos d’ingrés i les contestacions (efectuades
respectivament per López Burniol, Jou, Roca Trias, Córdoba, Jiménez de
Parga, Sancho i Pintó) apareixen als corresponents Annals.
Vuit són els Acadèmics electes durant aquest temps, VENDRELL (2010),
BADOSA (2011), CUMELLA (2012), MAGALDI, TARRAGONA I GIMÉNEZ DUART
(2013). ARGULLOL ho és des de 1985. Salvador Coderch i Martínez Sistach,
elegits en el període (2014), també en ell (2015) foren rebuts com Acadèmics
de número.

Es mantingueren sense alteració de la seva condició d’Acadèmics de número,
FONT, PINTÓ, PUIG, GUÀRDIA, ROCA, TALLADA, FOLLIA, REINA, BASSOLS,
BORRÁS, CÓRDOBA, BRANCÓS, JIMÉNEZ DE PARGA, LOPEZ BURNIOL, REBÉS,
LUNA, CAMPOS, DE GISPERT i GAY.
Tots ells son els autèntics protagonistes dels ANNALS i per a ells va tot el meu
agraïment. En repassar els índexs dels quatre volums dels Annals, de molts
d’ells trobareu nombroses, importants i brillants comunicacions (entre les
seixanta-cinc que hi ha en els vuit Cursos), necrològiques sentides i
exhaustives, altres escrits i participacions en actes acadèmics i d’altra
naturalesa. Igualment hi ha algunes manifestacions de la nostra Corporació,
estrictament o en les quals tingué una decisiva participació.
Quant als continguts, voldria remarcar la introducció en les tasques
acadèmiques d’aquelles sessions que hem denominat obertes. Amb aquest
motiu, al llarg d’aquests anys, hem rebut a juristes d’especial prestigi com
Rodríguez Mourullo (2011), Olivencia (2012), Martí Mingarro i Navarro Valls
(2013), Tolivar i Gómez Segade (2014) i Garcimartín i Partegás i Boix (2015),
presentats respectivament per Córdoba, Mullerat, Tusquets, Guàrdia, Guàrdia,
Jiménez de Parga, Borrás i Córdoba.
Menció especial voldria fer de les activitats que denominem “Actes especials”.
Fonamentalment acrediten la presència activa de l’Acadèmia a la vida jurídica
de Catalunya, de diverses Comunitats i Ciutats d’Espanya i de fora,
especialment en l’àmbit iberoamericà. I també el reconeixement que des de
diferents territoris i organitzacions s’atorga a membres de la nostra
Corporació, invitant-los a participar en diferents esdeveniments i atribuint-los
mèrits i honors. A títol exemplificatiu precisaré que els Premis PUIG
SALELLAS, que atorga el Col·legi Notarial de Catalunya i que duen el nom de
qui fou membre numerari de la nostra Acadèmia, en totes les vuit edicions
fins al moment, han recaigut en membres de la nostra Institució: alguns dels
que havien estat Consellers de justícia del Govern de Catalunya com Ignasi de
Gispert, Agustí Bassols, Núria de Gispert i Josep-D. Guàrdia (I), Vallet de
Goytisolo (II), Pintó (III), Roca Trias (IV) Follia (V), Badosa (VI), Puig
Ferriol (VII) i López Burniol (VIII).

No obstant tot l’anterior, em sembla de justícia, per la seva tasca d’estímul i
impuls i per haver compartit més directament amb ells satisfaccions i
preocupacions, ressaltar el nom dels companys que han format part amb mi
de la Junta de Govern. Encarna Roca i Joan Córdoba com a Vicepresidents,
Elias Campo com a Censor, Agustí Bassols i Enric Brancós coma a Tresorers,
Ramon Mullerat (+) i Lluis Jou com a Secretaris i Antoni Escura (+) i
Francesc Tusquets com a Vicesecretaris. El meu agraïment també als exPresidents Pintó i Follia pel seu consell i el seu exemple.
Acaba ara un temps i en comença un altre de nou. Hi haurà una renovació de
persones però l’Acadèmia continuarà. Amb dificultats però sense defallences.
Vivim uns moments difícils. Una època en la qual la juridicitat no ocupa el lloc
que li correspon en la configuració de la realitat social. En alguns supòsits
perquè, amb visió de curt abast, hi ha qui identifica la justícia amb la llei, i
encara més si ho fa estrictament amb el seu text literal; en altres, perquè en
prescindir de la llei i negar la seva aplicació, una vegada correctament
interpretada i integrada, s’està ajudant al trencament de tot l’ordre jurídic.
L’ ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA té la
voluntat de prosseguir el seu camí, amb fidelitat a la seva història, amb
l’acompliment dels seus Estatus i amb els ajustaments que calgui als temps
actuals. Hi estem ben disposats. Necessitem, però, l’escalf i el suport de la
comunitat jurídica catalana; dels professionals del dret i de la justícia i de llurs
organitzacions, siguin col·legials o d’altra índole. Igualment de la ciutadania
catalana puix que els nostres esforços els tenen a ells, a la seva felicitat i el seu
benestar, com a destinataris finals. També de les Administracions públiques
que ens han d’exigir però també ens han d’ajudar.
A l’hora de presentar aquest volum VI dels nostres ANNALS, al temps de
donar compte de l’acabament i el començament d’un nou període, ens sentim
raonablement satisfets de la feina duta a terme i fem vots per tal que, amb
l’ajut de tothom, la vida de l’Acadèmia continuï essent ben plena i fecunda
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