DISCURS HOMENATGE AGUSTÍ BASSOLS I PARÉS
Excel·lentíssims Degans Emèrits,
Il·lustríssims Acadèmics,
Molt Honorable ExPresident Parlament,
Honorables ExConselleres,
Distingides Autoritats,
Estimada Família d’Agustí Bassols,
Benvolguts companys i companyes, amics tots,
Agraïm molt sincerament la vostra presència avui aquí, a la casa de l’Advocacia de Barcelona,
en el merescut homenatge a qui fou un reputat jurista, Honorable Conseller i estimat amic.
El passat 25 d’abril es va apagar la flama de l’AGUSTÍ BASSOLS I PARÉS. Qui fou un
advocat exemplar, catalanista de cor, i per sobre de tot, un HOME de DRET en l'expressió més
eloqüent de la paraula, refermada per l’humanista PERE SUNYER.
Si va existir un eix vertebrador en la seva prolífica vida, aquest va ser la seva passió pel DRET
que ja des de ben petit, com ell mateix reconeixia, va despertar.
El seu amor pel Dret, el seu respecte pels Tribunals i l'afany de superació i de lluita que
comporta la professió, li va donar impuls per exercir l’advocacia amb un gran orgull. Per
BASSOLS, com per VOLTAIRE, era la professió més formosa del món i assegurava que el
que més li agradava era defensar els drets i les llibertats de les persones.

L’Agustí Bassols, es va col·legiar en la nostra Il·lustre casa, l'any 1947. En aquella època, es
respirava un ambient de postguerra que havia deixat el país estroncat, un episodi de la historia
catalana on l’únic idioma vehicular era el CASTELLÀ i on el CATALÀ, estava relegat a l’ambient
de la intimitat familiar. En aquells moments, la Junta de Govern del Col·legi era imposada des
de Madrid. Ell però des d’aleshores i sempre, va defensar la cultura catalana dins i fora de
la Institució.

Ferm defensor del Dret Civil Català, no va ser fins l’any 1960, sent Degà Pi i Sunyer, quan va
veure cristal·litzada la seva perseverança en la aprovació per les Corts Espanyoles, de la
Compilació del Dret Civil català
El món jurídic del nostre país estarà sempre agraït perquè amb la seva tenacitat, va impulsar,
amb constància i molt de consens jurídic i polític, la recuperació del Dret Civil de Catalunya,
amb una considerable obra legislativa que, per mitjà de les posteriors lleis, com ara el Codi de
Successions de 1991, ha arribat a dotar el nostre país d’un Codi Civil arrelat a la tradició
catalana i ajustat a les necessitats de la societat actual.
L'any 1961, al costat d’il·lustres juristes com Roca Sastre, Pintó Ruiz i altres, aleshores,
joves advocats, en una valenta acció, van promoure un curs sobre la COMPILACIÓ DE DRET
CIVIL AL Col·legi de l’ADVOCACIA, per tal que tots els seus companys advocats tinguessin la
oportunitat de conèixer-la a fons i estimar-la. L’Agustí Bassols, no va voler deixar de fomentar
el seu respecte per la llengua catalana, i sent conscient de les implicacions que comportava,
sota la seva responsabilitat, va impartir dues lliçons en CATALÀ.
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La seva vinculació amb el Col·legi va créixer arran de l'organització del Congrés de cultura
catalana promogut precisament per la nostra Institució. En acabar el Congrés, qui fora Degà
mesos després: el Degà Pintó Ruiz, li va oferir que formés part de la seva candidatura;
arribant a formar part de la JUNTA DE GOVERN DEL 1978 AL 1982. El seu pas pel Col·legi
ens deixà records que perduraran en la memòria de la institució.
L’any 1982 va ser nomenat pel president Jordi Pujol conseller de Justícia. Formant part del
Govern de la Generalitat deu anys, vuit al capdavant de la Conselleria de Justícia (1982 – 1886
i del 1988 – 1992) i dos a la Conselleria Governació (1986 - 1988).
L’experiència de ser CONSELLER DE JUSTÍCIA, la va viure amb molta il·lusió al poder
servir a Catalunya amb allò que més estimava: EL DRET. Va ser la materialització dels dos
grans ideals a la seva vida: LA JUSTÍCIA I CATALUNYA.
Durant molts anys els seus companys li deien amb afecte “el conseller penitenciari”, ja que,
va ser un amant de la funció social i la dignificació de les presons catalanes i va implementar
una política de reinserció molt moderna, allunyada de les polítiques coercitives aplicades fins
aleshores. Va ser durant el seu mandat l’any 1984 Catalunya va assumir la transferència de
les presons. D’ençà hem estat l’única Comunitat Autònoma a reclamar aquesta competència.
Al Conseller Bassols li devem el projecte de modernització i informatització dels jutjats
catalans, tasca que dugué a terme amb qui fou la seva col·laboradora més destacada,
successora, anys després, al capdavant de la Conselleria de Justícia, Molt Honorable
presidenta del Parlament i actual membre de la ACADÈMIA de JURISPRUDÈNCIA, NÚRIA DE
GISPERT.
Els advocats i advocades de Catalunya li agrairem sempre que el darrer decret que va signar
com a conseller de Justícia va ser un augment de les retribucions als advocats del Torn
d'Ofici.
La seva carrera professional el va portar a assolir les màximes cotes de prestigi, sent
guardonat l’any 1985 amb la Creu de Sant Raimon de Penyafort del MINISTERI DE
JUSTÍCIA, la més alta distinció de l’Advocacia i l’any 1993 li va ser atorgada la MEDALLA
DEL COL·LEGI pels seus mèrits professionals, cívics i polítics i la seva dilatada i reconeguda
trajectòria jurídica, sent Degà, EUGENI GAY

Vull recordar avui les paraules que m’ha traslladat el meu pare, que atesa una recent operació
l’impedeix estar aquí entre nosaltres, doncs vaig ser testimoni, des de ben petita de l’estima i
admiració que li professava en el nostre entorn íntim familiar.
“L’Agustí va esser un home d’extraordinària afabilitat, company i membre de la nostra Junta de
Govern i, posteriorment un excel·lent polític i gestor. Amb ell vaig tenir l’honor de coincidir com
a degà quan fou Conseller de Justícia i vàrem tenir una intima i molt fructuosa col·laboració en
profit de l’advocacia i de la Justícia.
Van ser moments de canvis profunds i tothom recorda com es va resoldre la retribució del torn
d’ofici a Catalunya, la vinguda de l’Escola Judicial a Barcelona, en la que tan directament vàrem
participar, la remodelació del Palau de Justícia, les fundacions amb les que el Col·legi i la
Conselleria varen conjuntament facilitar la implantació de la informàtica, la producció dels textos
dels nostres clàssics i la seva sempre sol·lícita i discreta presència en tots els actes del Col·legi
i de la nostra Acadèmia, en les festes més assenyalades honorant-les amb la seva presència.
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Recordo especialment quan el govern de Gorvachov, ens va demanar a ell i en a mi, que els
ajudéssim en aquells moments de transició pel que fa a l’organització del Col·legi d’advocats i
de Justícia. Ens acompanyà, també, la seva gran col·laboradora i, posteriorment Consellera, i
apreciada i estimada amiga, Núria De Gispert.
L’estreta col·laboració que vam tenir des de la més absoluta independència i respecte, va
donar uns fruïts extraordinaris. L’estima que li vaig tenir continuarà sempre viva en mi i és bo
que en aquests moments t’ho pugui recordar, quan presideixes aquest acte d’homenatge a la
seva gran persona

Rigorós i metòdic, dues virtuts indefectiblement lligades als grans juristes, el conseller Bassols
també era molt autocrític. Diuen els seus companys de partit, que les discussions i debats
polítics en els que va participar sent, militant i figura destacada d’Unió Democràtica de
Catalunya, eren vehements i convincents, motiu pel qual sempre li professaren dins i fora del
partit, un gran respecte.
Finalitzada la seva etapa al Govern de la Generalitat va ser membre del Consell Consultiu,
òrgan que va acabar presidint i que després esdevingué el Consell de Garanties
Estatutàries.
Va ser membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i per a mi, és un
honor acollir l’homenatge que l’ACADÈMIA li ret; pel que va representar i el que representa
AGUSTÍ BASSOLS, per tot el que va construir pel DRET I LA JUSTICIA, pel seu Compromís
amb el país, per una vida consagrada a la transmissió viva de la defensa dels drets de la
ciutadania.
Encara em sembla veure’l amb el seu posat afable i elegant, sortir per la porta de la Sala de
l’ACADÈMIA, on els il·lustres juristes del nostre país (molts d’ells aquí presents), es reuneixen
per nodrir i consolidar amb el seu coneixement i saviesa, els fonaments del nostre DRET
CATALÀ.
L’empremta que deixa en la història de l’advocacia de Barcelona farà que sempre estigui entre
nosaltres i que recordem amb estima i admiració les seves paraules. “ La Justícia és la reina
de les virtuts, treballeu per ella i treballareu la igualtat i la llibertat”
Moltes gràcies.
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