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ParlemAmb...

Què el va fer estudiar Dret? 

Quan tenia 7 anys em van preguntar

què volia ser de gran i sense dubtar-ho

vaig dir advocat. Mai no he tingut cap

dubte sobre ser advocat i sempre n'he

estat orgullós. 

Només he dubtat una vegada. Quan ja

era advocat vaig viure un incident per

part d'un jutge que no em va agradar i

fins i tot volia “penjar la toga”. Però atès

que era una cosa més de la persona i de

la seva manera de fer…em va poder

més les ganes de trepitjar el jutjats, el

plet, l'afany de superació i de lluita que

comporta la professió. L'exercici de la

professió és molt bonic; és una carrera

molt viva, i a més ajudes a les persones.

Alhora és una professió amb molta

responsabilitat.

Quina ha estat la seva participació

i vinculació amb el Col·legi 

d'advocats de Barcelona?

Jo em vaig col·legiar a l'ICAB l'any 1947.

Però el Col·legi que jo vaig conèixer en

aquella època era molt diferent; existia

un ambient de postguerra; tot s'havia de

fer en castellà, el català estava prohibit

i, a més, la Junta de Govern era

imposada per Madrid. 

Jo sempre he defensat la cultura

catalana i en la situació en què es

trobava el Col·legi m'hagués hagut de

reprimir de ser com era. Per tant, al

principi, jo només anava a la Biblioteca. 

Què el va fer canviar, què el 

va fer acostar-se al Col·legi? 

Quan van canviar les circumstàncies jo

em vaig apropar al Col·legi. Amb el degà

“Em va fer molta il·lusió ser
Conseller de Justícia, perquè
els dos grans ideals a la meva
vida són la Justícia i Catalunya”

Agustí Maria Bassols i Parés, Barcelona, 1924. És advocat i doctor en Dret. El 1967 va ser soci

fundador d'Òmnium Cultural de la qual en va formar part de la junta directiva fins al 1977.Va

promoure el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977).Va formar part de la Junta de Govern

del 1978 al 1982.

Va ser conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 1982 a 1986 i de 1988 a 1991, i

conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya de 1986 a 1988. Va impulsar la

modernització del dret civil català, especialment el Codi de Successions de 1991.

És membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i del Consell Consultiu de la

Generalitat de Catalunya, del qual el 2000 va ser nomenat president. El 1985 va ser guardonat amb

la Creu de Sant Raimon de Penyafort i el 1993 li va ser atorgada la medalla del Col·legi.
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Pi i Sunyer, un home molt obert, el

Col·legi va obrir-se més. L'any 1960 es va

aprovar la Compilació del Dret Civil català

per les Corts espanyoles (després de

moltes retallades).  L'any 61 es va fer un

curs al Col·legi d'Advocats per tal que els

advocats la coneguessin a fons, i al

costat de Roca Sastre i advocats il·lustres

també alguns advocats joves com en

Pintó Ruiz i jo mateix vam participar-hi. En

el meu cas vaig acceptar perquè vaig

poder impartir les dues  lliçons en català,

sota la meva responsabilitat.  

La meva col·laboració amb el Col·legi va

créixer arran de l'organització del

Congrés de cultura catalana que estava

promogut pel Col·legi d'Advocats de

Barcelona. En acabar el Congrés, Pintó

Ruiz em va demanar que formés part de

la seva candidatura;  i vaig ser de la

Junta de Govern del 1978 al 1982.

Com viu un advocat l'experiència

de ser Conseller de Justícia? 

Em va fer molta il·lusió ser Conseller de

Justícia, perquè els dos grans ideals a la

meva vida són la Justícia i Catalunya, i

gràcies al meu nomenament com a

conseller vaig servir a Catalunya amb

allò que més m'agrada, el dret. 

Quines són les tasques que 

com a conseller de Justícia 

més destacaria?

La tasca que més destacaria va ser la

informatització dels jutjats. Això es va

començar a Catalunya, i ho va impulsar

la Conselleria de Justícia arran de la

idea del Col·legi de procuradors, amb

Antonio Anzizu al capdavant. Després a

Madrid es van interessar pel projecte i

els vam oferir les nostres experiències. 

També recordo, que el darrer decret

que vaig signar com a Conseller de

Justícia va ser un augment de les

retribucions als advocats del Torn

d'Ofici. 

Vostè va ser també impulsor de

lleis com el Codi de successions? 

Vam començar la reforma del Dret

Català quan vaig entrar com a conseller

de Justícia. S'havia de modernitzar i

constitucionalitzar la compilació,

perquè en aquella època, per exemple,

es parlava de fills il·legítims i s'havia

d'actualitzar respecte del que es vivia

en la societat. 

La primera legislatura es va acabar amb

la Llei de la Reforma de la Compilació

del Dret Civil català. El dret català

estava necessitat de reforma, i a més

també es va promulgar la llei de

normalització lingüística; al meu criteri

aquestes van ser les dues lleis més

importants de tota la legislatura. 

Jo sempre he cregut en la codificació,

que entre altres avantatges facilita

l'aplicació del dret i concretament el

treball dels jutges. 

Ara s'està realitzant una altra reforma

per la total codificació del nostre 

dret. Potser s'han intensificat els

canvis, ja que avui en dia, la societat 

canvia amb molta rapidesa i el dret 

ha de contemplar aquesta realitat, 

però també necessita una certa

consolidació.

Considero que la forma en què s'està

duent a terme el Codi civil de Catalunya

-la codificació- s'adapta a aquestes

circumstàncies, perquè facilita la

incorporació de nous preceptes sense

alterar l'ordenació del text. 

! Roser Ripoll


