






























































































DISCURS DE CLOENDA DE LA SESSIÓ DE RECEPCIÓ 
DE L’ EXCEL·LENTISSIMA SENYORA 

MARIA EUGENIA ALEGRET BURGUÉS 
A L'ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ 

DE CATALUNYA 
(16.11.2010) 

 
 Josep-D. Guàrdia i Canela 

President  
 
 
 
 

Excel·lentíssim. senyor. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial  

Honorable senyora Consellera de Justícia del Govern de Catalunya 

Excelentísimos. Señores Vocales. del Consejo General del Poder Judicial, 

delegados para Catalunya 

Excel·lentíssim Senyor President de la Comissió Jurídica Assessora, 

Excel·lentíssim Senyor Degà de l’Il·lustre Col·legi de  Notaris de Catalunya 

Excel·lentíssima Senyora Degana de l’Il·lustres Col·legi de Procuradors del 

Tribunals 

Excelentíssima senyora Presidenta del Consell d’Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya, 

Altres digníssimes autoritats, estatals, autonòmiques i locals 

Il·lustríssims Senyors ex Presidents de l’Acadèmia de Jurisprudència i 

Legislació de Catalunya. 

Il·lustríssims Senyors. membres de la Junta de Govern de l’Acadèmia. 

Il·lustríssims companys acadèmics, 

familiars i amics de l’Acadèmica que avui rebem a la nostra Corporació, 

senyores i senyors que ens acompanyen en aquest acte 

 



 

Seguint una tradició d’aquesta Casa, com a President de l’Acadèmia, abans de 

cloure la sessió vull intervenir breument d’una manera que sense constituir un 

discurs formal, glossi el contingut d’aquest acte.. 

 

*     *     *     *     * 

 

En primer terme, per tal d’agrair la presència de totes aquelles persones que  

hi assisteixen i ens acompanyen en una sessió tan important per a aquesta 

Corporació: les autoritats i el públic assistent. 

 

De una manera especial quiero agradecer que nos acompañen en esta sesión el 

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, los 

vocales del Consejo General del Poder Judicial y múltiples compañeros de la 

Académica recipiendaria, jueces y magistrados, que se han desplazado a 

nuestra Ciudad desde los más diversos puntos de la geografía española 

 

Una salutació especial també als familiars, companys i amics de Maria Eugènia 

Alegret que han volgut acompanyar-la en aquesta que és la seva festa 

 

*     *     *     *     * 

 

En una acte com el d’avui no hi ha dubte que hi ha una gran protagonista, la 

nova acadèmica de número, que en altres ocasions semblants ens 

acompanyava com a Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

i des de fa un temps com Acadèmica electa. Hi ha un coprotagonista que és 

l’Acadèmic que en nom de la Corporació contesta el discurs d’ingrés. També 

és sòlit tornar la vista endarrere recordant l’acadèmic substituït i el que dóna 



nom a la medalla. Em permetran que també avui ho faci amb una lleugera 

major extensió 

 

Així doncs i en primer terme em correspon felicitar a Maria Eugènia Alegret 

Burgués per la seva recepció com Acadèmica de número. Adquireix la 

plenitud de drets a la Corporació. Ja coneixíem la seva decidida disposició a 

complir els seus deures acadèmics. Durant el període com acadèmica electa, 

una mica més llarg d’allò que és normal, com ha dit en el seu discurs, per la 

justificadíssima raó d’esser la primera autoritat judicial a Catalunya, ha 

presentat nombroses comunicacions i ha intervingut en els debats amb la 

precisió tècnica i la prudència dialogal que li son pròpies. Fa pocs dies en 

aquesta mateixa Sala rebíem també com Acadèmic de número al Magistrat 

Ignacio Sancho Gargallo. I en el seu discurs sobre “Iuris prudentia del Juez 

civil” deia que constitueixen pressupòsits del jutge, ser una bona persona, tenir 

sentit comú, disposar d’una sòlida formació jurídica i humanista i estar dotat 

dels bons hàbits de l’art de jutjar amb prudència. Aquells que la coneixem 

sabem que totes aquestes qualitats concorren en la persona de Ma. Eugènia 

Alegret. El seu currículum ha estat magníficament exposat en la laudatio que 

n’ha fet l’acadèmic que ha contestat i res més podria jo afegir sobre aquest 

punt. 

 

Ha fet amb un magnífic discurs.  Sobre una institució de les més peculiars del 

nostre dret civil propi, des d’una perspectiva essencialment jurisprudencial i 

que emana de dos Tribunals molt nostres, el Tribunal de Cassació de 

Catalunya que funcionà durant la Generalitat republicana com a òrgan judicial 

propi de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia que com diuen  la 

Constitució i l’Estatut culmina l’organització judicial a Catalunya. 

 



La rescissió per lesió és amb tota probabilitat una de les institucions que més 

caracteritzen el dret propi de Catalunya. Procedent del Dret Romà (Rem maioris 

pretii a Codex IV, 44, 2 i Si voluntate tua, Codex IV, 44, 8) va ser modulada, 

com al llarg de la nostra història ha fet el dret canònic amb el dret romà, per 

les Decretals de Gregori IX (Cum dilecti  i Cum causa al llibre X capítol III, títol 

17, 3 i 6) i ha arribat fins als nostres dies produint l’extensa jurisprudència que 

la nova Acadèmica ha exposat magistralment i que és signe inequívoc de la 

seva actualitat. Com a President de l’Acadèmia em plau de recordar que la 

rescissió per lesió, es troba només esmentada a la “Memoria” de Duran i Bas 

(article 189) en la versió de  lesio enormis, com a mitjà per invalidar el jurament 

promissori, i al Projecte d’Almeda i Trias com a mitjà per invalidar la renúncia 

lesiva al suplement de llegítima i és absolutament silenciada al Projecte 

d’Apèndix de la Academia de Derecho I, en canvi,  és recuperada amb notable 

amplitud a la Memòria d’aquesta Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 

aprovada el 28 d’agost de 1899 i en la que participaren com a Ponents,  Magí  

Pla i Soler, Felipe Bertran de Amat, Guillem Ma de Brocà, Josep Pella i 

Forgas, Josep Estanyol i Colom, Guillem Tell i Lafont i Antoni Ma. Borrell i 

Soler. 

 

L’elecció per part de la nova acadèmia d’aquest tema com a objecte del seu 

discurs de recepció constitueix, doncs,  per a l’Acadèmia  un motiu 

d’agraïment i de satisfacció 

 

*     *     *     *     * 

 

Reconeixement agraït també a la tasca duta a terme pel nostre company 

Acadèmic Lluí Jou i Mirabent. Ha fet una contestació doblement bona, en 

termes de Baltasar Gracián. Ha estat breu però especialment ha estat bona. 

Conté tot allò que ha de tenir una contestació. Crec sincerament que va ser un 



encert de l’Acadèmia designar un Notari per a contestar un discurs d’una 

Magistrada i sobre un tema que és més de jurisdicció contenciosa que de la 

jurisdicció preventiva que és pròpia del Notariat. El nostre agraïment 

corporatiu per haver efectuat el discurs de contestació, en nom de l’Acadèmia 

 

*     *     *     *     * 

 

La nova acadèmia ha rebut la medalla i el diploma que duen el nom de Pere 

d’Amigant. Amb la delicadesa a que ens té acostumats ha efectuat una molt 

ajustada referència a la seva biografia. No la repetiré jo aquí, però sí que em 

permetré efectuar alguna consideració sobre la seva vida i la seva família 

 

Pere d’Amigant, que com s’ha dit fou Magistrat de l’Audiència de Catalunya,  

pertanyia a una família benestant, fortament arrelada a Manresa i que va 

generar diversos importants professionals en el camp del dret i també de la 

medecina.. Entre els seus avantpassats hi havia un metge que havia dedicat 

una casa de la seva propietat a atendre malalts -l’hospitalet-  i que havia assistit 

l’any 1522 Ignasi de Loiola durant la seva estada a la vora del Cardener. 

 

Va néixer el 1645 i poc després, concretament el 12 d’abril de 1646, el seu 

pare Joan Josep va ser executat  per ordre de qui era Virrei de Catalunya 

durant l’ocupació francesa, Enric de Lorena, comte d’Harcourt, pel fet que 

durant la guerra dels segadors la família romangué fidel a la monarquia de 

Felip IV. 

 

Fou professor de dret romà en la Universitat de Barcelona, assessor en el 

Tribunal de la Capitania General, en el Reial Consell de la Batllia General i en 

l'ofici del Mestre racional (Intendent de la Casa Reial), i jutge en el Reial 

Consell criminal de Catalunya. Va posar al dia i il·lustrar la Praxis civilis de 



Peguera i les addicions introduïdes per Acaci de Ripoll (cal remarcar que tots 

dos juristes donen nom a sengles medalles de la nostra Corporació). I és autor 

de l'obra Decissiones et enucleationes criminalis seu praxis Regii criminalis Concili 

Cathaloniae  (Barcelona; Figueró, 1691). 

 

Ingressà a l’Audiència de Catalunya com a Jutge de Cort i passà després a la 

Sala Civil de la mateixa Audiència que presidí diverses vegades. Fou també 

Fiscal i consultor de la Inquisició. Com ha recordat la nova acadèmica, per la 

seva fidelitat a la causa austriacista, per haver-se pronunciat a favor de 

mantenir les lleis i els privilegis catalans i per haver resistit, juntament amb 

altres juristes com Bonaventura Tristany (que també dona nom a una de les 

nostres medalles acadèmiques)  a la pressió reial que pretenia que li fos revelat 

el secret de les deliberacions del Consell de Cent barceloní, clarament partidari 

de la causa de l’Arxiduc, en un plet amb el Virrei, .fou capturat i empresonat 

per la gent de Felip V i fou condemnat a cadena perpètua i portat a la presó de 

Pamplona on morí l’any 1707 

 

Aquesta fidelitat a les pròpies conviccions i aquest amor al país, manifestat en 

dues generacions d’una família afegeixen valor a la figura eximia de Pere 

d’Amigant. Per això, en el seu dia, l’Acadèmia l’escollí per a donar nom a una 

de les seves medalles, la que ara du la nova acadèmica. 

 

 *     *     *     *     * 

 

Maria Eugènia Alegret substitueix per defunció a Guillem Vidal Andreu. 

També s’ha fet d’ell l’oportuna ressenya biogràfica. El seu record és encara 

present a la ment de la majoria dels assistents.. Personalment el tenia per un 

veritable amic. El vaig conèixer a través d’un amic comú i la coneixença va 

esdevenir amistat en uns camps bastant distants de l’acadèmia i de la 



jurisdicció. Fou en el camp esportiu, on els dos participàvem d’una comuna 

afecció, no només com espectadors sinó com practicants (parlo, ai las,  de fa 

35 anys, quan érem bastant joves), formant part d’un mateix equip, del que 

s’ha anomenat l’esport rei dels nostres temps. I en el camp polític 

administratiu car ell era President del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya mentre jo era Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

No formàvem part, doncs, en aquesta ocasió, del mateix equip, però puc 

assegurar que des de les conformitats i des de les discrepàncies sempre varem 

practicar aquell joc net que és exigible en tots els àmbits de la vida. 

 

Ja s’ha recordat que va néixer a Palma de Mallorca l’any 1941. Estudià a la 

Universitat de Barcelona, ciutat en la qual el seu pare exercia de Magistrat. Fou 

Jutge de Maó, Sabadell i Palma de Mallorca i President del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya entre els anys 1994 i 2004. Va llegir el discurs d’ingrés 

a l’Acadèmia el 25 de gener de 2006 sobre “Los recursos en la Ley orgànica del 

Tribunal de Jurado: Una visión desde el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña” que li 

contestà l’Acadèmic Juan Córdoba Roda. Morí el 23 de març de 2007 i 

pronuncià la seva Necrològica Lluís Puig Ferriol en la sessió acadèmica de 8 

de maig de 2007 

 

*     *     *     *     * 

 

El fet de que nova Acadèmica pertanyi a la carrera judicial em porta també a 

efectuar alguna consideració sobre l’Acadèmia i el Poder Judicial. No tinc 

dades fefaents referides a períodes més allunyats però sí des de la continuació 

de l’Acadèmia l’any 1954. Entre els primers membres formà part de la 

Corporació Francisco Eyré i Varela que al cap de poc temps marxà a 

Madrid on fou Magistrat del Tribunal Suprem. Els mateix camí seguí més 

endavant Francisco Soto Nieto, elegit l’any 1977 quan era President de 



l’Audiència Provincial de Girona i que més tard esdevingué Magistrat de la 

Sala 2a del Suprem. Fou també acadèmic elegit l’any 1982, Lluís Ma Capell i 

Bergadà aleshores President de l’Audiència Provincial de Lleida. Substituint 

Eyré va ser elegit l’any 1968, Rafael Gómez de Membrillera l l’any 1986, 

Antoni Sabater i Tomàs, els dos molt arrelats a la nostra Ciutat on 

desenvoluparen la part més important de la seva vida com a Magistrats. 

Esment especial cal fer de la figura de Carles Obiols i Taberner que fou 

President de l’Audiència Territorial i que fou elegit acadèmic l’any 1964.. 

Excel·lí en les funcions jurisdiccionals a la nostra Ciutat i al Principat 

d’Andorra on fou Jutge delegat d’apel·lacions però també va ser un gran 

publicista i tingué una participació destacada en l’elaboració de la Compilació 

de la que enguany hem commemorat el Cinquantenari.. 

 

En els darrers temps hem comptat amb Guillem Vidal Andreu, ingressat el 

2006 i Maria Eugènia Alegret Burgués, que han estat Presidents del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Magistrat Ignacio Sancho 

Gargallo. Aquest dos darrers rebuts com a numeraris aquest mateix any. 

 

He deixat en darrer terme quatre figures senyeres que destacaren com a 

Magistrats designats per ocupar funcions jurisdiccionals pels seus mèrits. En 

l’àmbit estatal, Encarna Roca i Trias, elegida l’any 1980 i que actualment és 

Magistrada de la Sala 1a del Tribunal Suprem. En l’àmbit dels Tribunals 

catalans o de Catalunya, Santiago Gubern i Fàbregas, President del 

Tribunal de Cassació de Catalunya, que formava part de l’Acadèmia que acabà 

les seves funcions l’any 1939 i que s’integrà en el grup constitutiu de l’any 

1954, Lluis Puig Ferriol, elegit acadèmic l’any 1973 i que posteriorment fou 

designat Magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia 

i.......Ramón Maria Roca Sastre, que ostentava la doble condició de 

pertànyer a la carrera judicial en la qual que havia ingressat per oposició l’any 



1933, que fou Jutge a Montblanc i Cervera i que posteriorment fou també per 

oposició però sense integrar-se en la carrera, Magistrat del Tribunal de 

Cassació de Catalunya i membre de l’Acadèmia abans de la guerra civil i l’any 

1954 quan li fou reconstituïda.  

 

Tretze magistrats constitueixen un nombre important que acredita l’estreta 

relació entre la nostra Acadèmia i el Poder Judicial. A més, la nostra 

Corporació ben sovint des dels seus orígens he tractat de temes relacionats 

amb els Jutges i l’organització judicial. Per referir-ne només a dos, esmentaré  

en la llunyania dels temps, la “Oración inaugural sobre las excelencias del juez” 

pronunciada en l’acte d’obertura del Curs de la Acadèmia de jurisprudència 

teòrico pràctica, celebrat el 26 d’octubre de 1780, per l’acadèmic Francisco 

Sans de Monrodon y de Sala. I, dos-cents anys ençà, el treball sobre 

“Competències de la Generalitat en matèria de Justícia” desenvolupat per Josep-Joan 

Pintó Ruiz i jo mateix amb ocasió de les Jornades sobre l’Estatut 

d’Autonomia, celebrades en aquesta mateixa Sala el mes d’abril de 1980 

 

*     *     *     *     * 

 

Aquestes darreres consideracions personals em porten a apuntar un tema 

delicat però que cal tractar sense cap mena de reserva mental. Es tracta de 

l’organització del Poder Judicial a Catalunya. 

 

Crec lleialment que la regulació que l’Estatut de 2006 feu d’aquesta matèria 

tenia l’assentiment de la gran majoria de la comunitat jurídica catalana. També  

és cert, d’altra banda, que alguns no volien que l’Estatut tractés en absolut 

d’aquesta matèria i que d’altres volien que s’aprofités l’avinentesa per abordar 

la regular l’organització del Poder Judicial de Catalunya en la línia d’allò que va 

fer la Constitució republicana de 1931 i que semblen exigir els drets històrics 



de Catalunya. Un editorial de la Revista Jurídica de Catalunya, òrgan d’expressió 

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i de l’Acadèmia, de l’any 2006,  corrobora 

aquesta realitat 

 

Com és sabut la Sentència del Tribunal Constitucional ha laminat i 

pràcticament ha anorreat tota aquesta regulació. No és aquest ni el lloc ni el 

moment de la crítica ni el de fer propostes concretes que corresponen 

específicament als representants polítics. S’ha dit que algunes de les matèries 

anul·lades pel Tribunal Constitucional poden tornar a ser reconsiderades en 

l’àmbit d’una eventual reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és el 

nostre ideal però esperarem amatents el resultat d’aquesta via. No ens sembla, 

però acceptable aquell raonament del Tribunal Constitucional que, fent 

supòsit de la qüestió, qualifica l’Estat autonòmic com quelcom radicalment 

diferent de l’Estat federal i sosté que aquest fet impedeix qualsevol 

manifestació que s’aparti de la uniformitat. I, en canvi, es podrien extreure 

més conclusions de l’expressió del mateix Tribunal segons la qual “el 

territorio.......(de Catalunya) (constitueix) una de las unidades vertebradoras de 

la articulación del Poder Judicial en el conjunt del territori (estatal)”. 

Vertebració i articulació constitueixen dues paraules que, convenientment 

interpretades, haurien de poder donar lloc a resultats probablement 

satisfactoris. Caldrà, sens dubte, seguir dialogant sobre aquest tema. 

 

*     *     *     *     * 

 

I acabo ja. La meva paraula torna als inicis d’aquesta intervenció. L’Acadèmia i 

jo personalment felicitem al dos acadèmics que han intervingut en aquest acte. 

Els hi agraïm també el seu esforç. L’Acadèmia s’enriqueix i es veu altament 

potenciada per la seva activitat. Les referències històriques que avui hem 

cercat en la institució objecte del discurs, en el jurista que dona nom a la 



medalla en la qual la nova Acadèmica ha substituït el seu antecessor, en el 

record d’aquest i en la reflexió sobre la presència vivificant de membres del 

poder judicial en la nostra Corporació, ens ajudaran sens dubte a mantenir-nos 

fidels a la missió de l’Acadèmia i, d’aquesta manera, a romandre fidels al ideal 

de Justícia i al servei del nostre poble. 

 

Moltes gràcies per la seva atenció 
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