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A mi em va passar el mateix que tinc per segur que li ha succeït a 

casi bé tothom: vaig conèixer a Juan Vallet abans per la seva obra que 

personalment. Per la meva generació, la que estudià la carrera de Dret als 

anys 60 i oposità als 70, Vallet era una cita obligada, continua i 

prestigiosa. La seva aportació, especialment al Dret de Successions era 

reconeguda públicament com decisiva. Tant ho era, que –de fet- moltes 

vegades l’estudiàvem no directament en els seus innumerables articles, 

monografies i llibres, sinó a través dels resums i cites prodigats als cursos 

y manuals de l’època, com el Castán, el Lacruz i el Puig Brutau. Vallet 

tenia, doncs, un prestigi i una autoritat científica reconeguts abastament i 

sense discussió. 

 

Passaren anys fins que no el vaig conèixer personalment. Fou a 

finals dels anys 80, en un dinar organitzat no recordo per quina raó pel 

llavors degà de Madrid –Roberto Blanquer- amb tres o quatre convidats 

més, tots notaris de Madrid tan sols una mica més joves que Vallet. 

Vallet em va sorprendre. M’esperava la típica “patum” jurídica, una mica 

engolada i llepafils, tan freqüent en les cúpules de totes les professions 

jurídiques, i em vaig trobar amb una home amb una forta presència física, 
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que menjava i bevia amb abundor i notòria satisfacció, que xerrava pels 

descosits dient coses interessants, explicava acudits intel·ligents i reia. 

Sobre tot, reia. Al tornar a Barcelona li vaig comentar a algun amic –tal 

vegada Puig Salellas o Follia- que “en Vallet és com un carlí”. Uns anys 

després tornà a coincidir amb Vallet en uns cursos organitzats per la 

“Fundació Roca Sastre” a la Universitat de Cervera. Se li notaven una 

mica els anys, però era el mateix. Encara va despatxar amb fruïció unes 

viandes no pas suaus de la cuina de La Segarra, que no és precisament 

lleugera. En resum, Vallet ha estat un home ple de força i vitalitat. Tan 

sols així s’explica l’extensió i rigor de la seva obra, que és plural i 

abrumamadora. .  

 

Juan Berchmans Vallet de Goytisolo nasqué a Barcelona el 21 de 

febrer de 1917. El seu avi patern –Francesc Vallet i Piquer- descendia de 

El Sarral (Tarragona), on es detecta el cognom Vallet des de l’Edat Mitja. 

El seu avi matern –Antonio Goytisolo Digat- havia nascut a Cienfuegos 

(Cuba), fill d’un emigrant –Agustin Goytisolo Lizarzaburu, nascut a 

Lequeitio i que va arribar a fer una gran fortuna. Vallet és, per tant, cosí 

dels escriptors germans Goytisolo –José Agustín, Juan y Luís-. Recordo 

que Juan explica a les seves memòries que quan –l’any 1956- el seu 

germa Luis, llavors militant comunista –i avui acdèmic-, fou detingut, 

acudiren a la intercessió de Juan Vallet, qui –una personalitat ja al Madrid 
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de l’època- aconseguí el seu alliberament immediat. El pare de Vallet –

Josep Maria Vallet i Arnau- fou un dels pioners a Espanya de la industria 

de l’automòvil. Fundà les societats “Vallet Elizalde” i “Vallet Fiol”, que 

van ser les matrius de altres dues companyies “Elizalde” i “Hispano 

Suiza”, la darrera de les quals va acabar absorbida per “Enasa”, es a dir, 

la fàbrica dels “Pegaso”. Casat amb Maria Goytisolo Taltavull, morí molt 

jove –als 38 anys-, quan Juan Vallet en tenia 8 i era el més gran de vuit 

germans.  

 

Vallet estudià des dels 6 anys al Col·legi Bonanova, dels Germans 

de la Doctrina Cristiana, on cursà l’ensenyament primari i el batxillerat. 

L’any 1933 aprovà l’examen d’ingrés a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, on va ser deixeble del catedràtic de Dret Civil José Alguer, un 

bon mestre, traductor i anotador –amb Blas Pérez Gonzáles- del tractat 

alemany de Ennecerus, Kipp i Wolff, editat per Bosch. Per altra banda, 

durant la seva jovenesa es distingí molt en la pràctica d’esports: va ser 

campió de Catalunya de hockey sobre herba i practicà l’atletisme en les 

especialitats de salt i decathlon. La guerra civil interrompí el seus estudis 

al acabar el tercer curs. El maig de 1937 pogué creuar la frontera amb 

França i arribà a Sant Sebastià. S’enrolà a la Tercera Brigada de Navarra i 

acabà la guerra amb el grau d’alferes provisional. El setembre de 1939 va 

concloure la carrera i es posà a preparar oposicions a notaries, sota la 
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orientació de Ramon-Maria Roca Sastre, juntament amb Jorge Roura, 

Luis-Fernando de Alós, Luis de Molina y Lorenzo García-Tornel.. 

Ingressà a les oposicions de 1942, per Torroella de Montgrí. L’any 1944 

es traslladà a Malgrat, on va conèixer a la que seria la seva dona –Teresa 

Regí i Ribas-, amb la que ha tingut set fills. L’any 1945 passà a servir la 

notaria d’Arucas, a les Illes Canàries, i el 1947 una de les de Logroño, 

guanyada per oposicions entre notaris. I, per fi, l’any 1949 guanyà –en 

oposicions lliures- una notaria de Madrid, que va servir fins la seva 

jubilació, el primer d’abril de 1987. Des de 1963 es acadèmic de la Real 

Academia de Legislación y Jurisprudencia i, des de 1986, de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas. És també acadèmic 

corresponent de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i 

membre de l’Institut d’Estudis Catalans. I, per últim, ha estat president 

efectiu –i ho és honorari- de la Unión Internacional del Notariado Latino. 

 

En aquesta esquemàtica trajectòria s’insereix una obra jurídica de 

primera magnitud, ingent i d’alta qualitat, que començà molt aviat, tot 

just servint les seves primeres notaries. L’any 1944, un any i mesos 

després del seu ingrés, publica a la “Revista de Derecho Privado” un 

article titulat “La compraventa por mitades indivisas y con pacto de 

sobrevivencia. Su naturaleza jurídica y su eficacia en el Derecho común y 

en el foral catalán”. I, encara no un any més tard, publicà a “La Notaria” 
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–la revista d’aquest Col·legi- un treball de títol llarguíssim: “Dos casos 

prácticos.- I. Pago de legítimas, habiendo prelegados y legados con carga. 

II. La clàusula o pacto de supervivencia en compraventas por cónyuges 

de predios en común y proindiviso, en relación con la Ley Hac Edictali, y 

con la edificación de solar común por uno solo de los consortes”. N’hi ha 

prou amb aquestes dues publicacions per detectar una constant en tota 

l’obra jurídica de Juan Vallet. És l’obra d’un gran jurista, de sòlida 

formació romanística i depurat per l’estudi dels clàssics catalans i 

castellans, però és també l’obra d’un notari –que és el que va ser tota la 

vida-, és a dir, d’un professional que treballa en contacte directe amb la 

realitat i ha de resoldre els problemes als seus clients. És evident, per tant, 

que els treballs de Vallet són inicialment, en bona mida, la resposta a 

casos pràctis que se li plantejaven a la seva notaria. I és per aquesta raó 

per la que les opinions de Vallet –hi estiguis o no d’acord- mai t’ofeguen 

amb una dogmàtica encarcarada, sinó que sempre busquen escletxes de 

llibertat per les que pogué donar sortida als interessos en joc. 

 

Publicà dos treballs més a “La Notaría” i, el 1946, ho feu, per 

primera vegada, a la “Revista General de Derecho”; el 1947, a la “Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario”; i, el 1949, a l’“Anuario de Derecho 

Civil”. L’any 1951 aparegué el seu primer llibre -“Hipoteca del Derecho 

Arrendaticio”-, que està dedicat “A mis maestros de Derecho civil en la 
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Universidad de Barcelona, Don José Alguer Micó y Don Blas Pérez 

González”, i que és també la resposta a una necessitat detectada al seu 

despatx, com ho reconeix al dir, a la introducció, que “El problema se 

planteó en mi despacho. Tajante y concreto, desde el lado opuesto de mi 

mesa”. El 1955 aparegué una obra capital en la seva producció: “Apuntes 

de Derecho Sucesorio”, que havien aparegut abans per capítols al 

“Anuario de Derecho Civil”. Aquest treball, juntament amb els que 

porten per títol “El artículo 811 como norma a interpretar” y “El artículo 

811 como norma a integrar” (1957-1960), marcaren un abans i un després 

en els estudis de Dret de Successions, com ho prova el fet de que el 

professor José-Luís Lacruz Berdejo encapçalés el seu curs de Dret de 

Successions –juntament amb el professor Francisco Sancho-Rebullida- 

amb aquestes paraules: “Dedicamos este libro a Juan Vallet de 

Goytisolo, en reconocimiento a su contribución impar al derecho 

sucesorio español y en testimonio de amistad”. Aquests treballs 

constituïren la base sobre la que Vallet bastí les seves posteriors obres de 

síntesi més conegudes. La primera fou el “Panorama del Derecho civil”, 

de 1963, i la més extensa el “Panorama del Derecho de sucesiones”, de 

1982 i 1984, en dos volums que fan en total més de 2000 pàgines. En 

total, ha publicat trenta llibres i uns dos-cents treballs jurídics, recollits 

parcialment en una sèrie de “Estudios” sobre fonts del dret i mètode 

jurídic, Dret de coses, donacions, Dret successori, obligacions, contractes, 
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empreses i societats, i garanties reals. I, per tancar aquest apartat, s’ha de 

fer esment del seu llibre “Metodologia jurídica”, de 1988.  

 

Aviat va sortir també de l’àmbit estrictament jurídic, per entrar en el 

de la filosofia del Dret i en el de la ciència política. Utilitzant 

terminologia de Eugeni d’Ors, es podria dir que va passar molt aviat de 

l’anècdota a la categoria, demostrant l’encert de Gregorio Marañón quan 

deia que “el médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe”. “Glosas 

a la Pacem in Terris” (1963), “La antítesis inflación-justicia”, (1960), “La 

crisis del Derecho” (1962), “Derecho y sociedad de masas” (1967) y. “De 

la propiedad al capitalismo anónimo y a la propuesta de reforma de la 

empresa” (1968) son unes primeres manifestacions de l’ampli ventall de 

les seves inquietuds. S’ha de destacar, en aquest camp, el llibre 

“Montesquieu: Leyes, gobierno y poderes” (1986). En total, ha publicat  

més de cent treballs sobre filosofia jurídica i temes polítics i socials, 

molts d’ells a la revista “Verbo”, que juntament amb l’“Editorial Speiro” 

son dues iniciatives que deuen molt a Vallet –segurament també en 

termes de mecenatge-, ja que són fruït de la seva íntima col·laboració 

amb Eugenio Vegas Latapié, lletrat del Consell d’Estat i ideòleg 

d’“Acción Española”. . .  
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Fet aquest precipitat recorregut per l’obra de Vallet, toca ara assajar 

una aproximació –breu i modesta- al pensament que batega darrera una 

producció tan extensa com variada. I permetin-me que ho faci en torn a 

tres idees: 1. Vallet és un iusnaturalista. 2. Vallet és un jurista format en 

el si de l’escola jurídica catalana. 3. Vallet s’insereix en la millor tradició 

conservadora europea.  

 

Vallet és un iusnaturalista que s’integra en l’escola clàssica 

aristotèlica i tomista, que “parte de la idea del orden natural del que 

debe extraerse lo justo, es decir, el lugar adecuado de cada cosa en una 

armonía general, y no significa un conjunto de reglas sino más bien un 

método realista”. ¿Quin lloc ocupa l’ordenament jurídic positiu en 

aquesta concepció. Per Vallet “el ordenamiento positivo queda inmerso 

en el Derecho natural, que le opone los diques del desuso, la costumbre 

en contrario, la ineficacia de la ley injusta y el temperamento de la 

equidad o de la epiqueya que adecua la norma general al caso 

concreto”. No he trobat la posició de Vallet sobre la “desobediència 

civil”, que a ben segur ha de ser suggestiva. Recorda Vallet que 

Montesquieu va escriure a “L’esperit de les lleis” aquesta memorable 

afirmació. “Decir que nada hay justo o injusto sino lo que ordenan o 

prohíben las leyes positivas, equivale a decir que antes de trazarse el 

círculo no eran iguales todos los radios”. Des d’aquesta perspectiva 
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iusnaturalista, la justícia és –per Vallet- l’expressió de l’ordre inscrit per 

Deu en la natura, el que significa que “la imposición de un orden 

artificial, coercitivo y contrario (a este orden) es la negación del 

Derecho”. Ara bé, ¿com es reconeix aquest ordre natural? Per Vallet es 

necessari –en primer lloc- aprofundir en el coneixement de cada cas 

concret, en totes les seves circumstàncies, ja que no existeix la justícia 

absoluta, sinó tan sols la justícia del cas concret. Així, ens diu: “La 

justicia debe hallarse en cada caso, sin olvidar lo universal, pero 

teniendo en cuenta todas las circunstancias particulares y examinando la 

relación en todos los ángulos, aspectos, perspectivas, relaciones y 

consecuencias reales, sean particulares o generales”.  I –en segon terme- 

s’ha de tenir molt present, segons Vallet, que la idea de justícia està molt 

lligada a la de bé comú. “El concepto de bien común –ens diu-, al ser 

decisivo para determinar lo que es justicia general, o legal o social, en 

su genuino significado, ha de serlo también para la correcta delimitaci´n 

del ámbito de la justicia conmutativa”. Ara bé, immediatament afegeix 

que “ese bien común, única pauta de la justicia general o social, no es el 

bien de la mayoría. No es lo que se ha llamado interés nacional. No es la 

satisfacción de las masas. Es el bien de todo el pueblo, visto 

transtemporalmente, en la sucesión de sus generaciones”. El que 

comporta que no es pugui fer taula rasa del passat, que es tingui que 

valorar la tradició, que s’hagin de ponderar els precedents i que es degui 
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tenir present el costum. Resumint: l’actitud de Vallet -informada per un 

realisme que esbrina a fons cada supòsit de fet, i per la recerca de la 

justícia del cas concret- és molt semblant a la del juristes clàssics romans 

i, àdhuc, a la dels juristes anglosaxons. I, per altra banda, en aquest nucli 

dur del seu pensament s’insereix l’arel més profunda del conservadorisme 

de Vallet, al que faré referència aviat.    .  

 

Vallet és un jurista format en el si de l’escola jurídica catalana. 

Català de soca i arrel, alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

deixeble de José Alguer i de Ramon-Maria Roca Sastre, i estrenat com 

notari en dos pobles de la Catalunya vella,  no podia ser d’altra manera. I 

¿quins són els trets característics de l’escola jurídica catalana? 

Bàsicament, la prevalença del principi de llibertat civil. En efecte, 

l’esperit més profund  del Dret català no es troba en aquesta o en aquella 

institució aïllada, ni en la successió contractual ni en la separació de bens, 

ni en els fideïcomisos ni en la legítima curta, ni en la plena autonomia de 

la dona ni en l’engany de mitges. L’essència del Dret català rau en la 

llibertat civil que l’ordenament jurídic ha reconegut des de sempre als 

catalans i catalanes per autogestionar els seus negocis i autoregular els 

seus interessos. Una llibertat civil que ha fet possible la preservació 

mateixa del Dret català, àdhuc en aquelles llargues èpoques en que s’ha 

vist privat –per raons polítiques- de les seves pròpies fonts normatives 
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creadores, al donar-li aquesta mateixa llibertat una extraordinària 

capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies. Raó per la que es podria 

parlar de la força creadora de la llibertat. Un filòsof –Rafael Gambra- ens 

explica –tal vegada millor que ho faria un jurista- aquesta característica 

substancial del pensament de Vallet: “Por debajo de la concepción 

positivista del Derecho vigente en la Europa post-revolucionaria 

descubre Vallet los verdaderos cimientos del Derecho en el suelo cultural 

histórico de la Cristiandad. Un Derecho cuyas raíces más profundas son 

sobrenaturales y se expresan en un orden natural asequible a la razón. 

Raíces que se decantan históricamente en la libertad civil del individuo y 

de la familia, así como en la costumbre de cada pueblo como 

preformadoras del derecho escrito. (...) Vallet descubre esta doctrina en 

los islotes todavía vivos de nuestro Derecho Foral, y busca inspiración 

en la escuela jurídica catalano-aragonesa –Prat de la Riba, Costa, 

Duran i Bas, Torras i Bages-, así como en foralistas navarros”.  En 

paraules del mateix Vallet: “La libertad testamentaria, como padre de 

familia; la libertad de contratar, como poseedores todos de igual 

capacidad jurídica; la propiedad territorial plena o semiplena, como 

condición de poder y de independencia: con ellas se ponían en perfecta 

consonancia los derechos civiles con los derechos como ciudadanos”. Fa 

anys, quan estudiava alguns dels treballs de Vallet, vaig arribar a dues 

conclusions: Primera, que l’actitud de Vallet davant de qualsevol 



 13 

problema era sempre la mateixa: ampliar l’àmbit de la llibertat individual 

forçant al màxim la interpretació de la llei, però sense infringir-la; (així –

per exemple- la idea essencial de la tesis de Vallet sobre l’article 811 del 

Codi civil és que el reservista pot escollir i distribuir entre els 

reservataris, cosa que la doctrina anterior negava, ja que entenia que la 

llei imposava una distribució igualitària entre tots els reservataris). 

Segona, que l’evolució de les institucions jurídiques i, en certa mida, la 

mateixa història del Dret privat consisteix en la història de l’erosió de les 

normes imperatives. En resum, la llibertat civil –columna vertebral de la 

tradició jurídica catalana- vertebrà per sempre la vida i obra de Juan 

Vallet.  

 

El pensament de Vallet s’insereix en la millor tradició conservadora 

europea. L’aprofundiment en les arrels del Dret porta a Vallet –segons 

Rafael Gambra- al terreny de la política, i, en ell, als dos grans principis 

de l’ordre institucional tradicional cristià: l’organització social per cossos 

intermitjos i el principi de subsidiarietat. En aquesta línia de pensament, 

Vallet dona una importància especial al concepte d’arrelament, que 

considera un concepte capital del tradicionalisme polític. Una cita de 

Simone Weil que fa Vallet ho explica millor que mil paraules: “El 

arraigo es tal vez la más importante y la más desconocida necesidad del 

alma humana. Y de las más difíciles de definir. El ser humano tiene una 
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participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad 

que conserva vivos determinados tesoros del pasado y presentimientos 

del porvenir. Participación natural, es decir, producida automáticamente 

por el lugar, el nacimiento, la profesión, el contorno. Cada ser humano 

tiene necesidad de múltiples raíces. Necesita así recibir la casi totalidad 

de su vida moral, intelectual, espiritual, por mediación de los ambientes 

de que naturalmente forma parte”. El conservadorisme de Vallet és 

nodreix, doncs, d’aquesta percepció viva i operativa del passat i d’aquest 

pressentiment també decisiu del futur. Res més lluny del pensament de 

Vallet que el conservadorisme “celtibèric” de curta volada i flatulent, que 

s’esgota en la defensa tancada d’una determinada posició de privilegi. Al 

contrari, el conservadorisme obert i valent de Vallet implica que el 

progrés –l’ampliació de l’àmbit de llibertat de la que fa un moment 

parlàvem- no es pot fer realitat sobre la destrucció absoluta del passat, 

sinó –molt al contrari- sobre les bases que aquest passat ens proporciona. 

Som persones perquè tenim memòria i som pobles perquè tenim història. 

També és cert que podem viure perquè oblidem, però aquest oblit ha de 

ser selectiu, ha de desgranar el que val i el que és inútil en cada cas. El 

conservadorisme de Vallet s’acosta molt, en aquesta línia, a la millor 

tradició conservadora anglosaxona que arranca de Edmund Burke y 

culmina amb Jorge Santayana, passant per Disraeli i Newman, Adams, 

Babbit i More. Una tradició que es defineix per la convicció de que els 
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problemes polítics són, en el fons, problemes morals; que la realitat 

rebutja la uniformitat; que la societat reconeix, valora i necessita 

l’autoritat; que propietat i llibertat són interdependents; que el costum té 

un valor; i que és preferible la reforma del que hi ha al canvi que arrasa 

tot el preexistent. “Tesis, antítesis i síntesis” és la tríade amb que Hegel 

compassà el curs de la història humana. Ara bé, en l’àmbit de la política, 

no s’arriba mai a una síntesis si els conservadors no sacrifiquen moltes 

coses accessòries per preservar la principal, i els progressistes o lliberals 

no sacrifiquen aspectes secundaris del seu projecte per fer realitat 

l’essencial. A aquesta visió responen unes paraules de Gonzague de 

Reynold, que Vallet fa seves: “El espíritu del porvenir depende del 

pretérito (...), no es posible adquirir impulso hacia el futuro sin tomar el 

pasado como apoyo. No hay civilización sin conservación; redescubrir 

para crear”.           

 

Aquest breu repàs de l’obra de Vallet seria incomplert si no es fes 

referència directa a la seva reflexió sobre Catalunya, dispersa en molts 

treballs. La va recollir en un llibre editat en castellà el 1989, sota el títol 

“Reflexiones sobre Cataluña”, i reeditat en català el 2007 sota el mateix 

títol. La tesis que batega en totes les a prop de 300 pàgines de l’obra és 

que l’entramat d’un poble, es a dir, la manera de relligar horitzontalment 

els seus homes i dones i les seves comunitats humanes –de menor a 
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major-, i la manera de relligar verticalment les successives generacions, 

amb continuïtat històrica, ve determinada en bona mida per la tradició; 

una tradició secular en la que es manifesta la solidaritat interna del poble i 

que és prova fefaent de la seva voluntat de projectar-se al futur. Les 

senyals d’identitat –la llengua i el Dret- serien, doncs, els factors 

operatius d’aquesta relligació. Per aquesta raó Valler alerta, amb un cert 

dramatisme, contra els excessos d’una voluntat de constructivisme social 

que –emparada en majories parlamentàries conjunturals- pot arribar a 

destruir alguns aspectes de la tradició jurídica catalana, expressada en 

lleis i costums, que són consubstancials al ser del poble català. Però s’ha 

de entendre que això no ho diu en defensa d’una determinada estructura 

de poder cristal·litzada, sinó per preservar en temps difícils el principi de 

llibertat civil. És significatiu, en aquest sentit, que Ramon Trias Fargas 

escrivís aquestes paraules: “Catalunya ha sobreviscut perquè ha unit la 

seva causa a la causa eterna de la llibertat. I perquè hem sabut defensar 

la llibertat i identificar-nos amb ella, encara existim i formem part, 

modestament però dignament, del concert de les nacions”.    

 

He d’anar acabant. I ho faig d’una manera que a Vallet –defensor del 

Dret públic cristià i, per tant, partidari de la teoria del cossos entremitjos- 

no li seria estranya. Acabo, doncs, remarcant la seva triple condició de 

extraordinari jurista i pensador català, espanyol i europeu. Català perquè 
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ho és per la seva naixença i formació fins al moll de l’os, de forma que la 

seva actitud en front de la vida i de les grans qüestions que la vida en 

societat planteja han estat sempre marcades per les seves arrels culturals 

catalanes. Espanyol perquè sempre ha considerat com cosa pròpia, 

valorada i estimada, l’àmbit hispànic, al veure’l com el seu primer espai 

de projecció i interrelació preferents. I europeu perquè europees son les 

coordenades bàsiques del seu pensament. Segur que Vallet està d’acord 

amb Paul Valery, quan diu que la cultura europea es fonamenta en la 

filosofia grega, el dret romà i la teologia cristiana. I segur també que 

coincideix amb aquestes paraules de Xavier Zubiri: “La metafísica 

griega, el Derecho romano y la religión de Israel (dejando de lado su 

origen y destino divinos) son los tres productos más gigantescos del 

espíritu humano”.   

 

Juan Berchmans Vallet de Goytisolo ha estat fidel a aquestes arrels, 

excel·lint en el conreu de parcel·la de la realitat que li va tocar en sort. 

Aquesta és la raó profunda del premi Puig Salellas que avui se li atorga. I, 

arribats a aquest punt, tanco la meva intervenció amb una anècdota. A 

mitjans del anys 80, poc després de que Vallet hagués publicat el primer 

volum del seu “Panorama del Derecho de sucesiones”, jo li digué un dia a 

Josep-Maria Puig Salellas, amb una certa malícia: “Escolta Josep-Maria, 

al parlar de no sé quin tema, en Vallet no et cita”. Llavors en Puig em 
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mirà i digué, amb evident sornegueria: “És que en Vallet no m’estima 

gaire”. Segurament es referia a alguna puntual diferència ideològica i 

política que els distanciava sense més trascendència. Però el destí ha 

volgut que, avui, els seus dos noms quedin lligats per sempre amb aquest 

premi. És una coincidència esplèndida, que diu molt a favor d’aquest país 

i de com aquest país els va fer a l’un i l’altre. Separats, pot ser, en algun 

punt accessori, però coincidents en la defensa de l’essencial: la causa 

eterna de la llibertat.  

 

Seria una joia que Vallet estès ara entre nosaltres. No ha pogut ser. 

Però, per això mateix, li demanem al seu fill que li digui que no és que el 

recordem, és que el tenim present; que hem après d’ell moltes coses i, 

sobre tot, com s’han de mirar les coses; que li estem molt agraïts; i que 

l’estimen en tot el que val i tot el que ha fet.  

 

Moltes gràcies.   

                      

 

 
                                       Juan-José LÓPEZ BURNIOL.                       

       Barcelona, desembre de 2010.   


