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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE  
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA 

 
CURS 2019/2020 

 
per  

 
Francesc Tusquets Trias de Bes 

Secretari de l’Acadèmia 
 

Llegida en sessió ordinària de data 1 de desembre 2020 
 
 
 

) 
Es presenta la Memòria de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya del curs 2019/2020, que malauradament ha estat molt afectat per la 
pandèmia provocada per la COVID19. 
 
No s’ha pogut celebrar una sessió pública d’inauguració del curs, per la qual 
cosa presentem la Memòria en una sessió ordinària, sens perjudici de que per 
tal de que les activitats  de l’Acadèmia tinguin una major difusió, està prevista la 
seva publicació a la Revista Jurídica de Catalunya. 
 
I.- SESSIONS ORDINÀRIES 
 
Durant el curs 2019/2020, que ha estat el 180è des de la seva fundació l’any 
1840, l’Acadèmia s’ha reunit en 8 sessions ordinàries i una sessió 
extraordinària. 
 
Les sessions ordinàries van tenir lloc els dies 8 i 29 d’octubre, 12 i 26 de 
novembre de 2019, 14 i 28 de gener i 18 de febrer de 2020. 
 
Desprès, com a conseqüència de la situació sanitària i de la declaració de 
l’estat d’alarma, van quedar suspeses totes les sessions previstes, fins que el 
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dia 30 de juny de 2020 es va reprendre l’activitat, amb una sessió presencial a 
la sala de juntes del Palauet Casades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona. 
 
La sessió extraordinària es va celebrar el dia 17 de desembre de 2019, amb 
ocasió de l’acte de lliurament del Premi Puig Salellas, en la seva XI edició, a 
l’acadèmic Hble. Sr. Joan Egea Fernández. 
 
II.- COMUNICACIONS 
 
S’ha seguit el mètode habitual de treball en les sessions ordinàries, que 
consisteix en que un acadèmic presenta una comunicació sobre un assumpte 
jurídic d’interès, i a continuació s’obre un debat entre els acadèmics assistents. 
 
Durant el curs es van presentar per part dels acadèmics, les comunicacions 
següents: 
 
− El dia 29 d’octubre de 2019, el Dr. Pablo Salvador Coderch amb el títol “La 

lleona de Girona: sobre el dictamen 263/2019, de 5 de setembre, de la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat”. 

− El dia 12 de novembre es va presentar el llibre del senyor Eugeni Gay 
Montalvo “La advocacia de Barcelona: 200 anys de la seva història. El 
Col·legi, els seus advocats i juristes”. Van intervenir també els acadèmics 
senyors Josep Joan Pintó Ruiz i Josep-D. Guàrdia Canela. 

− El dia 26 de novembre de 2019, el senyor Tomàs Giménez Duart sobre el 
tema: “Problemàtica civil i fiscal dels pactes successoris”. 

− El dia 14 de gener de 2020, el senyor Josep-D. Guàrdia Canela sobre 
“Algunes reflexions amb ocasió del LX Aniversari del Tribunal Europeu de 
Drets Humans”. 

− El dia 18 de febrer de 2020, el senyor Miquel Tarragona sobre: “La 
tranquilidad del comprador en la fase anterior a la compra: las arras”. 

− El dia 10 de març estava prevista la comunicació del senyor Lluís Jou: “El 
testament de persones amb discapacitat modificada judicialment”. 
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El contingut de les comunicacions posa de manifest l’interès dels acadèmics, 
tant per assumptes de gran actualitat, com per qüestions de tradició jurídica. 
 
La suspensió de l’activitat per la pandèmia, va impedir que es presentessin 
diverses comunicacions ja preparades per altres acadèmics, i que esperem es 
puguin presentar al llarg d’aquest curs. 
 
Totes les comunicacions estaran disponibles al web http://ajilc.cat i es 
publicaran al corresponent volum dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya. 
 
III.- ALTRES ACTIVITATS 
 
És important assenyalar que l’Acadèmia col·labora amb altres institucions 
jurídiques, i participa en el Patronat de tres Fundacions: la Fundació del 
Notariat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i la Fundació Roca Sastre. 
 
D’altra banda, coedita amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la 
Revista Jurídica de Catalunya, fundada l’any 1895. 
 
Cal destacar que el dia 23 de novembre, es va celebrar a Extremadura, el XXV 
Aniversari de la creació de la Conferència Permanent de les Acadèmies 
Jurídiques Iberoamericanes, amb la intervenció de l’acadèmic Josep-D. 
Guàrdia Canela, que va fer un resum de l’activitat dels XXV anys. Assistí també 
a l’acte el President senyor Lluís Jou. 
 
Fruit del Conveni signat amb la Universitat Pompeu Fabra, s’han començat a 
publicar en el si del Projecte Tradició Jurídica i medalles acadèmiques, les 
biografies dels 36 juristes que donen nom a les medalles de l’Acadèmia. 
 
En concret, durant el curs s’han publicat les biografies de Josep Pella i Forgas, 
Narcís de Sant Dionís, Ramon de Penyafort, Joan Pere Fontanella, Pere Albert, 
Miquel de Cortiada, Ramon Martí d’Eixalà i Tomás Mieres. 
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Al final del curs, es va publicar el volum 8 dels Annals, que recull els treballs del 
curs 2018/2019. 
 
Totes aquestes activitats reflecteixen la col·laboració dels acadèmics i de 
l’Acadèmia amb altres institucions, així com la vocació de l’Acadèmia d’obrir-se 
a la societat. 
 
És evident però que l’Acadèmia, no només perquè els seus estatuts ho 
permeten sinó també, i molt especialment, pel prestigi i la professionalitat dels 
seus membres, pot ampliar les seves tasques per contribuir al progrés de la 
nostra legislació. 
 
IV DISTINCIONS EXTRA-ACADÈMIQUES 
 
També al llarg del curs 2019/2020, tenim la satisfacció de posar de manifest 
que la trajectòria professional de diversos acadèmics ha estat distingida amb 
premis molt rellevants, entre els que destaquem els següents: 
 
El Dr. Joan Egea, va rebre el XI Premi Puig Salellas, que atorga el Col·legi de 
Notaris a tota una trajectòria jurídica. Va glossar la figura del premiat, 
l’acadèmic Ferran Badosa. 
 
També el Dr. Egea, va ser rebut com a membre numerari de la Secció de 
Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un discurs amb 
el títol “Commoriència i mort consecutiva: distinció sense diferència?” 
 
La Dra. Alegría Borrás, va ser distingida amb el prestigiós “Premio a la 
excelencia en el jurista”, que concedeix la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España. La “laudatio” de la premiada va ser a càrrec de la Dra. 
Encarna Roca. 
 
El senyor Josep-D. Guàrdia Canela, va ser nomenat President del Tribunal 
Constitucional d’Andorra i, d’altra banda, Vicepresident de la “Conferencia de 
Academias Jurídicas Iberoamericanas”. 
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Rebin els tres acadèmics, un cop més, la nostra sincera felicitació. 
 
V.- NOVA ACADÈMICA 
 
A la sessió de l’Acadèmia del dia 14 de gener de 2020, i per cobrir la vacant 
produïda per la defunció del Dr. Víctor Reina Bernáldez (Medalla Jaume de 
Vallseca), fou elegida acadèmica la Catedràtica de Dret Internacional Privat 
Dra. Cristina Gonzáles Beilfuss, que va prendre possessió com a acadèmica 
electa el dia 28 de gener. 
 
Desitgem a la nova acadèmica una llarga i profitosa vida acadèmica. 
 
Malauradament, durant el curs 2019/2020 no s’ha llegit cap discurs d’ingrés. 
Esperem i confiem que en aquest curs, es puguin llegir-ne més d’un. 
 
VI.- DEFUNCIONS 
 
Hem de lamentar la defunció durant el curs, de tres dels més estimats, antics i 
conspicus  acadèmics, tots ells clars referents en el món jurídic de Catalunya. 
 
El dia 6 de desembre de 2019 va morir als 93 anys, el senyor Felip Tallada 
d’Esteve. 
 
El dia 27 de maig de 2020, va traspassar als 87 anys, el Dr. Lluís Puig Ferriol, i 
el dia 23 d’agost, als 93 anys, ens va deixar el Dr. Josep Joan Pintó Ruiz. 
 
Descansin en pau els tres estimats companys. 
 
A la sessió del 20 d’octubre  d’aquest curs, l’acadèmic Elías Campo va llegir la 
necrològica del senyor Tallada. 
 
L’Acadèmia ha encomanat la necrològica del Dr. Puig Ferriol, a la Dra. Encarna 
Roca i la del Dr. Pintó, al senyor Eugeni Gay. 
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Les corresponents sessions en memòria del Dr. Puig Ferriol i del Dr. Pintó Ruiz, 
atesa la rellevància de llur trajectòria, tindran lloc tan aviat com ho permetin les 
circumstàncies.  
 
VII.- QÜESTIONS ECONÒMIQUES 
 
Si bé no correspon estrictament a la Memòria d’activitats tractar els aspectes 
econòmics de l’Acadèmia, un cop més, volem posar de manifest i destacar que 
cap acadèmic percep dietes ni remuneracions de cap mena per llur activitat 
acadèmica. 
 
L’Acadèmia disposa d’un molt modest pressupost i rep suport material i 
personal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que agraïm molt 
sincerament. 
 
Ara bé, per tal de que pugui dur a terme llurs activitats, hauria de rebre un millor 
finançament. 
 
X.- CONCLUSIÓ 
 
La Memòria té per objecte fer públiques les activitats que du a terme 
l’Acadèmia al llarg del curs, tot i que s’ha de fer de forma molt sintètica. 
 
L’activitat acadèmica consistent en l’estudi i la investigació del dret, i el foment 
de la cultura jurídica ha de permetre la contribució de l’Acadèmia i dels 
acadèmics al progrés i millora de les nostres lleis. 
 
Ara bé, cal que l’activitat acadèmica gaudeixi d’una major projecció, i així poder 
prestar millor el servei que la societat li demana; i que és conseqüent amb el 
prestigi que li reconeix. 
 
Són temps líquids i difícils els que vivim, i darrerament més que mai. Del món 
aparentment estable que teníem hem passat a una època d’incertesa.  
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Sembla que ja res perduri en el temps; estem perduts i sense referents. 
 
I ens demanen moltes renúncies, però no podem pas renunciar a pensar. 
 
Per tot això, i en aquestes circumstàncies, la reflexió i el debat profund propi de 
l’Acadèmia és cada cop més necessari. Ha de continuar sent el referent que 
sempre ha estat. 

______________ 


