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Des de les pàgines d’aquesta revista volem recordar i alhora retre homenatge a
l’eminent notari i jurista Josep Maria Puig i Salellas, traspassat no fa gaires me-
sos. Poques vegades han estat tan merescuts els elogis i el reconeixement unàni-
me que Catalunya ha dispensat pòstumament a una figura de la nostra societat
civil. Puig i Salellas va ser un català il·lustre, un ciutadà exemplar que, més enllà
d’haver assolit l’excel·lència en la seva professió, va participar activament en 
diversos i decisius àmbits juridicopolítics del seu temps. En això seguia la mi-
llor tradició notarial de casa nostra, fortament empeltada en el país, en la línia
dels seus mestres, els Roca-Sastre, els Noguera, els Faus o els Figa. La seva em-
premta ha estat profunda en tots els camps que va conrear. Va ser degà del Col·legi
de Notaris, president de la Fundació Noguera, president del Consell Social de la
Universitat de Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora i de l’Aca-
dèmia de Jurisprudència i Legislació. Va participar activament en l’elaboració
dels estatuts de 1979 i de 2006. Dintre d’aquesta àrea del dret constitucional, va
fer sòlides aportacions doctrinals en matèria de la doble oficialitat lingüística i
dels drets històrics. En totes les seves nombroses publicacions i articles jurídics
i periodístics, així com en el seu darrer llibre, Catalunya: la penúltima cruïlla,
deixà paleses la seva àmplia cultura i gran formació jurídica. Tot plegat, escrit en
un català pulcre i precís, d’elegant ironia. L’Institut d’Estudis Catalans, del qual
era membre numerari, ha tingut el privilegi de comptar durant molts anys amb
la seva valuosa col·laboració. De manera especial, va ser el redactor de l’«Infor-
me de l’IEC al Parlament de Catalunya sobre la reforma de l’Estatut», de 6 de
juny de 2004. Josep Maria Puig i Salellas va ser un catalanista infatigable, un pa-
triota que sempre va servir fidelment el país des de la seva independència per-
sonal i política. Ens ha deixat un dels millors juristes catalans de les darreres
dècades, si no el millor. Trobarem a faltar el seu exemple i el seu mestratge. 
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