
LA PRIMERA ETAPA DE LA

"SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JUR ( DICS, ECONbMICS I SOCIALS"

Josep M. Ainaud de Lasarte

QUESTA branca de 1'activitat cientifica no havia estat gaire conreada per

l'Institut d'Estudis Catalans, aces que altres institucions -com l'Acade-

mia de Jurisprudencia i de Legislacio, el Col•legi d'Advocats de Barcelo-

na i el Col•legi de Notaris- donaven proves d'ocupar-se'n amb interes i amb

eficacia, tant pel que fa a 1'estudi teoric com amb diverses publicacions i premis.

L'any 1947, pero, un grup de joves llicenciats i estudiants de Dret de la Univer-

sitat de Barcelona -Josep M. Ainaud, Anton Canyelles, Jaume Carver, Pere Cu-

xart, Enric Jardi, Lluis Torras i Joan Reventos- formaren una Comissio Execu-

tiva per tal d'organitzar una Societat que s'ocupes d'aquests estudis i que obtin-

gues el reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans. Aixi, el mes de desembre

de 195 1 s'aconsegui, a traves de la Seccio de Ciencies de l'Institut, el reconeixe-

ment d'una nova Societat filial que s'anomenaria "Societat Catalana d'Estudis

Jurfdics, Economics i Socials".

En formaren la primera Junta, amb els carrecs establerts, les persones seguents:

president: Lluis Duran i Ventosa; vice-presidents: Francesc de P. Maspons i

Anglasell, Salvador Millet i Bel i Joan B. Roca i Caball; secretari: Enric Jardi;

vice-secretaris: Josep M. Ainaud de Lasarte, Joan Segui i Falgar, Llufs Torras i

Soler; conservadors (que actuaven com a tresorer i comptador): Pere Puig i

Quintana i Francesc Sarda i Corte s; vocals: Ramon Alabart, Lluc Beltran i An-

toni Borrell i Macia; president honorari: Antoni M. Borrell i Soler; delegat de

l'Institut: Joaquim Carreras i Artau, de la Seccio de Ciencies.

Les activitats de la Societat se centraren en les formes tradicionals d'actuacib

academica: comunicacions, taules rodones i ponencies. Cal destacar, en primer

lloc, el valor civic de la nova Societat, que permetia una relacio constant i cor-

dial de les noves generacions amb les anteriors i la lliure discussio -sempre amb

nivell cientific i amb objectivitat- de temes politics, juridics, econdmics i so-

cials, totalment interdits per les autoritats governatives i administratives de

1'8poca. Recordem, per un moment, les dificultats per a tractar de temes com
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"Els sistemes de sufragi", que dirigi Maurici Serrahima, o els problemes de la in-
tegracio de Catalunya al Mercat Comu, que presentaren Millet i Bel, Hernandez
Roig, Ernest Raguer o Josep M. Ainaud. Si, a aquesta llista, hi afegim molts
d'altres noms, veurem que la represa de la vida politica catalana dels anys setan-
ta s'havia forjat, en bona part, a les reunions de la SCEJES: Frederic Rahola,
Joan Cornudella, Jordi Pujol -que hi parla de problemes de la immigracio el
195 1 -, Ramon Trias Fargas, Pau Roig, Francesc Casares, Josep Benet, Miquel
Coll i Alentorn, Alexandre Cirici...

Alguns dels temes tractats permetien la col•laboracio de persones d'una proce-
dencia diferent; aixi, Josep M. de Porcioles, Ramon Faus i Manuel Ballbe hi par-
laren de temes de dret catala, mentre que Sarda Dexeus, Lluc Beltran i Fabia
Estape hi presentaren comunicacions de tema economic, o mossen Joan A.
Ventosa Aguilar que hi feu una notable comunicacio sobre la nova sociologia.

Un treball especialment interessant fou el que es ports a terme amb la discussio
col-lectiva de l'obra Noticia de Catalunya, de Jaume Vicens Vives, en publicar-
se'n la primera edicio. Vicens recolli molts dels suggeriments que li foren fets
-entre ells, diversos de Ferrater Mora- a les noves edicions de l'obra.

La relacio amb la Universitat -concretament amb la Facultat de Dret de Barce-
lona- fou intensa i profitosa, i permete que els primers anys es mantingues
activa la Societat. Renovades regularment les Juntes Directives, en foren succes-
sivament presidents -a la mort de Duran i Ventosa- Francesc de P. Maspons i
Anglasell i -a la seva mort-- Antoni M. Borrell i Macia. Els secretariats generals
foren exercits per Josep M. Ainaud de Lasarte i per Eduard Cardona. Joaquim
de Camps i Arboix hi actua d'una manera destacada a les tasques de la Seccio
de Dret.

Des del 1968, la Societat passa a dependre de la Secci6 de Filosofia i Ciencies
Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. Dissortadament -i cal dir-ho aixi-,
tambe ]a SCEJES hague de dedicar sessions necrolOgiques als seus presidents, en
ocasio del respectiu traspas. Els darrers anys, una serie de circumstancies -no
totes academiques, com la detencio de diversos membres destacats- alenti les
activitats de ]a SCEJES. Actualment, en perfode de reconstitucio, ja han repres
llur activitats les seccions d'Economia i de Sociologia, i dins el curs actual les re-
prendran la de Dret i tot el conjunt de la Societat.

n PUBLICACIONS

La Societat publics l'any 1962 una Miscel•ldnia Borrell i Soler amb temes de
dret catala -o de drets especials relacionats amb el catala- amb una vintena de
notables coi•laboracions. El volum era dedicat a commemorar el norante aniver-
sari del jurista catala -i president d'honor de la Societat- Antoni M. Borrell i
Soler.

Actualment to en curs de publicacio una Miscel•ldnia Maspons i Anglasell, tam-
be de temes de dret catala i de dret consuetudinari, dedicada a la memoria de
Francesc de P. Maspons i Anglasell, que represents Catalunya a la Societat de
Nacions i fou el segon president de la SCEJES.
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n PREMIS

L'any 1952 la Societat convoca un premi "Francesc Eiximenis", dotat amb
5.000 pessetes, per a treballs breus de tema juridic, econdmic o social. L'any
1953 fou premiat el treball de Narcis Lopez i Batllori titulat "Consideracions
sobre el Dret public en la doctrina de Jaume Balmes". L'obra fou publicada
I'any seguent.

L'any 1954 fou premiat amb un accessit un estudi de Ramon Trias i Fargas, so-
bre "Problemes industrials de Catalunya", que resta inedit.

Des del 1970 ha estat convocat un nou premi, en substitucio de 1'anterior, titu-
lat "Maspons i Anglasell", per a temes de dret consuetudinari, que no ha estat
adjudicat.
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