
HOMENATGE AL DOCTOR
JOSEP M. FONT I RIUS

EN EL SEU NORANTÈ ANIVERSARI

El dia 27 d’abril d’aquest any 2005, en una de les sales del Parlament de
Catalunya es va oferir un homenatge al doctor Josep M. Font i Rius, catedràtic
emèrit d’Història del Dret de la Universitat de Barcelona, en ocasió del seu no-
rantè aniversari. L’acte va ser presidit pel Molt Honorable Senyor Ernest Benach
i Pascual, president del Parlament de Catalunya; l’Honorable Senyor Josep 
M. Vallès, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya; el senyor Xavier
Muñoz, director general de Dret i Entitats Jurídiques; el senyor Josep Enric Re-
bés, de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona i president de la
Comissió Jurídica Assessora; el doctor Martí de Riquer, president honorari de
l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona; el doctor Tomàs de Montagut, cate-
dràtic d’Història del Dret i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i el mateix
homenatjat. Hi assistiren un nombre important d’acadèmics, professors, estu-
diosos del dret, antics alumnes, amics i públic general.

Després de l’obertura de l’acte pel president del Parlament, el doctor To-
màs de Montagut, feta una breu introducció, va presentar dues publicacions re-
centment aparegudes i dedicades al doctor Font i Rius. La primera fou l’obra
reimpresa de Josep Finestres, Praelectio Cervariensis sive commentarius accade-
micus ad titulum Pandectarum de culgari et pupillari substitutione, en edició
facsímil i amb la traducció catalana anotada del doctor Maurici Pérez Simó (amb
una síntesi biogràfica de Finestres). La publicació s’ha realitzat gràcies al conve-
ni de col·laboració subscrit entre el Parlament de Catalunya i el Departament de
Justícia i que constitueix el número 25 de la col·lecció «Textos Jurídics Cata-
lans», que dirigeix el mateix doctor Font i Rius. L’altra publicació presentada
fou la del doctor Jaume Ribalta, titulada L’urbanisme medieval a la Mediterrà-
nia, editada pel Seminari d’Història del Dret Català Josep M. Font i Rius de la
Universitat Pompeu Fabra. 

Seguidament, el doctor Martí de Riquer, en nom de l’Acadèmia de Bones
Lletres va felicitar a l’homenatjat, tot fent referència a l’antiga amistat que tots
dos han mantingut des de la seva primera època d’estudiants universitaris, quan
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formaven un grup selecte d’amics, tots els quals han esdevingut personalitats re-
llevants en cadascuna de les seves dedicacions. 

A més, en aquest acte, l’Acadèmia de Bones Lletres mateixa va presentar la
Bibliografia del doctor Josep M. Font i Rius, una obra del senyor Josep M. Mas
i Solench, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, on l’autor fa una semblança biogràfica de l’homenatjat i després
recull la seva extensa producció investigadora i bibliogràfica. Aquesta edició
contribueix al coneixement i a la valoració de la personalitat del doctor Font i
Rius i constitueix un punt de referència per a tots aquells que estan interessats
en l’estudi de la història del nostre dret a través de les seves aportacions.  

Per la seva banda, el senyor Josep Enric Rebés, en nom de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Barcelona va glossar la personalitat científica i hu-
mana del doctor Font i Rius, amb el coneixement i l’afecte de qui ha sigut un
dels seus primers alumnes i professor ajudant durant disset anys.

Finalment, el doctor Font i Rius mateix va expressar el seu agraïment per
aquest acte, tot referint-se a tots els que hi havien intervingut i a tots els pre-
sents en general. Va cloure l’acte el president del Parlament per unir-se a l’ho-
menatge en nom de la institució. Per últim es va lliurar a tots els assistents un
exemplar de la Bibliografia del doctor Josep M. Font i Rius.

Josep M. Mas i Solench,
President de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics

JOSEP M. MAS I SOLENCH
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