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En iniciar, amb aquest acte, la represa de les activitats de la Societat
Catalana d'Estudis Juridics, hem de Fer referencia, be que sigui breument,
a la seva historia, per tal d'exposar despres, la nova etapa d'activitats pro-
jectada.

El 18 de juny de 1907, per iniciativa d'aquell que fou qualificat de ,seny
ordenador de Catalunya,,, Enric Prat de la Riba, es creava I'Institut d'Estu-
dis Catalans , el qual es constituia en quatre sections : la d'Historia , la d'Ar-
queologia, la de Literatura i la de Dret.

El dret, doncs, era ja present a l'Institut des de la seva fundacio. Possible-
ment ho era en un sentit historic mes que actual, de recull d'unes testes del
passat, ja que encara havia de transcorrer un quart de segle perque les aspira-
cions de Catalunya, de tenir un Parlarnent propi que legisles , es fes realitat.

Malgrat 1'esperit renovador, hi persistia la nostalgia de la recuperacio
historica, com ho deixen entreveure les altres sections esmentades. Era el
moment de la descoberta dels valors del passat del pals.

Despres, pero, en l'ampliacio establerta l'any 1911, l'Institut quedava
constituit per tres grans seccions : la Historico -Arqueologica , la Filologica i
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Ili do Ci^ncies, en quiz quedava englobat el dret, si be sense cap dcnominacioo
ni activitat especifica.

Dos anys mes tard, el 1913, s'iniciava la creacio de les societats filials,
pero no es fins als anys cinquanta -malgrat les dificultats del temps- que
es comenca a dibuixar la Societat Catalana d'Estudis Juridics, Economics i
Socials, els Estatuts de la qual son aprovats per 1'Institut en la sessi.o plenaria
tinguda el 13 d'octubre de 1951.

Un grup de professionals destacats es reunien al costat d'uns estudiants
que just acabaven la llicenciatura o d'uns llicenciats novells en la carrera, per
inici.ar les tasques que constituien l'objectiu que reflectia Particle primer dels
Estatuts: el conreu de 1'estudi de les diverses branques del dret, 1'economia i
les ciencies socials, estendre'n el coneixement entre el nostre poble i publicar
els treballs dels que s'hi dediquen.

Pel que fa a la branca del dret, 1'activitat de la Societat culminava en 1'edi-
ci6, el 1962, de la MisceGlania Borrell 1'Soler, que aplegava mes d'una trente-
na de treballs dedicats a la memoria de I'll-lustre J'Urista.

De llavors enca, pero, la vida de la Societat s'esllanguia. Els socis es dis-

persaven: uns, vers 1'exercici de la professio, altres, vers la docencia o 1'em-

presa. Mentrestant es desprengueren de la Societat el estudis economics i els

socials per formar societats independents. Restava la Societat Catalana d'Es-

tudis Juridics sense activitat i els intents per refer-la, en diverses ocasions, no

reeixien.

Tanmateix, recentment, un grup de professionals i estudi.osos del dret
s'ha compromes a reactivar la Societat i, fa aproximadament un any, es
varen redactar uns nous estatuts adequats a les normes actuals de 1'Insti-

tut, els quals foren aprovats pels membres de la Comissio Constituent i
despres ratificats pel Ple de 1'Institut d'Estudis Catalans el proppassat 22

de maig.

La Societat, doncs, amb el nom de Societat Catalana d'Estudis Juridics,
podia reprendre les activitats. La seva finalitat es analoga a la que tenia des
del seu inici: el conreu de 1'estudi i de la investigacio del dret en general i
d'una manera especial del dret catala, la difusio del seu coneixement i la pu-
blicacio de treballs relacionats amb la materia.

Conscients que el dret es una eiencia de caracter practic, estretament Ili-

gat a la vida humana i a la conseguent evolucio legislativa i judicial del pals,

s'han elegit tres temes d'estudi a 1'entorn dels quals s'han creat altres tants
grups de treball. Aquests temes constitueixen l'objectiu de la tasca que s'han
imposat els membres de ]a Societat per a aquest primer curs:

primer, l'estat actual de la codificacio del dret catala;
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segon, Ies competencies legislatives i l'estat actual do desenvolupa-

ment i conflictes institucionals, i

- tercer, la problematica de la jurisprudencia en els diversos ambits pro-

cessals.

Per aquest motiu, seguint la mateixa linia, el terra escollit per a la con-

ferencia inicial d'aquesta represa d'activitats de la Societat Catalana d'Estu-

dis Juridics es el jurat, aquesta renovellada institucio, liberal i democratica,

que to el seu origen en el nostre pals en una llei de 1820 que va regir en de-

terminats periodes historics fins que fou suprimida definitivament el 1936.

Ara, pero, retorna grades a la Llei organica 5/1995 del tribunal del jurat,

la vigencia de la qual s'ha iniciat justament avui. Per aixo ens ha semblat do-

blernent escaient el titol de ,El jurat, avui».

I per parlar-nos d'aquest dret fonamental reconegut per la Constitucio,

que permet als ciutadans participar directament en 1'Administraci6 de justi-

cia, tenim amb nosaltres el president del Tribunal Superior de Justicia de

Catalunya, l'Excm. Sr. Guillem Vidal.

La seva autoritat no necessita presentacio. Si, pero, que li volem agrair en

nom de tots els membres de la Societat Catalana d'Estudis Juridics, la seva

deferencia, que contribuira sens dubte, a donar-nos un nou impuls.
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