
  ELS ROCA SASTRE, EFEMÈRIDES PER A LA REFLEXIÓ  

 

La breu distància històrica d'un any agermana en el  temps dues 

dates que els juristes d'aquest país no podem deixa r de 

celebrar. Potser, només els juristes alimentats d'u na formació 

"antiga" -valgui l'expressió en tota la seva intenc ió de 

solidesa, humanisme i atorgament al dret d'un paper  secularment 

decisiu per a la definició i fixació de conductes, individuals i 

col.lectives. El dia 1 de gener de 1899 naixia a Tà rrega el 

jurista eximi Ramón María Roca Sastre, el centenari  del qual 

acabem de celebrar. El dia 8 de gener de 1930 nasqu é a Sort el 

seu fill Lluís Roca-Sastre Muncunill, que s'acaba d e jubilar com 

a notari de Barcelona, en complir l'edat de setanta  anys. 

Qualsevol llicenciat en Dret amb una certa vocació per a 

l'estudi, si exerceix en l'àmbit del Dret Privat, é s conscient 

de l'extraordinària importància de llurs obres, esp ecialment en 

els camps del Dret de Successions i Dret Hipotecari . 

 

Però aquesta no és, ara, la sola qüestió. M'interes sa, enmig 

d'un hàbitat d'urgències neoliberals i febre desreg uladora, de 

deïficació dels comunicadors, de recerca activa i p assiva de 

notícies impactants que poden contribuïr a la desme mòria 

objectiva en la crònica del temps, reivindicar la p ertinença a 

la història -a la història del dret, val a dir a la  sedimentació 

de la cultura i a la projecció del país- d'aquests i tants 



altres personatges jurídics, vius o traspassats, qu e han aportat 

a la societat un mestratge que potser no ha estat p rou mesurat. 

Per més que Don Ramón María hagués brillat en totes  les seves 

estacions professionals -registrador, jutge, magist rat del 

Tribunal de Cassació de la Generalitat republicana,  advocat, 

notari de Barcelona, autor destacat de la Compilaci ó de Dret 

Civil de Catalunya i del manual més complet de Dret  Hipotecari 

... - i que el fill Lluís hagi excel.lit, entre alt res 

ocupacions, en la preparació d'opositors a notaries , com a 

notari, membre de la Comissió Jurídica Assessora, c ontinuador i 

renovador de l'extensa obra hipotecarista del pare,  i innovador 

del dret de successions, la discreció social i el t reball silent 

han estat llurs comuns signes d'identitat irrenunci ables. Potser 

per això, l'estimació que s'han guanyat entre els p rofessionals 

que caminem darrera seu ha estat tan fonda. 

 

El Col.legi de Notaris de Catalunya ha festejat amb  un acte 

celebrat el proppassat dia 26 de gener dues efemèri des 

entranyables, celebra l'aportació dels Roca Sastre,  no per menys 

coneguda més important, a la civilitat jurídica, fo nament de la 

pau social. Ni que sigui des de la reflexió serena,  que la seva 

estela ens acompanyi anys i anys. 

 

Joan Bernà 

notari 


