
 

Puig Salellas i el Dret Civil Català 
 
 
Ha coincidit el començament dels treballs de la Comissió de 
Codificació de Catalunya d’aquest nou període legislatiu amb el 
luctuós succés de la mort d’en Josep Maria Puig Salellas, infatigable 
col�laborador d’aquesta institució i destacat partícip en les tasques 
que s’han impulsat des del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya per a la recuperació i el desenvolupament del dret civil 
català. 
 
No vaig tenir l’honor de conèixer personalment l'insigne jurista Puig, 
mes el testimoni que ofereixen els seus companys respecte de la seva 
activitat investigadora, de la seva obra jurídica, de la seva tasca 
docent i de l'impuls de la vida notarial catalana desenvolupat des de 
l'extens període en què va presidir el col�legi notarial de Catalunya, 
mereixen àmpliament el meu respecte i admiració. La seva empremta 
queda per sempre en els treballs que va desenvolupar a l’acadèmia 
de Legislació i Jurisprudència de Catalunya, en la Comissió Jurídica 
Assessora, en la Comissió de Codificació i en tots els grups de treball 
que es van impulsar des d’aquest Departament de Justícia per a la 
recuperació i consolidació del dret civil de Catalunya. 
 
Quan un gran home, quan un prestigiós jurista com ell desapareix, 
deixant una obra tan singular i important en l’àmbit doctrinal i en 
l'humà, no tan sols estan legitimats per glossar-ne la memòria els qui 
es consideren els seus deixebles i amics, sinó també els qui ostentem 
la representació dels ciutadans, destinataris i beneficiaris directes de 
l’obra jurídica, del pensament i de les actuacions professionals 
d’aquest insigne notari desaparegut. 
 
La conservació del dret civil de Catalunya com a patrimoni immaterial 
del nostre poble deu molt a persones que, de forma constant, 
minuciosa i rigorosa, han dedicat els seus millors esforços 
intel�lectuals en benefici de la comunitat. D’aquesta forma han 
mostrat a les generacions posteriors que el camí de l’estudi, la 
pràctica professional excel�lent, la investigació i la utilització dels 
instruments jurídics del nostre dret propi, són una forma efectiva de 
construir les bases d’una societat més justa, més útil per a les 
necessitats dels ciutadans i per resoldre els problemes quotidians 
amb què les persones s’enfronten en el transcurs de les seves vides.  
Destacava Prat de la Riba que el dret i la llengua són manifestacions 
del mateix esperit nacional. Una de les característiques del nostre 
dret, com a patrimoni històric i com a instrument definidor de la 
naturalesa del poble català, és la del seu sentit pragmàtic, la de la 
seva formació realista representada pels usatges i les constitucions, 



sorgits de la pràctica jurídica quotidiana. El dret català va ser creat a 
poc a poc, arrelat en una profunda base social, com va analitzar 
Josep Maria Puig Salellas a la seva obra La reforma de la Compilació, 
a mesura que el requerien les necessitats socials, i sobre la base de 
l’exercici diari de la justícia en casos concrets. 
 
En aquesta nova etapa de l’Observatori de Dret Privat que s’ha iniciat 
per completar els treballs de codificació, ens serveix especialment 
una de les ensenyances del desaparegut mestre que s’han recordat 
en aquests dies, destacada pel també notari López Burniol. Com a 
consell pràctic, Puig Salellas reiterava als seus alumnes: "Teniu 
sempre present que totes les institucions jurídiques, sense excepció, 
es justifiquen per un doble motiu: primer, per ser útils per a satisfer 
l'interès social i, segon, per ser més barates que l’alternativa". 
 
Entre els projectes que abordarem en aquesta legislatura mereix 
especial referència la reforma del Codi de família de Catalunya perquè 
quedi inserit en el Codi civil com a llibre segon. La revisió del text 
primitiu que ens hem compromès a presentar davant del Parlament 
en un termini breu, gira entorn de dues grans línies: la primera és 
l’actualització i modernització de les institucions jurídiques pròpies 
d’aquesta branca del dret perquè puguin ser útils als nostres 
ciutadans. La nova dimensió del concepte de família perquè pugui 
allotjar els nous aspectes que la realitat presenta i que la Constitució 
empara, significa que es perfili la regulació de 1998 de les unions 
estables de parella i es prevegi la incidència del fenomen migratori en 
la nostra societat amb les seves diverses formes culturals. Al costat 
d’això, en segon lloc, s’han de reflectir els avenços en les polítiques 
de lluita contra la plaga de la violència contra la dona, en matèria 
d’igualtat i, en benefici i interès dels fills, l'impuls de la coparentalitat, 
amb la regulació de la custòdia compartida, mitjançant la inserció 
d’un pla de parentalitat exigible a totes les parelles amb fills que 
estiguin en la fase de regular les conseqüències de la seva eventual 
ruptura. 
 
Altres projectes que mereixen ser destacats són els del Llibre VI del 
Codi civil, pel qual es pretén dotar Catalunya d’una regulació 
específica de les obligacions i contractes, i el de la llei general de 
mediació, la qual cosa significa impulsar els corrents europeus 
d’homogeneïtzació de les institucions, en el camí d’una convergència 
legislativa amb Europa en la qual Catalunya ha de ser un motor del 
canvi, com ho ha estat en altres èpoques de la seva història. 
Particularment, el desenvolupament de la mediació, al costat d’altres 
mitjans de resolució de conflictes alternatius a la metodologia judicial 
clàssica, implica generar una dinàmica en la nostra societat que 
tendeixi a reservar als tribunals de justícia les matèries que presentin 
una efectiva contradicció, establint vies diferents per als conflictes de 
naturalesa no contenciosa i per a aquells en els quals els aspectes 



relacionals constitueixin l’eix de la controvèrsia, com són els de 
família en un sentit ampli, els de veïnat i tots aquells en els quals les 
parts en litigi necessitin mantenir en el futur unes relacions viables. 
 
En tots aquests camps podem trobar una tradició catalana singular 
que, sens dubte, serveix per caracteritzar com a pròpies aquestes 
institucions jurídiques. La nostra societat ens exigeix modernitzar el 
nostre sistema jurídic, perquè sigui efectiu i útil als ciutadans. 
 
Amb aquestes paraules inspirades en el record del jurista Puig 
Salellas, vull retre homenatge a tots el juristes que han fet possible la 
recuperació del nostre Dret civil, patrimoni de tot el poble de 
Catalunya. El seu desenvolupament i modernització, enfortit per les 
previsions del nou Estatut d’autonomia, ha de ser un projecte comú 
de tots els catalans, i ha de servir per assegurar als nostres fills 
l’apropament a l'ideal etern de la justícia, que és la llibertat en 
convivència pacífica de tots els ciutadans. 
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