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L’any 1960, el jove candidat demòcrata John Fitzgerald Kennedy guanyava la pre-
sidència dels Estats Units; a Bagdad, es creava l’Organització de Països Expor-

tadors de Petroli (OPEP); Alemanya reconeixia que els treballadors espanyols immi-
grants en aquell país havien de gaudir de les mateixes prestacions socials que la resta
de treballadors; Xile vivia amb terror cinc dies seguits de terratrèmols amb milers de
víctimes. Així mateix, l’any 1960, el procés de descolonització del continent africà
per part d’alguns estats europeus arribava al seu nivell més alt; Brasília esdevenia la
capital del Brasil; Xavier Montsalvatge estrenava el Cant espiritual i Salvador Espriu
publicava La pell de brau; al Palau de la Música Catalana es commemorava el cente-
nari del naixement del poeta Joan Maragall, la reivindicació que s’interpretés el Cant
de la senyera era reprimida i el metge i banquer Jordi Pujol era detingut perquè, a Es-
panya, la dictadura del general Franco actuava contundentment contra tot tipus de
dissidència.

Aquest mateix any moria a Lió Jaume Vicens Vives, considerat el gran renovador de
la historiografia, que va escriure:

«No podem parlar de pobles fins que no reconeguem en la vida històrica d’una so-
cietat una mentalitat pròpia i definida. [...] El llançament de la història de Catalunya
es realitzà des d’una plataforma concreta: la Marca Hispànica, la part transpirinenca
del reducte europeu carolingi». En efecte, aquesta mentalitat es manifesta primera-
ment com una reacció contra la dominació d’una altra mentalitat tan estranya i
aliena com és l’islam, en els darrers anys del segle VIII, amb la decisió dels habitants
(gots o hispans) de les terres subpirinenques de lliurar-se voluntàriament a la potestat
de Carlemany sostraient-se a la de les autoritats musulmanes. 

No és, doncs, fins a partir de la formació d’aquesta mentalitat diguem-ne precatalana
que podem considerar iniciada la formació d’un dret peculiar que, naturalment, tri-
garà encara molt de temps a anomenar-se català, però que ho serà de fet, perquè els
fets precedeixen els noms, simples etiquetes distintives elaborades a posteriori.
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Ho diu Santiago Sobrequés i Vidal, un altre historiador gironí, en el treball «Histò-
ria de la producció del dret català fins al Decret de Nova Planta», que forma part del
llibre del II Congrés Jurídic Català celebrat a Barcelona l’any 1970. Aquest treball, com
els altres que agrupa la publicació, és fonamental per entendre com els costums van
anar convertint-se en norma i també la riquesa del dret català fins i tot després del
Decret de Nova Planta, de 16 de gener de 1716, el qual, malgrat la recuperació del nos-
tre dret civil, el condemnava a desaparèixer a la pràctica, atesa la dissolució de les ins-
titucions catalanes, que eren les fonts que el nodrien. 

L’obra que presentem, que s’emmarca en els treballs per commemorar el cinquantè
aniversari de la Compilación de derecho civil especial de Cataluña de 1960, de l’in-
signe Dr. Puig i Ferriol, catedràtic de dret civil i magistrat del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, és una acurada anàlisi del procés que porta a la formació del dret
civil català modern des del Decret de Nova Planta. S’hi analitzen les successives cons-
titucions del segle XIX (en concret les de 1812, 1837 i 1845), que s’orientaven de forma
decidida a la unificació de l’ordenament jurídic espanyol, amb els correlatius projec-
tes de codi civil que atenia exclusivament al dret castellà. L’autor destaca també la im-
portància del Primer Congreso de Juristas Españoles (1863) per tal de condicionar el
procés d’elaboració del Codi civil espanyol. Però la clau va ser, sense dubte, l’impuls
del ministre de justícia Álvarez Bugallal, quan, mitjançant un decret de febrer del 1880,
va incorporar a la Comissió de Codificació representants dels territoris amb dret
propi, i els va demanar l’elaboració de memòries sobre llurs institucions civils. Puig
i Ferriol fa una precisa descripció del paper decisiu del representant de Catalunya, el
jurista Manuel Duran i Bas, qui es va manifestar clarament contrari a la intenció de
configurar els drets forals com a drets excepcionals afirmant: «Catalunya ha tingut
històricament una legislació pròpia que no va perdre després de formar part de la mo-
narquia espanyola, sinó que va mantenir-la com a normes de dret comú o general que
coexistien com a diferents de les lleis castellanes». Cal, avui, fer visible el nostre re-
coneixement cap a aquell jurista català que va saber defensar la conservació dels drets
forals «en toda su integridad» en determinades institucions jurídiques. La seva tasca
influiria en l’aprovació final d’un Codi civil espanyol que reconeixia l’existència
d’altres drets civils, com especificava l’article 12.2: «[...] las provincias y territorios
en que subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad [...]»,
una redacció que incorporava com a precisió el «por ahora», com en altres llocs es deia
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«de momento», fent evident que la voluntat uniformista persistia, si bé els altres drets
es publicarien en apèndixs.

Després Puig i Ferriol s’atura amb deteniment en el període de la Segona República,
a partir de la Constitució de 1931 i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1932, que
van retornar el convenciment que el dret civil català ja no s’encarrilava com un apèn-
dix del Codi civil espanyol. S’establia que «correspon a la Generalitat la legislació ex-
clusiva en matèria civil» i d’aquesta manera es posava fi a més de dos segles d’es-
tancament del nostre dret propi. La sublevació i la dictadura van esborrar el procés,
però la realitat de la pluralitat de drets civils no podia esborrar-se i van caldre noves
accions. L’autor ens explica amb tota mena de detalls el procés que va fer possible la
Compilació, iniciat amb la creació a Saragossa, l’any 1940, del Consejo de Estudios
de Derecho Aragonés i la seva reunió a Jaca l’any 1942, en la qual va manifestar la pre-
ocupació perquè el procés d’unificació del dret civil espanyol estava a punt de pro-
duir-se sense respectar els ordenaments civils que subsistien en un estat uniformat
per la força. Però, sobretot, no hauria existit la Compilació sense el Congreso Nacio-
nal de Derecho Civil de Saragossa, l’any 1946, que en la seva conclusió final va afir-
mar: «Dentro de la vida jurídica española, juntamente con el código denominado de
derecho común, existen regímenes jurídicos forales o territoriales y ciertas institu-
ciones peculiares de determinadas regiones que constituyen una realidad consolidada
por una observancia y arraigo innegables.» Com a darrera conseqüència d’aquest con-
grés, el règim franquista va haver de publicar un Decret, el 23 de maig de 1947, que
encomanava a una comissió especialitzada de juristes de cada territori investigar i ele-
var al Ministeri de Justícia les institucions jurídiques de cada «regió» i l’observança
que se’n feia en aquell moment.

A Catalunya es va constituir una de les comissions compiladores, que el 12 de març
de 1954 va nomenar una comissió delegada per elaborar propostes que suplissin les
grans mancances de l’avantprojecte del règim de l’any 1952, i a la qual s’encarregà ex-
plícitament la redacció d’un nou avantprojecte.

Formaven aquesta comissió delegada els juristes Francesc Condomines Valls, Lluís
Duran i Ventosa, Ramon Faus Esteve, Joan Maluquer Rosés, Jaume M. Mans Puigar-
nau, Josep M. de Porcioles Colomer i Ramon M. Roca Sastre, i hi actuava de secre-
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tari Josep M. Pou d’Avilés. Després s’hi van incorporar també Carles Obiols Taber-
ner i Lluís Figa Faura.

Lluís Puig i Ferriol ens explica amb tota mena de detalls l’extraordinari treball re-
alitzat per aquests juristes, així com les vicissituds anteriors al seu lliurament a la
Comisión General de Codificación, els vots particulars, les retallades i les obser-
vacions per intentar mantenir la redacció original, les quals només van triomfar par-
cialment.

Finalment, les Corts Espanyoles van aprovar, el dia 20 de juliol de 1960, la Compila-
ción del derecho civil especial de Cataluña, que es va publicar al BOE del 22 de juliol.
No era el text desitjat, però evitava l’ús indiscriminat del dret civil espanyol i la pos-
tergació del dret civil català. La Compilació esdevenia una eina imprescindible per a
la pràctica jurídica i el material primer per a l’actual procés de codificació del dret ci-
vil català.

L’autor exposa les innovacions més significatives que va introduir la Compilació i afe-
geix, amb acurada prosa, interessants valoracions personals respecte a la seva trans-
cendència històrica. Conclou amb una breu reflexió del que han estat els darrers anys,
i de com i per què avui podem parlar d’un codi civil dels catalans.

Podríem dir que el professor Puig i Ferriol recull el relat on el deixà Santiago Sobre-
qués, i sumant la gran obra d’aquests dos estudiosos podem entendre perfectament
l’evolució de les nostres institucions jurídiques i tornar a constatar que la història del
nostre dret propi és, alhora, la història de Catalunya. 

Atesa l’extraordinària experiència, professionalitat i saviesa de l’autor, aquestes Re-
flexions amb motiu del cinquantenari de la Compilació del dret civil de Catalunya:
1960-2010 són una interessantíssima aportació al relat històric del devenir paral·lel
del nostre dret i els fets històrics que han bastit la nostra personalitat com a poble,
com a nació catalana. Són, també, un homenatge als esforços d’una comunitat de per-
sones i d’un nombrós grup de juristes que van treballar sense defalliment per com-
pilar el seu dret sabent que en cada paraula s’hi jugaven la pervivència de la nostra
tradició jurídica, del nostre dret històric.
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Ho vam aconseguir en les circumstàncies més adverses i no volem deixar passar el
cinquantenari d’aquest fet sense proclamar-ho arreu, sense mostrar el nostre reco-
neixement més sincer cap a tots els que han esmerçat molts esforços a servar la nos-
tra tradició jurídica de l’única manera que perviu: adequant-la a les transformacions
socials.

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia
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