
setanta pàgines la història general del dret escocès. La resta del primer volum es
dedica al dret de propietat i als drets reals sobre cosa aliena i s’hi estudien insti-
tucions com l’accessió, les servituds, les garanties o els trusts. El segon volum s’o-
cupa del dret d’obligacions, inclosos el dret de danys i l’enriquiment injust.

Amb la devolució del poder legislatiu, el Parlament escocès disposa d’àm-
plies competències sobre dret civil i, encara que en l’àmbit acadèmic —es tracta
d’un projecte de la Universitat d’Edimburg al capdavant del qual hi ha el doctor
Eric Clive, exmembre de la Scottish Law Commission i professor honorari de la
Facultat de Dret d’aquesta universitat—, existeix el projecte de codificar el dret
civil escocès. Aquest projecte, de moment, és merament acadèmic, però és seguit
amb molta atenció pel Govern escocès. Ara que a Catalunya s’està elaborant el
codi civil català, Escòcia pot servir de model en alguns aspectes. Un grup de pro-
fessors dinàmics ha aconseguit atreure l’atenció de juristes de tot el món cap al
dret escocès, aprofitant l’interès pels sistemes mixtos. Certament, l’ús de la llen-
gua anglesa afavoreix la internacionalització de llurs activitats, però, en canvi, el
dret irlandès, que s’expressa igualment en llengua anglesa, no mereix l’atenció
que sí que rep un dret de caràcter «regional» com l’escocès. A Catalunya cal un
esforç per a exportar el nostre dret, i encara més quan una codificació d’abast
europeu pot deixar de ser una utopia. I també caldria un esforç per a construir
una història del dret privat a Catalunya, una tasca pendent que només disposa
de l’obra —destacadíssima, sens dubte, però insuficient avui— de Guillem Ma-
ria de Brocà. Per això, penso que A history of private law in Scotland hauria de
constituir un referent per als investigadors del dret civil de Catalunya.

Antoni Vaquer Aloy
Professor titular de dret civil

Universitat de Lleida

ESTHER ARROYO I AMAYUELAS (ED.), QUEBEC: UN MODEL
DE DRET COMPARAT PER A CATALUNYA, BARCELONA,
SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA,
2001, 156 PÀGINES

«Es troba a faltar, doncs, que a Catalunya mai no s’hagi plantejat un debat
sobre la necessitat de la codificació i, sobretot, en quines condicions s’hauria 
de dur a terme i quins temes haurien d’ésser inclosos en el codi.» Aquesta afir-
mació de la doctora i professora de dret civil de la Universitat de Barcelona Es-
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ther Arroyo i Amayuelas, editora del llibre que em plau comentar, referida al
procés de codificació del dret civil que es desenvolupa a Catalunya des dels
proppassats anys noranta, es troba en la pàgina 43. No obstant això, podria fi-
gurar perfectament al començament del llibre, en la mesura que aquest és el pro-
pòsit que persegueix i que en el seu dia va perseguir el seminari que, amb parti-
cipació de juristes catalans i quebequesos, es va fer a Barcelona l’any 2000. I és
que, certament, un investigador estranger que consultés les monografies i els ar-
ticles de revista publicats els darrers dos o tres anys a Catalunya difícilment
arribaria a la conclusió que a Catalunya s’està fent la codificació del dret civil.
En realitat, a un investigador estranger li costaria saber que a Catalunya hi ha
un dret civil propi diferent de l’«espanyol», que, al seu torn, sovint no és con-
siderat més que una extensió del dret francès. Però, suposant que conegués l’e-
xistència del dret civil català, tindria molt difícil esbrinar que hi ha la voluntat
de codificar-lo, atesa la manca d’interès que, si més no, reflecteix la literatura ju-
rídica més recent.

Cal, per consegüent, agrair l’aparició d’una publicació on es debat seriosa-
ment la codificació del dret civil a Catalunya. El debat gira a l’entorn d’un mo-
del de dret comparat, una altra pràctica poc freqüent a casa nostra. I el model
triat, amb gran encert, és el del Quebec. És un model encertat per diversos mo-
tius. En primer lloc, perquè, políticament, el fenomen quebequès ha estat invo-
cat com a referent pels nostres governants. En segon lloc, perquè, com en el cas
català, la codificació del Quebec respon a una finalitat de consolidació d’un fet
cultural distint: el Quebec no sols parla una llengua diferent de l’anglès, malgrat
estar envoltat per dos colossos com el Canadà anglòfon i els Estats Units, sinó
que també té un dret distint, d’arrel igualment europea, fruit de la seva domi-
nació francesa. Com diu la professora Arroyo (p. 51), recollint la cita d’autors
canadencs, «la codificació provoca un efecte d’afirmació nacional». Però, en ter-
cer lloc —i last but not least—, perquè el Codi civil del Quebec, per les seves
qualitats tècniques, ha esdevingut un referent en l’àmbit mundial i és, sens dub-
te i juntament amb l’holandès, el codi civil més prestigiós internacionalment d’en-
tre els de l’anomenada segona codificació. 

El llibre s’estructura en tres parts. En la primera s’aborda la qüestió de la
tècnica i la ideologia codificadores, amb una primera aportació de la professora
Arroyo mateixa: «Els codis en el procés de modernització del dret: el Quebec
com a reflexió per a Catalunya», en la qual presenta de manera succinta com
s’ha realitzat la codificació al Quebec, la funció que hi acompleix el codi civil i
les reflexions que se’n poden desprendre per a Catalunya. A continuació, el pro-
fessor Claude Masse, de la Universitat del Quebec a Mont-real, tracta el tema
espinós de la relació entre el codi civil i l’anomenat dret del consum, atès que en
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aquell país existeix una llei de protecció dels consumidors força àmplia de ca-
ràcter extracodicial. La conclusió a la qual arriba el professor Masse —que és
millor mantenir la legislació específica de protecció del consumidor fora del
Codi— xoca amb l’opció que ha pres el legislador alemany a l’hora de reformar
el seu dret d’obligacions, malgrat l’oposició de la major part de la doctrina ale-
manya, que veu difícilment compatible l’estil i l’objecte de les lleis del consum
amb el caràcter general i abstracte d’un codi civil.

La segona part es dedica als drets reals i al trust. La professora Madeleine
Cantin Cumyn, de la Universitat McGill de Montréal, ofereix una panoràmica
del dret de béns del Codi civil del Quebec, del qual mereix una especial atenció
la regulació que es fa de la indivisió, de la superfície (propriété superficiare) o de
la reducció del termini de la usucapió a deu anys, que en l’anterior Code du
Bas-Canada s’allargava fins als trenta anys, els quals encara regeixen en el dret
català. A continuació, el notari i professor Jacques Beaulne s’ocupa d’una de les
institucions que darrerament més ha centrat l’atenció de la doctrina comparatis-
ta: el trust, o, en terminologia del codi quebequès, la fiducie. Cal destacar com
s’ha sabut combinar una figura típica del dret anglosaxó amb els principis d’ar-
rel europea que dominen el dret civil de la regió canadenca. Finalment, el pro-
fessor Ferran Badosa Coll, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barce-
lona, després de fer un repàs del concepte de codi que ha dominat el panorama
legal a Espanya, enumera algunes de les institucions que hauria de regular el
dret patrimonial de Catalunya.

La tercera part del llibre recull el debat amb què va finalitzar el seminari,
moderat pel professor Antoni Mirambell i Abancó, catedràtic de Dret Civil de
la Universitat de Barcelona i president de la Secció de Dret Patrimonial de la
Comissió de Codificació del Departament de Justícia, i en el qual van interve-
nir el notari Tomàs Giménez Duart, el registrador de la propietat Antoni Cu-
mella Gaminde i l’advocat Ramon Mullerat Balmaña, els quals es van inclinar
per una codificació valenta. De les seves intervencions val la pena destacar que,
segons el parer del senyor Giménez Duart, per la via del dret real es podrien re-
gular força aspectes del dret d’obligacions tot evitant la discussió sobre l’abast
de la competència de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret d’obliga-
cions; segons el senyor Cumella, hi ha competència per a regular el «dret civil
hipotecari», és a dir, el que hi ha de dret civil en la legislació registral que no
afecti el que és la tècnica dels assentaments; i, per al doctor Mullerat, la reforma
del dret patrimonial català ha d’anar en la línia de l’harmonització jurídica amb
Europa i amb el món.

A diferència del títol del llibre que he comentat, penso que el Codi civil del
Quebec ha de ser no un model de dret comparat, sinó un exemple que cal se-
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guir. El Codi civil català pot ser el primer del tercer mil·lenni i, encara que no-
més sigui per aquesta feliç coincidència, hauria de merèixer els millors esforços
de la doctrina, els operadors jurídics i els polítics i hauria d’aspirar a esdevenir
un referent en l’àmbit internacional. Si el llibre editat per la professora Arroyo
contribueix a obrir un debat rigorós sobre el codi civil català, l’esdevenidor del
nostre dret podrà ser contemplat amb més esperança.

Antoni Vaquer Aloy
Professor titular de dret civil

Universitat de Lleida

A. PALAZZO, «ATTI GRATUITI E DONAZIONI», A TRATTATO DI
DIRITTO CIVILE (DIRETTO DÓNA R. SACCO), TORINO, UTET,
2000, 601 PÀGINES

I. Amb la publicació de diverses obres generals sobre aquestes matèries,
el professor Antonio Palazzo, catedràtic de Dret Privat de la Universitat dels
Estudis de Perusa, s’ha convertit en el màxim expositor italià actual de les
qüestions que es refereixen a la transmissió gratuïta de béns o posicions
jurídiques patrimonials actives —o, més àmpliament, avantatjoses— tant inter
vivos com mortis causa. En efecte, després de diversos llibres que tracten
aspectes monogràfics propis d’aquestes qüestions, com els seus llibres La
filiazione fuori del matrimoni (Milà, 1965) i Autonomia contrattuale i successioni
anomale (Nàpols, 1982) i altres treballs menors —així, el suggeridor escrit
«Attribuzioni patrimoniali tra vivi i assetti successori per la trasmissione della
richezza familiare», en el volum col·lectiu La trasmissione familiare della
richezza (Pàdua, 1995)—, el professor Palazzo ha publicat en pocs anys, a més
de la que es comenta, en altres conegudes col·leccions que constitueixen grans
exposicions sistemàtiques de dret civil, importants obres: Li successioni (2 v.), a
la col·lecció «Trattato Giudica-Zatti» (Milà, 1996, 1.147 p.), i Li donazioni (art.
769-809), 2a ed., a la col·lecció «Comentari Schlesinger» (Milà, 2000, 741 p.).
Aquest conjunt d’obres, a les quals s’afegeixen altres llibres i contribucions
monogràfiques, bastarien per si soles per a acreditar el professor Palazzo, que
desenvolupa, a més, una intensa tasca docent a la seva universitat de l’Úmbria,
com un dels civilistes italians en aquest moment més reconeguts i prestigiosos.

Per aquesta mateixa raó de prestigi científic i per l’específic valor de la seva
obra sobre actes gratuïts i donacions, aparegut en el tractat dirigit per Sacco, 
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