
PRESENTACIÓ

A l’inici d’aquest número 3 de la REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ, con-
firmem els bons auguris de continuïtat d’una empresa, fins avui no assajada, que
acull els resultats aconseguits pels investigadors en la recerca de la història 
de la formació nostra, producte d’un mil·lenni en el curs del qual l’ordenament
jurídic de Catalunya s’ha adaptat progressivament a les diverses situacions del
temps, fins a l’actualitat més recent. El dret català, resultat d’una llarga història,
avui enceta un nou període davant del Projecte del Codi civil de Catalunya, que
s’ha estat elaborant d’un temps ençà, i del qual ja s’ha promulgat el llibre primer
(Llei 29/2002, de 30 de desembre).

Quan el nou text legal s’aprovi definitivament, ja no caldrà cercar les fonts
legals en els textos antics encara subsistents a través de la Compilació de dret civil
de Catalunya, promulgada el 1960 i actualitzada i novament promulgada el 1984, i
les disposicions complementàries successives. Això no obstant, el nou Codi civil
que es promulgui estarà basat en les antigues lleis adaptades a les exigències de la
societat actual. D’aquí que, si hem de mantenir la comunicació amb les línies que
ens permetin la millor comprensió del cos legal que ens ha de regir, ens caldrà
estudiar i tenir present l’evolució de les institucions al llarg de deu segles.

Tanmateix, aquest número, fidel a l’objectiu que ens vàrem imposar, inclou
estudis que van des dels motius de la implicació de Catalunya en la Guerra de
Successió, fins a la projecció del dret de Lleida, passant per l’anàlisi dels terminis
de prescripció en el dret històric català per comparació a d’altres règims jurídics,
l’informe sobre la reforma del pla d’estudis de la Facultat de Lleis de la Uni-
versitat de Cervera i la reacció catalana al Projecte de Codi civil de 1852, segons
el jurista Estanislao Reynals i Rabassa; a més d’un conjunt de recensions de les
darreres publicacions relacionades amb la història del dret català.

Desitgem sincerament que els centres universitaris, els estudiosos del
nostre dret i tots els interessats en el tema continuïn apreciant les destacades
aportacions dels col·laboradors d’aquesta publicació i l’esforç que la Societat
Catalana d’Estudis Jurídics hi dedica en interès d’un major aprofundiment en
les institucions jurídiques de Catalunya.

Josep M. Mas i Solench
President de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
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