
IV CONGRÉS INTERNACIONAL «EL DRET PRIVAT EUROPEU
MÉS ENLLÀ DEL MARC COMÚ DE REFERÈNCIA»,
LLEIDA, 25 I 26 D’OCTUBRE DE 2007

La Universitat de Lleida ha estat amfitriona, una vegada més, de la que sens
dubte ha esdevingut una de les trobades acadèmiques més importants pel que fa
a l’estudi del dret privat a Europa. Els proppassats dies 25 i 26 d’octubre va te-
nir lloc el IV Congrés Internacional «El Dret Privat Europeu més enllà del
Marc Comú de Referència», organitzat pel Departament de Dret Privat, amb el
seu director al capdavant, el professor doctor Antoni Vaquer, i el qual reunia
aquest any un propòsit doble, atès que el Congrés no només ha estat una opor-
tunitat perfecta per a conèixer i comentar els darrers desenvolupaments dels tre-
balls que s’estan fent a Europa en els àmbits del dret privat en general i el dret
contractual en particular, sinó que aquesta trobada ha ofert el marc idoni per a
celebrar l’atorgament per la Universitat de Lleida de la distinció de doctor ho-
noris causa a un dels juristes contemporanis que té més prestigi i influència inter-
nacionals: el professor doctor Reinhard Zimmermann.

El Congrés va començar amb l’acte institucional, el qual s’inicià, al seu
torn, amb una presentació completa del professor Zimmermann i del seu treball.
Aquesta tasca va ser duta a terme de manera magistral per uns altres tres grans
noms del dret privat a Europa: el professor doctor Nils Jansen, de la Universi-
tat de Münster, el professor doctor Pascal Pichonnaz, de la Universitat de Friburg,
i el professor doctor Hector MacQueen, de la Universitat d’Edimburg. El pri-
mer orador va fer un detallat repàs a la contribució que els actuals debats sobre
dret privat europeu deuen al professor Zimmermann, mentre que el professor
doctor Pascal Pichonnaz es va mostrar particularment hàbil en explicar fins a
quin punt el treball del professor Zimmermann com a historiador del dret ha re-
novat l’interès pel paper que el dret romà pot i ha de tenir en els debats jurídics
actuals. Finalment, no podia ser d’una altra manera, el professor escocès Hector
MacQueen va fer una rica descripció de la importància de la recerca del professor
Zimmermann en l’àmbit del dret escocès i va ser capaç de descobrir als assistents
la vessant més personal i anecdòtica de qui aquell dia rebia la seva setena distin-
ció honoris causa, des que la Universitat de Chicago li va atorgar la primera el 1997.

Va cloure la cerimònia el mateix professor Zimmermann, qui, un cop més,
va captivar els oients amb una magistral compilació d’instàncies que, alhora que
dialogaven amb les tres intervencions que havíem escoltat en la darrera hora, mos-
traven no només la rellevància, sinó també la pertinència, de l’estudi comparat
de la història del dret com a eina essencial de la recerca jurídica actual i, de ma-
nera especial, de l’anomenat procés d’europeïtzació del dret privat.
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L’acte institucional va ser un inici prometedor per a la quarta edició d’aquest
congrés i els participants van veure complertes les seves expectatives. De fet, no
podia ser altrament si ens atenim a la llista de conferenciants i pensem en el
prestigi dels acadèmics que s’havien desplaçat fins a Lleida per a assistir a la tro-
bada. A títol d’exemple, direm que acadèmics de més de deu jurisdiccions dife-
rents i provinents de tres continents diferents van ser-hi presents, sia en qua-
litat de conferenciants, sia participant en les discussions consegüents, les quals
van destacar per la seva riquesa, tot i que molt sovint el temps dedicat a aques-
tes es va haver de sacrificar per tal de mantenir l’ambiciós (potser excessivament
ambiciós?) programa establert per l’organització.

El dia va ser realment molt exigent, ja que va intentar donar una visió pa-
noràmica dels textos que ja estan circulant sobre les iniciatives interconnectades
relatives a la revisió de l’acquis comunitari en matèria de consum i a la produc-
ció d’un marc comú de referència que serveixi com a caixa d’eines per a millo-
rar l’actual i futura coherència d’aquest acquis. El ventall de temes tractats va ser
extens i es va dividir en quatre taules. La primera va agrupar la professora doc-
tora Anna Veneziano, que va reflexionar sobre un eventual dret de compra-
venda europeu, i el professor doctor Käre Lilleholt, que es va encarregar de pre-
sentar els desenvolupaments en matèria d’arrendaments de béns mobles i el seu
procés d’europeïtzació. La segona taula va consistir, per una banda, en la pre-
sentació per part del professor doctor Martin Schmidt-Kessel —cap de l’equip
de treball dedicat als contractes gratuïts— del recent esborrany d’articles sobre
la donació, i, per l’altra, en l’anàlisi del dret europeu de les garanties del crèdit
per part del professor doctor Gerard McCormack, recentment designat profes-
sor de dret mercantil internacional de la Universitat de Leeds.

Després del dinar, el professor doctor Willem van Boom va ser l’encarre-
gat d’interrogar-se sobre la possibilitat de concebre un dret de danys europeu
com a objecte d’estudi autònom i unitari, mentre que el professor doctor Jan
M. Smits completà la taula desgranant l’estat actual del debat sobre l’enriqui-
ment injust a Europa. La taula final va tractar altres temes que també formen
part de l’agenda de l’Study Group on a European Civil Code, com són els te-
mes sobre el dret europeu de trusts, presentat pel professor doctor Marius J. de
Waal, així com les connexions necessàries entre el contracte i la transferència de la
propietat, que va desgranar la professora doctora Isabel González Pacanowska.
Malauradament, l’extensió del programa no només va afectar les discussions que
succeïen les presentacions, sinó que va obligar els autors de les comunicacions a
fer un lloable exercici de síntesi per a escurçar les seves intervencions, lloa que
ha de fer-se extensiva a l’interès dels temes triats pels comunicants (incompliment
de contractes, procediment civil i rescabalament per frau, entre altres), que era,
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sens dubte, indirectament proporcional al temps de què van disposar per a pre-
sentar-los. Per als detalls d’aquestes i de totes les altres intervencions, haurem
d’esperar a la futura publicació dels resultats del Congrés, congrés que, en qual-
sevol cas, va destacar per l’excel·lència dels seus continguts i la seva organitza-
ció, fets que consoliden aquesta trobada acadèmica i el Departament de Dret
Privat de la Universitat de Lleida entre els grups capdavanters de recerca en l’àmbit
del dret privat europeu.

Joan M. Rius Riu
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