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Crec que les meves primeres paraules han d'esser les de palesar el meu
agraiment per l'oportunitat que se 'm dona de podL!r participar en un acre
tan significatiu , corn es la commemoracio dell cinquanta anys del Congreso
Nacional de Derecho Civil de Saragossa de l'any 1946. I tambe les moves
primeres paraules han d'esser de felicitacio al sindic de greuges de Catalunya
i a la Societat Catalana d'Estudis Juridics pel sell encert a Mora d'organitzar
aquest acte commemoratiu del congres de Saragossa de I'any 1946, que se-
guranient ens ha passat a tots massa desapercebut . I sembla molt oportu re-
cordar al cap de cinquanta anys la transcendencia indubtable d'aquest
congres, especialment de cara a les generations de juristes actuals, que el
veuen molt allunyat en el temps.
Em sembla alliconador referir-me breument a una experiencia personal.

En 1'exercici de les moves activitats docents a la Facultat de Dret de la Uni-
versitat Autonoma de Barcelona, he tingut ocasio dexplicar reiterades vega-
des 1'assignatura de dret civil catala. En aquesta tasca docent es normal dedi-
car les explicacions inicials a l ' evolucio del dret civil catala i als sells alts i
baixos en el decurs dels segles segons els torrents politics que imperaven en
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de Nova Planta de I'any 1716, que a tiltima hora va implicar la possibili-
tat de conservar el nostre ordenament privat traditional , en uns moments en
que s'instaurava a Espanya un sistema politic de caire clarament unificador i
centralista ; els intents reiterats del constitucionalisme espanyol del segle

que es van manifestar moltes vegades en el sentit d'unificar totalment el dret
espanyol ; el perill que la codificacio del dret civil espanyol suposes la desapa-
ricio dels drets civils que encara subsistien en determinades regions espanyo-
les, i encara es pot esmentar una darrera data significativa : com es prow co-
negut, aquest model d ' estat centralista i unitari va intentar superar-lo la
Constitucio republicana de I'any 1931 , pero aquest intent se'n va anar en
orris com a consegiiencia del final de la Guerra Civil de 1936-1939, que va
suposar tornar a instaurar a Espanya el model d ' estat centralista , unitari i
uniformador , que podia fer preveure amb fonament que aixo seria el final de
la diversitat legislativa espanyola en materia de dret civil i que, curiosament,
va representar d'alguna manera la consolidacio d'aquest pluralisme legislatiu
per la via de la compilacio dels diferents drets civils que encara subsistien en
determinades regions espanyoles . Arribats a aquest punt, se m'ha fet moltes
vegades la pregunta de com podia explicar que en aquelles circumstancies
politiques els drets civils anomenats aleshores forales no haguessin desapare-
gut, sing que s'haguessin consolidat . I la meva resposta ha estat sempre la
mateixa. Aixo es deu a la iniciativa, que potser mai valorarem prOLI, clue van
tenir uns destacats juristes aragonesos de 1'epoca, de convocar un congres
national de dret civil per tal d ' estructurar , de cara al furor , la pluralitat legis-
lative espanyola en materia de dret civil. I en aquests moments em sap grew
que els meus alumnes no hagin pogut escoltar la documentada i emotiva
historia d'aquest congres que ens ha fet el distingit jurista aragones , i segura-
ment un dels pots supervivents actuals dels congressistes de 1'any 1946, se-
nyor Miguel Montserrat Gamiz.

***

Amb referencia a la meva intervencio en aquest acte, clue se centra en I'o-
rigen i el desenvolupament de la Compilacio de dret civil de Catalunya, cal
precisar inicialment que l'origen de la nostra Compilacio es troba en el Con-
greso National de Derecho Civil, que es va celebrar a Saragossa el mes d'oc-
tubre de l'any 1946. Els juristes catalans de 1'epoca van tenir una clara cons-
ciencia del que representava aquest congres per al futur del dret civil catala.
Crec que ho posa de manifest de manera prou clara el senyor Joaquim de
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(:amps i Arboix (cn Cl seu Ilibre IIl to1hi il(-l ilei'eeiio IItotlreruo, p.

307):

El merito inicial y el del desarrollo de la iniciativa, corresponde, como alto

galardon, a sus patrocinadores. Corresponde, pees, al cuerpo de hombres de de-

recho de Aragon, meritIsimamente representado por el Consejo de Estudio dc

Derecho Aragones y, personalizando, al presidente de la institucion Juan Monc-

va puyol y a su secretario Martin-Balletero Costes. En cuanto al merito final

corresponde a todos los congresistas por su conducta ejemplar, Canto a los repre-

sentantes de la Seccion de Derecho Comun como a los que lo eran de los dere-

chos cspeciales. Unos y otros Sc esmeraron en posibilitar, con un elevado esfuer-

zo dc convivencia, aquella sintesis a la vez producto de un noble sentido

sentimental y de un inteligente sentido de responsabilidad.

1',n relaci6 amb els antecedents mes proxims de la Compilaci6 catalana,

recordem molt sinteticament que el Decret del 23 de maig de 1947 va crear

ics comissions compiladores, en les quals s'integrarien els juristes especialit-

zats de cada territori i amb un dret civil prop!, que haurien de redactar cis

corresponents avantprojectes de compilacl6. Va segulr l'Ordre ministerial

del 24 de juny de 1947, que creava la Comissl6 de Juristes tie Catalunya,

que va quedar efectivament constituida en la sessio del 8 de maig de 1948.

La Comiss16 va acordar, a 1'hora de redactar I'avantprojecte de Compila-
66, «tomar como base de estudio el proyecto de Apendice de 1930» , que era
una revlsl6 adaptada a les circumstancles del seu temps, del projecte d'apen-
dix de Manuel Duran I Bas, publicat !'any 1883. En la primera etapa de re-
daccid de 1'avantprojecte es va segulr aquest criteri, que va cristal•litzar en la
redaccio del Anteproyecto de la Compilaci6n de Derecho civil especial de
Cataluna, que es va publicar !'any 1952 ! que constava de 454 articles. Se-
gura amb molta fidelitat el projecte d'apendix de Manuel Duran ! Bas ! la
seva nova verslo segons el projecte d'apendix de I'any 1930.

Aquest avantprojecte de !'any 1952 va esser rebut amb molt poc entusias-
nie i la Comissib de Juristes per a la Compilacl6 del dret civil de Catalunya
va acordar refusar-lo en la sess16 del dia 14 de setembre de 1953 !, a la vega-
da que acordava refusar aquest text, va nomenar una subcomissi6 formada
pets juristes catalans mes destacats d'aquell moment, que va redactar l'avant-
projecte definitiu de Compilacld, que es va publicar !'any 1955 ! que consta-
va de 554 articles. Sembla oportu recordar en aquests moments la gran in-
fluencia que en la redaccio d'aquest avantprojecte definitlu va tenir el senyor
Ramon M. Roca ! Sastre, segurament el jurista catala mes eminent d'aquest
segle.
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cordar en primer lloc que va passar per la Comissio General de Codificacio,

que va reduir a 373 articles els 554 que contenia el text que havia redactat la

Comissio de Juristes Catalans. A mes a mes, va eliminar practicament tot el

sistema de fonts que proposava l'avantprojecte i qualsevol referencia a la

vigencia del dret historic, que de manera expressa es derogava, segons uns

criteris mes propis d'un apendix que d'una compilacio (Pau Salvador Co-

derch, La Compilacion y su historia, p. 212 i s.). El projecte va passar despres

als organs de govern de l'Estat i d'aquest tramit, en va sorgir el Proyecto del

Gobierno, que es va publicar l'any 1959 i, posteriorment, per l'organisme le-

gislatiu del regim politic anterior, on es va aconseguir, no la derogacio del

dret anterior, sin6 la seva substitucio pel dret de compilar i la possibilitat

que pogues esser interpretat, pero no integrat, d'acord amb la tradicio juri-

dica catalana. El text definitiu aprovat per la Liei del 21 de julio1 de 1960

consta de 344 articles.

La tasca que van realitzar els nostres compiladors s'ha de considerar cla-

rament positiva. Val la pena recordar en aquests moments les paraules d'un

dels seus autors mes destacats: ((El Derecho Civil catalan, en su parte mas

vital, ha sido codificado. La compilation constituye un Codigo Civil para

Cataluna, en el que se conserva la parte mas sustancial de su regimen juridi-

co traditional en esta materia, del que es supletorio el Codigo Civil general

o propiamente dicho. El calificativo de "Compilacion" es un mero recurso

empirico de nomenclatura diferenciadora, dirigido a evitar confusiones en-

tre ambos cuerpos legales,, (Ramon M. Roca i Sastre, (,Los elementos corn-

ponentes de la Compilacion», a Comentarios a la Compilacion del L)erecho

civil especial de Cataluna, p. 11). Si considerem ara la giiest16 amb la pers-

pective que ens dona el pas dels anys (1960 a 1996), podem reafirmar

aquest judici positiu que al seu dia va mereixer la Compilacio de I'any

1960, que ha permes a les generations posteriors de juristes l'estudi, l'apli-

cacio, la investigacio i el coneixement del dret civil catala segons els meto-

des i criteris que imperen actualment en els paisos que formen el nostre en-

torn cultural i juridic.

Es cert que la Compilacio de l'any 1960 va suscitar tambe determinate re-

cels. Arran de la seva publicac16 es va dir que <<a la Compilacion del Derecho

catalan se la deseaba y se la temia» (segons paraules d'Antoni Borrell i Macia,

«La Compilacion como proceso codificador: ventajas y desventajas<<, a Co-

mentarios a la Compilacion del derecho civil especial de Cataluna, p. 63). Fo-

namentalment, era desitjable la Compilacio perque el dret civil catala es tro-

bava escampat en una gran varietat de texts heterogenis, de dificil consulta i
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estudi. 4o quc Ih,tVia provocat cl SCU dcsconcixcment pcr part ucls proicssio-

nals del dret i, coin a consequencia inevitable , que no s ' apliques encara que

existissin normes catalanes que s 'haurien d ' haver aplicat . Pero igualment es

temia la publicac16 de la Compilacio catalana, ja que el text compilat impli-

caria mutilar el nostre ordenament , perque s ' aplicaria la normativa general

espanyola en totes aquelles materies que no regules la Compilacio. Tanma-

teix, aquest inconvenient tambe es va produir abans de la Compilacio de

I'any 1960 , ja que, siguem realistes , ]' article 12 del Codi civil (en la seva re-

daccio originaria ) preveia la subsistencia del dret civil catala --i dels altres

drets anomenats forals- en tota la seva integritat no obstant la codificacio

civil espanyola , excepc16 feta dels vuitanta-un articles que fortnaven el titol

preliminar del Codi civil i el titol iv del seu Ilibre 1. Pero el fet cert es que el

Codi civil es va aplicar a Catalunya amb una extensio molt mes considerable

i no poques vegades sense cap mena de justificacio seriosa. Recordem ara,

com a exemples tal vegada mes significatius , els casos de la successio intesta-

da i de la llicencia marital . Crec, per tant, que podem concloure reafirmant

una vegada mes el judici positiu que al seu moment va mereixer la Compila-

cio catalana de ]'any 1960 , que, recordem -ho tambe , to el seu origen en el

congres de Saragossa de ]'any 1946.

El judici positiu que va mereixer al seu moment, i mereix encara la
Compilacio catalana de ]'any 1960, es evidentment compatible amb la con-
veniencia o la necessitat de la seva reforma, amb la finalitat essencial
d'adaptar-la als significatius canvis socials, familiars i economics que han
experimentat la societat, la familia i la propietat a Catalunya en els darters
temps, i sense oblidar tampoc que el text compilat de ]'any 1960 no feia
-ni podia fer- altra cosa que recollir la part que es podia considerar vi-
gent del dret civil que regia en el nostre pals abans del Decret de Nova
Planta de I'any 1716. No deixa d'esser significatiu que al cap de poc mes
de deu anys de vigencia de la Compilacio de 1960, el Il Congres Juridic
Catala de ]'any 1971 -que potser Lambe hem deixat massa en l'oblit-
proclames en la conclusio 51 de la seccio primera que, <<ateses les transfor-
macions incessants de les estructures socials i economiques que la Compi-
lacio ha de preveure i regular, el Congres expressa el desig que l'adaptacio
del dret catala a aquelles necessitats sigui realitzada mitjancant un proces
legislatiu, obra d'un organ adequat, que representi fidelment la voluntat
democratica del poble,,.
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\quc^t desig del II (ongr^s Jundit (atII'I, que CI scu (president Ign.isi do

Gispert i Jorda va qualificar , en l'expressio que despres ha resultat profetica,

de Congres de la Gran Esperan(a ( llibre del II Congres Juridic catala, p. 662),

s'ha fet realitat despres de la Constitucio espanyola de l'any 1978 i de l'Esta-

tut d ' autonomia de Catalunya de l'any 1979, ja que segons el seu article 9.2,

la Generalitat de Catalunya to competencia exclusiva per a la conservacio,

la modificacio i el desenvolupament del dret civil catala. En aquest punt,

crec que val la pena polar en relleu que la primera Ilei que va aprovar el Parla-

ment de Catalunya en materia de dret civil to una significacio especial, com

es lade voter convertir el dret civil catala en un dret civil comu o general, enca-

ra que vigent unicament a to nostra comunitat autonoma . Aixo no es altra

cosa que la culminacio d'un proces historic, que cal ara recordar de forma brew.

La Llei de base al Codi civil , de I' 11 de maig de 1888, preveia en l'article

6 la publicacio del futur Codi civil espanyol i un o mes projectes de llei que

recollirien en forma d ' apendix al Codi civil, les institutions vigents en deter-

minades provincies o territoris que es considerava oportu conservar . El pro-

jecte d ' apendix per a Catalunya , el va redactar Manuel Duran i Bas, i es va

publicar l'any 1883. En aquest projecte , el dret civil catala es configurava

coin un dret civil excepcional enfront del futur codi civil espanyol , amb una

consequencia prou important , que era que el nostre dret civil quedava re-

duit a un conjunt inconnex de dispositions i mancat per aquest motiu de
qualsevol eficacia expansiva.

La Compilacio catalana de l'any 1960 s ' anomenava Compilation del De-
recho civil especial de Cataluna , denominacio que palesa un canvi prow sig-
nificatiu, ja que no configura el dret civil catala com un dret civil excepcio-
nal enfr-ont del comu o general que recull el Codi civil , co que implica una
valoracio mes positiva dels drets civils anomenats forals. Ja que el dret espe-
cial ja no suposa una anotnalia enfront del dret comu , sing la regulacio in-
completa d'una materia amb referencia a institucions determinades , regula-
cio especial que s ' aplica pet que fa a la cornuna o general , si be aquesta to la
caracteristica de supletoria de la legislacio especial. En el cas de la Compila-
cio de ('any 1960, el qualificatiu de dret especial era escaient en relacio amb
les materies que es regulaven en el llibre ill, que es refereix als drets reals, i en
el llibre iv , relatiu a les obligations, als contractes i a la prescripcio , que real-
ment no feien altra cosa que regular especialitats catalanes enfront de la nor-
mativa general o comuna que es troba en el Codi civil . Encara que amb re-
ferencia al llibre I de la Compilacio, que tracta de la familia, i especialment
amb el Ilibre ii de les successions , la Compilacio era tal vegada alguna cosa
mes que un dret especial.
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dret civil catala ha deixat d'esser un dret civil especial , ja que la compilacio

actual no es la del dret civil especial de Catalunya , sing la Compilacio del

dret civil de Catalunya . La supress16 del qualificatiu especial to el see origen

en Particle I de la Llei del Parlament catala 13/1984, del 20 de mare, sobre

adopcio', integracio en l'ordenament catala i modificacio de la Compilacio

de dret civil , que I'anomena Cornpilacio del dret civil de Catalunya per la via

que s ' ha anomenat de regionalitzacio de les compilations de dret civil espe-

cial o foral.

Interessa remarcar encara que aixo no es manifesta en un canvi de deno-

minacib, sino que to un abast molt mes considerable . Ja que l'actual article 1

de la Compilacio estableix un sistema d'autointegracio , que es deriva del

mateix ordenament civil catala , i se sanciona , en el mateix article i en la dis-

posicio final 4a de la Compilacio, 1'existencia d'uns principis generals que
informen l ' ordenament civil catala. Sembla prou clar que aquestes modifi-
cacions assoleixen convertir el dret civil catala en un dret civil coma o gene-
ral, que gaudeix de la forca expansiva que li negaven els qualificatius de dret
especial o excepcional . Ja que el sistema d ' autointegracio evita, a mes a mes,
que s ' apliqui el dret estatal com a supletori ( segons preveu Particle 149.3 de
la Colist itucio ), en la mesura que s ' oposi a les dispositions del dret civil
de Catalunya o als principis generals que informen el dret civil catala (se-
gons 1'esmentada disposicio final 4a de la Compilacio).

Aquesta conftgurac16 del dret civil catala com un dret come o general de
Catalunya es compatible amb el fet que sigui , i hagi de continuar essent en
el fitter, un dret civil incomplet . Ja que el Parlament de Catalunya, i el ma-
teix hem d'afirmar en relaci6 amb els organismes legislatius de les altres co-
munitats autonomes, no poden ni podran legislar sobre aquelles materies
propies del dret civil que, segons Particle 149.1.8 de la Constitucio son, en
qualsevol cas, de la competencia exclusiva de 1'Estat.

Per tal de concloure el tema que se m'ha assignat, que fa referencia a l'ori-
gen i el desenvolupament de la Compilacio del dret civil de Catalunya, sera
suficient fer una brew referencia a les reformes successives que en el nostre
ordenament civil ha introduit el Parlament de Catalunya basant-se en Parti-
cle 9.2 de l'Estatut d'autonomia catala, que atribueix a 1'6rgan legislatiu de
la nostra comunitat autonoma competencia exclusiva per a la conservac16, la
modificacio i el desenvolupament del nostre dret civil.
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La primes rel0rina es I,i quc es deriva de la I.Iei U/ 1984, dcl 2() dc

que va tenir corn a finalitat essencial la d'adequar el text compilat catala de
1'any 1960 als principis constitucionals; encara que s'aprofita tambe la refor-
ma per introduir altres modifications escaients en el nostre dret tradicional.
Els trots mes significatius d'aquesta primera reforma se centren en la modifi-
cacio dels articles 1, 3, 248, disposicio final 2a i la supress16 de la primitiva
disposicio final 3a de la Compilacio per tal d'adequar-lo als principis que in-
formen l'Estat de les autonomies segons l'article 2 de la Constitucio; modi-

ficacions que imposava el principi constitucional d'equiparacio juridica de
tots els fills, que van afectar els articles 4, 5, 31, 46, 79, 114, 115, 116, 124-

128, 156, 160, 249, 252 i 269 de la Compilacio; modifications que venien
imposades pel principi constitucional d'equiparacio juridica dels conjuges,

que van implicar una nova redacc16 dels articles 19, 23, 24, 25, 42, 44, 49-

51, 55, 59, 147-153 i 322 de la Compilacio; 1'admiss16 del divorci vincular

en el dret civil espanyol va determinar que es niodifiquessin els articles 10,

35, 48, 62 i 148 de la Compilacio; raons mes aviat d'oportunitat van causar

la mod1ficacio dels articles 12, 20, 21 i 22 de la Compilacio referents a la
contractac16 entre conjuges i, finalment, es va considerar oportu modificar
els articles 24, 36, 47, 61, 95 i 253 en el sentit de suprimir les restrictions

sobre liberalitats a favor de segons consorts i de suprimir la versio catalana

de la re'serva troncal o lineal de ('article 272 de la Compilacio.

Les altres reformes es produeixen per la via de promulgar ones lleis espe-

cials a fi de modificar el text compilat de l'any 1960. Una primera modalitat

d'aquesta tecnica de les lleis especials es va emprar per a modificar l'articulat

de la Compilacio i de les modifications que es van fer per aquesta via. Ac-

tualment subsisteixen les que es deriven de la Llei 29/1991, del 13 de de-

sembre, que va modificar els articles 326-328 de la Compilacio, que es refe-

reixen a la venda a carta de gracia, i les que es deriven de la Llei 8/1993, del

30 de setembre, que modifica la Compilacio en materia de relations patri-

monials entre conjuges.

Altres lleis especials en materia de dret civil han derogat part de la Com-

pilacio. En aquest apartat s'inclouen la Llei 7/1991, del 27 d'abril, de filia-

cions, que va derogar els articles 4 i 5 de la Compilacio; la Llei 40/1991,

del 30 de desembre, Codi de successions per causa de mort en el dret civil

de Catalunya, que va substituir els articles 63 a 276 de la Compilacio i la

Liei 6/1990, del 16 de mare, dels censos, que va derogar els articles 296

a 319 i 336 de la Compilacio i la Llei estatal del 31 de desembre de 1945

sobre inscripcio, divisio i redempc16 de censos a Catalunya, i la Llei

13/1990, del 9 de juliol, de l'acc16 negatoria, les immissions, les servituds
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I ICS rclacions de ve'inatge, eltuc v,t derogar eIs articles 283-2 5 i 3-+3 de Ia

Compilacio.

I finalment, s'ha emprat tambe la tecnica de les lleis especials per tal de

desenvolupar el dret civil catala mes enlla de les institucions que regulava la

Compilacio de I'any 1960. S'inclouen en aquest apartat la Llei 1 / 1983, del 3
de mar4, de fundacions privades, que es promulga basant-se en la corn-

petencia exclusiva de la Generalitat en materia de fundacions. segons ('arti-

clc 9.25 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya, modificada en part per la

Llei 21/1985, del 8 de novembre; la Llei 37/1991, del 30 de desembre, so-

bre mesures de proteccio dels menors desemparats i de l'adopcio, modifica-

da en part per la Llei 8/1995, del 27 de juliol; la Llei 39/1991, del 30 de de-

sembre, de la tutela i institucions tutelars, modificada en part per la Llei

11/1996, del 29 de juliol; la Llei 8/1995, del 27 de juliol, de potestat del

pare i de la mare; la Llei 10/ 1996, del 29 de juliol, d'aliments entre parents;

la Llei 24/1984, del 28 de novembre, de contractes d'integracio i, final-

ment, la Llei 22/1991, del 29 de novembre, de garanties possessories sobre

cosa motile.

En aquests moments, el Parlament de Catalunya estudia dos projectes de

lief que afecten el nostre dret civil, que son el Projecte de Codi de la familia,

que es preveu que reguli totes les institucions propies del dret de familia, ex-

cepte les que segons Particle 149.1,8a de la Constitucio son de la competen-

cia exclusiva de I'Estat, i un projecte de (lei sobre associations, que to com a

base la competencia exclusiva de la Generalitat en materia d'associacions, se-

gons I'article 9.24 de I'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tota aquesta tasca que ha desenvolupat el Parlament de Catalunya pel

que fa al dret civil des de ('any 1984 fins avui, ens porta a pensar que la Ge-

neralitat de Catalunya ha establert i estableix ja les bases d'un futur Codi ci-

vil de Catalunya. Si aquest projecte arriba a esser realitat en un futur mes o

menys llunya i tal vegada incert, no oblidem que aixo haura estat possible

gracies al precedent del Congreso National de Derecho Civil, que es va cele-

brar a Saragossa ('any 1946.

Barcelona, novembre de 1996
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