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ANUARI DE L ' INSTITUT D 'ESrUDIS CATALANS : ~ICIIVIII

SECCIÓ JURÍDICA

Moviment Corporatiu

El Golegi d'Advocats de Barcelona publicà en forma inusitada per lo esl)lèndit (in folio,
pàgines VIII — 486, de paper especial de 1i1), el catàlech de1_s 20,000 volums que composen la
seva biblioteca, y adquirí obres importantíssimes dels més preuats jurisconsults y sociòlechs
espanyols, francesos, italians, alemanys, anglesos y americans, no oblidant les de ciencies auxi-
liars com el Corpus inscriptioni ot lalinaruat y 1 'Itincrarium Antonini, edició de 1845 . Quedaren
avençats els treballs per l'estampació d ' un altre consemblant volum que serà '1 catàlech de les
monografies y dels articles doctrinals continguts en les revistes recòndites en la mateixa biblio-
teca, y que no son tant sols les 29 espanyoles y 5 1 estrangeres a que '1 Colegi està suscrit, sino,
també, moltes que actualment no 's publiquen y contenen verdaders tresors . Grans dificultats se
presenten per trobar les estampacions fetes en els començaments de 1'imprenta y que han de
completar la Biblioteca Jurídica de Catalunya, essent un dels pochs que ha tingut la fortuna
d'adquirir el Colegi d'Advocats, un hermós y complet exemplar de la compilació legal feta en
el regnat de Ferrón el Catòlich y de la qual avuy es sabut que fou estampada en l'any 1495 (1) •

indubtablement per Pere Michael . estant relligats ab ella diversos quaderns de Cort.
A 1'Academia de jurisprudencia y Legislació, ademés del discurs del President D . Joaquin

Almeda, en que glosà les disposicions romanes y canòniques relatives a la costum, hi hagué
dos dictàmens sobre el punt de si son redimibles els censos enfitéutichs a Catalunya : un del
mateix Sr . Almeria y dels Srs . Te]1 y Fontova . y l'altre dels Srs. Brocà, Pella y Abada] . En el
concurs de monografies de Dret mercantil, obtingué '1 premi D . Rafel Gay de Montellà per
son important treball El accidente de abordaje (2).

Revistes y altres publicacions

Els problemes plantejats respecte dels censos enfitèutichs ab motiu de la reforma interior
de la ciutat de Barcelona y que ocuparen l'atenció de 1'Academia de Jurisprudencia, donaren
lloch a que en la Revista Jurídica de Cataluña publiquessin, D . Joan J . Permanyer, Exposición
y proyecto de ley sobre expropiación forzosa de los censos enfrtéuticos de Barcelona y de su Huerto
y Viñedo (pàg . 49) : D. Antoni M» Borrell y Soler, Els censos y la Reforma interior de Bar-
celona (pàg. 90) ( 3) ; D . Tomás Carreras y Artau, El principi de la redimibilitat dels censos y la
conciencia jurídica de Catalunya (pàg. 77) . y Proyecto de arbitraje sobre la cuestión de los censos
para Cataluña y Barcelona (pàg . 221) ( 4 ) . En dita revista varen veure també la llum els articles La
ley de Emigración (pàg. 542 ), del Sr . Gay de Montellà (5) ; La reforma municipal en Cuba (pàg . 321),

de A . Posada ; Bolonia continúa su tradición (pàg . 529), (le J . Riera y Gallardo ; Facturas confor-
madas ó sia l'efecte jurídich del seu traspàs respecte del deudor, per E . Lanfranco (pàg . 298)

y el comensament de La nueva ley sobre esponsales y sobre el matrimonio, de Martí y Mi-
ralles (págs . 370 y 535) .

En l'Anuari de F Universitat de Barcelona corresponent a l'any acadèmich ole 1907-1908, se
contenen el discurs del catedràtich de Canons D . J . Estanyol y Colom sobre el Dret d 'associació
(en el qual s'exposen criticament les diverses teories en quc 's fonamenten la legislació y la
jurisprudencia modernes relatives a aquest dret, y al) motiu d'estudiar les seves limitacions
s'entra de plè en una qüestiò palpitant), y el treball del catedràtich ole Dret romà D . Eusebi
Díaz, Progresión científica del Derecho romano en los siglos medioevales, ressenyament escrit ab
gran desembarás y que ' s de desitjar sigui continuat ab tot La que, posteriorment a Carles Sa-

(I) Brodi, Taula de les Stampacions de les Constitucions y altres drets de Catalunya (Barcelona, i)o7), I y I1.
(2) Tots aquests treballs foren publicats en la Revista Jurídica de Ca'alunya.
(3) Publicà, també, a la revista dels Estudis Universitaris Catalans; S'hi de pagar lluisme per les enagenacions forso-

ses per causa d'utilitat pública? (p . 65).
(4) Ademés, el Sr . Carreras y Artau publicà separadament La reforma in'crior de Barcelona y la questió de la redimi-

bilitat dels censos a Barcelona y de to' Catalunya.
(5) Autor, també, de l'article El contrato colec'iro del trabajo, en la Revista Social .
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