
CRÓNICA DE LA SECCIÓ JURIDICA

força, han de portar a la rectificació cl'un atrevit parer d'en Savigny . Especial estudi es dedicarà
als magistrats y juristes catalans que exerciren importants càrrechs a fòra de Catalunya, y, d ' una
manera molt principal, aquells a quins es deguda la legislació sarda escrita, gairebé tota, en català,
y dels nadius cíe Sardenya, corn En Quesada Pilo que, debatent al) el Cardenal De Luca, sostení
en plè segle XVII, després de la Pau dels Pirineus, que •1 Dret de Sardenya, com a fill del català,
tenia a aquest per supletori . Els treballs d'investigació per formar dit promptuari han sigut causa
del descobriment d ' importants elements per l 'estudi social y polítich; així han pogut extractarse
les ordinacions ciels gremis y confraries en les centuries XVII y XVIII, reconstituir les vicissituts
del Dret català desde •1 Decret de la Nova Planta, conèixer alguns projectes de reforma durant
la dominació francesa, les greus qüestions de competencia de jurisdicció, nulitat de privilegis locals,
l 'exercici de la jurisdicció feudal en ses acabances y una gran colecció de causes de marques (repre-
salies), greuges (agravis) y contravencions a les llibertats o les regalies ; les quals són de gran interès
per l'historia del Dret púhlich y penal a Catalunya . De molts fets, es la coneixensa que ha sorgit,
y pot citarse la reconstitució cle l 'accidentada vida de Cels Huch Desuts (Celsus Hugus Dissutus),
qui, nascut a Borgonya y fugint de la justicia del Rey de França, vingué a Barcelona, y en elle.
exercí d ' advocat y escrigué diverses obres, una de les quals es la de Consilia, en la qual resol impor-
tantíssirns casos jurídichs de Catalunya, avans de que, pels seus treballs teològichs, fos processat
per 1'Inquisició y condemnat a presó perpetua.

Pera completar el treball hibliogràfich, s'ha començat a formar com a seqüela de la biblioteca
ciel mateix Colegi d'Advocats, una colecció de documents contentius dels actes jurídichs de cada
segle ; colecció que permetrà l 'estudi del desenrotllo y mutació de les institucions jurídiques civils
y les alteracions en el dret que, successivament, regí a Catalunya.

A l 'obrirse en ! ' Universitat de Barcelona el curs de 1912 a 1913, el catedràtich de la seva facultat
de Dret, D. Joan de 1) . Trias y Giró, llegí el discurs reglamentari y en ell tractà, ah gran erudició,
de Los progresos internacionales y la ética cristiana ( 1 ) . El mateix professor ha publicat el primer
volum de l'obra Estudios elementales de Derecho Internacional Privado, con aplicación al Derecho
español (2), en el qual exposa el concepte del Dret internacional privat y fà els ressenyaments de
la seva historia general y de la especial a Espanya.

Revistes y altres publicacions .— L'historia y la biografia jurídica han tingut capdal impor-
tancia . Per l ' historia del Dret maritim, es de gran interès l'article (3) de D . Joaquim Miret y Sans,
Dos proverrwals admiradors del Còdich barceloní de eLas bones Costurnes de la 3Iar» . Aquests dos pro-
vençals foren Nicolau Claudi de Fabri, senyor de Peiresc, conseller en el Parlament de Provença, nas-
cut en 158o y mort en 1637 . v Lluis Blancard, arxiver departamental de les Boques del Ròdanus y
qui en 1877 publicà un llibret titulat Sur la date et le lieu d'origine du Consulat de la llar . Ab relació

a n'aquest treball diu En Miret que En Blancard accepta l ' opinió d 'En Capmany de que •1 Llibre
del Consulat es de mitjans del segle XI II . t ; emperò que valentse de les monedes citades en l'esmentat
còdich y de certs documents reyals, posa, ah seguretat, la seva redacció entre •ls anys 1266 y 1283;

que, per medi d ' un exàmen de lèxich, demostra que •1 català es la llengua del còdich y de la seva
redacció ordinaria, y que fou format a Barcelona, deduint aquesta conclusió de la circumstancia de

que la moneda barcella, en ell citada, no es cap moneda especial, per quant la paraula barcella es

una abreviatura de barcelonesa referintse a lliura o sou, abreviatura no entesa per algún amanuense
qui feu el manuscrit que serví per la primera o primeres edicions del Llibre del Consulat y que omití,

distretament, la paraula que devia qualificar la abreviatura, o sia lliura . En Miret amplia els

arguments d'En Blancard ab referencies al numismàtich Botet y Sisó y ab raonaments propis,
aportant, en definitiva, una forta contribució al problema, avuy indegudament reproduit, de l'ori-
gen del Llibre del Consulat.

Aquesta reproducció iniciada per Schaube a favor de la paternitat italiana, ha sigut mantin-
guda ab el mateix criteri per Odon Sciolla, enfront de lo sostingut pel doctíssim professor de l ' Uni-

versitat de Parma Arrigo Solmi, qui dona per cert que •1 text del Llibre del Consulat, en la forma que
ens ha pervingut, es una compilació catalana deguda als cònsuls del port de Barcelona, y qui assenya-
la, com data aproximada de llur formació, les mitjanies del segle XIV, havent, després, aparescut
ab nous elements trets de les costums o lleys de Valencia, Mallorca y del mateix Barcelona, y essent,

(r) Barcelona, Tipografia «La Academias, 1912.
(2) Barcelona, estables . tip . de M. Galve, luxo.
(3) Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona . any XI, p4s. 174-4,t .
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prest, traduida a l'italià vulgar y al castellà . El «Consorcio autonomo del porto ole Genova» publicà
en igir ( 1) una esplèndida edició del Llibre del Consulat segons el text italià, y que porta avans
d ' aquest un Discorso d'Odon Sciolla, el qual, sia per convicció, sia per ferse grat als que li encarre-
garen la seva tasca, no tan sols vol que •1 Llibre sia originariament italià, sinó que llensa l'indicació,
que no s'atreveix a sostenir, d'esser Gènova el bressol de tan preuat còdich . Els patents erros y la
falta de veritables raons en el Discorso de Sciolla, motivaren que poch després de l'esmentat article,
en publiqués un altre D . G . M. de Brocà (2) al) el títol Crítica de una nueva edición italiana del
Consulado de .11ar, en el qual, rebatent tots els pseudo-arguments empleats per En Sciolla, defensà
la paternitat barcelonina, sense negar que, per raó de les grans relacions aleshores existents entre
els ports de Catalunya y Pisa, alguns dels elements del Llibre degueren esser pisans y que altres,
per anàlech motiu, pogueren procedir de Génova, y afirmà que d'això al sopost de la formació o
redacció d ' aital llibre a Pisa o a Gènova, hi ha una distancia que la crítica no pot suprimir.

L'Academia de 1'Historia ha publicat els volums XV y XVI de les Corts de Catalunya (3),
que comprenen la continuació de les celebrades per Alfons V d'Aragó, l'adició del Parlament de
Barcelona de 1338 y molts suplements a diverses Corts anteriors.

En altra secció d'aquest Ay L'ARI es tracta del llibre La Paheria de Lérida, escrit per D. Rafel
Gras y Esteva y que aporta valiosos elements per l'historia del Dret públich de Catalunya.

En els dos volums (4) que l ' Acadeniia de Jurisprudencia y Legislació, de Madrid, dedicà a
l'Institut de Dret internacional y que contenen les suscintes biografies dels jurisconsults espanyols
anteriors a la present centuria, quins noms estan inscrits en les làpides de dita Academia, s'hi
troben les de varis catalans : del gran expositor del Dret públich de Catalunya, Jaume Callis, per
D. G . M . de Brocà ; del sólit civilista Jaume Cancer, per D . Francisco de P . Maspons y Anglasell;
del cèlebre canonista Sant Ramon de Penyafort, per Joseph Gaya ; de l'eminent expositor del Dret
familiar del Principat, Juan Pere Fontanella, per D . Joseph Pella y Forgas y dels contemporanis
D. Francesch Pi y Margall y D . Manuel Duràn y Bas, quines qualitats son ben conegudes y han
sigut relacionades en anteriors Anuaris, per D . Joseph M .- Vallés y Ribot y D . Enrich Prat de la

Riba, respectivament.
D. Joseph de Peray ha començat la publicació d'una Bibliografía Jurídica Hispànica, segons la

classificació decimal de l'Institut internacional de Bruseles ( 5).

Responen al moviment industrial y comercial de Catalunya el ben escrit tractat Sociedades
civiles, mercantiles, cooperativas y de seguros, de D . Joseph Ponsà y Gil ( 6 ) ; la novena edició de

Instituciones del Derecho mercantil de España, escrites per D . Ramon Martí d'Eixalà, complertades

per D. Manuel Duràn y Bas y adaptades al vigent Còdech de Comerç per I) . Raimond Duràn y

Ventosa; els treballs de D. Francesch Grau y Granell, Documentos mercantiles de uso corriente
y de fácil transmisión (7), de D. Joseph Pedrerol, Estudios de propiedad industrial . El nombre co-
mercial . Las reconzpenass industriales . Las indicaciones de procedencia . La competencia ilícita según
la ley de propiedad industrial ( 8 ) ; les obres dels altres lletrats de Barcelona D . Ramon Pella y Tort,

Tratado teórico y prkctico de marcas de fábrica y de comercio de España (9) ; D . Francesch Grau y

Granell, La razón social y la razón comercial y otras cuestiones jurídico-mercantiles (1 0 ) , y de D . Pere

Estasen, Cuestiones de Derecho marítimo. Remolque, asistencia y salvamento (11) , y els articles publi-

cats en la Revista jurídica de Cataluña, Costumbres mercantiles jurídico-marítimas y El Aval de las
letras de cambio, de D. Enrich Lanfranco ; Las fuerzas hidráulicas y la legislación española, del Sr. Gay

de Montellà ; Reivindicación de los títulos al portador según las leyes española e italiana, del senyor

Riera y Gallo, y Constituto posesorio en Derecho mercantil, de D. Joan Martí y Miralles.

Continuà en sos estudis dels Drets romà y canònich el Sr . Martí y Miralles, publicant en l'esmen-

tada Revista, La excepción «Non nurnerata pecunia» y una serie d'articles Spoliatus ante omnia resti-
tuendus. Aspecto penal del tema, que aplegà en un volum (12) . En la Revista La Notaría s'ocupà

(1) linione Tipograflca Editrice Torinense.
(2) En el mateix Boletín de la Real Acadensia de Buenas Letras ; any XII.
(3) Madrid, Fortanet, 1911 y 1912.
(4) Madrid . 1911, Imprenta de los Hijos de M . G . Hernàndez . Dos volums.
(5) Barcelona, Imp. Madolell.
(6) Barcelona, Tipografia •El Anuario de la Exportación ., 1911 . llos volums.
(7) Barcelona, Sociedad general de publicaciones . 1911.
(8) Barcelona, Revista *Industrias modernas' editora, 1912.
(9) Madrid, V. Suárez, 1912.

(1o) Madrid, Hijos de Reus, 1912.
(11) Madrid, Hijos de Reus, 1911.
(12) Barcelona, Hijos de J . Jepús, 1912 .
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de Chiustilas iustruuuleutalcs . Referents a lo que 1s seus respec-
tius títols indiquen, son els articles (le D . Sebastià Parés,
1 'cola a carta de gracia en Cataluña, y de I) . Faust í Bellvé, Las
últimas invcsligacio ;nes estadísticas de la criminalidad en Ale-
mania.

Publicacions especials sobre 1 Dret civil de Catalunya son
el fascicle La Jutris»rutdcncia y el Derecho civil de Cataluña . de
1) . Joaquim Franquesa ( 1 ) y 1 'opúscul En defensa de la Rabassa
morta de 1) . Pere Henach ( 2 ).

Necrologies . — Crudel ha sigut la mort . S' emportà al
jurisconsult, historiador y polítich (le vigorosa inteligencia.

fermes conviccions y senzilles costums, D . Francisco Romaní
y Puigdengolas . Múltiples les seves aficions y variats els seus
Coneixenwnts, es dedicà en sa joventut als estudis econòmichs.
publicà, després, aula sòlida Introducción al estudio del Dere-
cho luif)olecario estañol, una Jleunoria sobre el Crédito territorial,
diversos treballs (l ' historia política-jurídica de gran originalitat
y gran nombre d'opÚSC11Is y articles en els quals vessa l'en-
tussiasme per les institucions de Catalunya ; entussiasme que
inspirà y mové la seva activitat en un Congrés de jurisconsults
catalans aplegat a Barcelona al esser decretada 12 formació d 'un Còdech civil espanyol ab apèndix'
pels territoris de legislacions especials, essent dels qui ab més vigor defensaren el criteri que triomfà.
do-que, constituint el Dret de Catalunya un tot orgànich necessari per la vida jurídica de l'antich
Principat, ha ( F esser conservat en son conjunt . Havia alçat en Romaní en els periòdichs el perle)
de l ' autonomia de les regions, molts anys avans d'esser aquesta autonomia la finalitat d'un fort
moviment políticar y intelectual, y en ella s'inspiraren les seves publicacions Breves reflexiones
sobre los fueros civiles de España. El federalismo en España y el gran treball d'investigació A nti-

gücdad del regionalismo español ; com també inspirà al que, mala-
venturadament, no ha sortit a Jlum sobre ls origens històrich-po-
lítichs de Catalunya, y el portà a esser uns ciels quins en l'any 18S5

redactaren y presentaren un cèlebre Memorial en defensa dels
interessos morals y materials de Catalunya . Els seus mèrits.
segellats per l'opinió, ho foren oficialment a l'esser nomenat, en
l 'any ISOO (quan, per raó de les seves dolencies, havia deixat
d'esser Director primer (le la Caixa d'estalvis de Barcelona y
concórrer a l'Academia de Bones Lletres), vocal corresponent de
Lt Comissió general de Codificació a Espanya, y, com aital . pre-
sident de la Comissió encarregada de redactar el projecte con-
tentiu de les institucions civils catalanes que hagin de rebrer
nora sanció. y encara que morí, ab gran dolor, sense veure reali-
sada aquesta obra, la força del seu nom perdurarà a Catalunya.

Dulilie ha deixat un huit D . Felip Bertràn y de Amat Pre-
sident que fou de la Societat Econòmica d'Amichs del País y
qui, al morir, ho era de 1'Academia de Belles Arts y de la de
Bones Lletres de la mateixa ciutat y Soci de Mèrit de l'Institut
Agrícola Català per sos treballs relatius al Crèdit territorial.
Amich d'En Romaní, en les seves darreries s'acostà als ideals
d 'aquest; fou Diputat a Corts y Senador per les Societats Econò-
miques de Catalunya . y, ademés de quant publicà (3), es distingí

(i) Girona. Imprenta de Dalmau, Carles y C . , 1911.
(2) Barcelona, Subrez, 1911.
(3) Propiedad literaria, 1859 . Llorejada per la Academia Matritense de Jurisprudencia }- Legislació . — Sociedades de

Crédito territorial de España ; 1894 . Serie d'articles sobre id . en la revista La América, 1564 . — El Congreso catalán de juris-
consullos . Serie d'articles en el Diario de Barcelona . I sS1 .-Teoria o concepto jurídico de la expropiación forzosa por causa
de utilidad pública ; 1881 .— Del origen y doctrina de la escuela romántica y de la participación que tuvieron en el adelantamiento
de las Bellas Artes es esta capital (Barcelona) los señores D . Manuel y D . Pablo Mild y D. Claudio Lorenzali ; 1891 y 1898 .

94. — Institut d'Estudis Catalans
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D . F . Romani Puigdengolas

D. Joaquim Costa
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