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intelectual con Panamá (1) : Xiqués Estudios sobre la sucesión mortis causa, bajo el punto de vista
filosófico (2) ; Josep M . Milà i Camps, La buena fe en las contiendas judiciales (3) ; Lloret, Dret orgànic
municipal (4), publicació de l'Escola de Funcionaris d'Administració Local, creada i sostinguda
per la Diputació Provincial de Barcelona ; i August Pereyra, El capitalismo y el problema eco-
nómico (5).

La Real Academia de la Historia ha publicat els volums XVII-XX de Corles de los antiguos
reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña, comprenent el final de les Corts de Bar-
celona de 1436-37, Cl Parlament de Barcelona de 1438, les Corts de Tortosa de 1439 i les Corts
de Lleida ele 1440 (6) .

A la Revista Jurídica de Cataluña, demés dels treballs del Col .legi d'Advocats i de 1'Academia,
ja esmentats, es publicà el d'en Catà, Les constitucions de Jaume I (1251) y de Felip II de Cas-
tella (1599), i començà la Exposición razonada y crítica de las costumbres jurídicas del Principado
de Cataluña o de algunas de sus principales comarcas, exposició escrita amb absolut desconeixement
dels moderns treballs sobre el feudalisme i la propietat a l'Edat mitjana ; d'en Faus, Del contracte
d'empenyantent a Catalunya ; d'en Martí i Miralles, Las clauseles «Ad cautelam» y la doctrina dels
autors a Catalunya ; d'en Pedrerol, El anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad industrial ; d'en
Saguer, Els fideicomisos amb relació a la futura codificació catalana ; d'en Tell, Enfiteusis ; d'en Trías
i Giró, El matrimonio canónico español y su valor internacional ; i, anònims, els de la Teoría del Estado
compuesto i La Beneficencia.

Col.laboració estrangera. — Rafael di Tucci publicà Il Fisco e i naufragi nel diritto sardo
durante il periodo aragonese e spagnttolo (7) i Cenni sull'usura nell'antico diritto sardo ( 8 ).

Necrologies. —. Ens deixà l 'eximi professor de Dret internacional a la Universitat de Barce-
lona, D. Joàn de D . Trías i Giró . En la seva especialitat fou autor dels treballs Estudios elementales
de Derecho internacional privado, curta, emperò substanciosa obra de què donàrem compte a
l'ANUARI de MXCIX-X ; discurs d'inauguració de curs universitari Los progresos internacionales
y la Etica cristiana (99), original i conscienciós ; El Derecho ínter-regional según el art . 15 del Código
civil ( 1 0), en què defensà el dret de les regions espanyoles a completa igualtat davant del legislador;
Constitución política y personalidad internacional del Principado de Andorra ( 11 ), en què esbrinà
les relacions d'aquell petit estat amb la França ; Bases para la unificación de la legislación ibero-
americana sobre la adquisición y pérdida de la ciudadanía ( 12 ) ; Fundamento racional de la extraterrito-
rialidad de los actos soberanos (13) ; La extraterritorialidad de las letras de cambio ( 1 4) ; La solución de
retorno (renvoi) ante los Tribunales de España ( 1 5) . La seva especialitat meresqué que fos nomenat
membre efectiu de l'Institut de Droit Comparé, de Brussel-les després de les Conferencies que donà
a la Lniversitat lliure d'aquesta ciutat i a la de Lovaina, i de la International Law Association;
delegat del Col .legi d'Advocats de Barcelona a la XXVIII Conferencia de l'Associació de Dret
Internacional, a la qual presentà la Memoria Las personas jurídicas de fin no utilitario en Derecho
internacional, i a la següent Conferencia, que s'havia d'aplegar a Brussel . les, per a la qual envià la Me-
moria La autoridad y la ejecución de las decisiones judiciales y de las sentencias arbitrales y de amigable
composición extranjeras en materia contractual civil y mercantil (1 6 ) . Civilista a l'ensems, en Trías
i Giró traduí les Institucions de Dret romà d'en Serafini amb notes del Dret espanyol, especialment,
del de Catalunya (17), i escrigué l'estudi Le Droit civil en Espagne (1 8 ) . Fou paladí de les institucions
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civils de Catalunya, que exposà en les Conferencias de Derecho
civil catalán ( 1 ) donades a la Universitat de Barcelona i a les
lliçons a l'aula dels Estudis Universitaris Catalans, així com
les va reduir, en col-laboració amb el Sr . Romaní í Puigden-
golas, a articulat, en el Anteproyecto de Apéndice al Código
Civil para el principado de Cataluña (2) presentat a la Comissió
encarregada de formar el projecte d'aquest Apèndix i de la
qual formava part. Els seus mèrits el portaren dues vegades
a presidir 1'Academia de Jurisprudencia i Legislació de Bar-
celona i enlairar-se a les més elevades regions de la filosofía
jurídica en els discursos inaugurals Los principios de Derecho
y la experimentación (3) y La acción social y las instituciones
civiles (4) . Tant gran nombre de preuats treballs (5) havía de
tenir per conclusió una completa obra de Dret internacional
privat en la qual s'ocupava quan el perderen els seus deixe-
bles i admiradors.

El laboriós D. Pere Estasen es dedicà al Dret mercantil i a
les qüestions econòmiques, i publicà multitut d'articles i llibres.
D'aquests sobressurten les Instituciones de Derecho mercantil ( 6 ).

Entre altres treballs estampà els següents:
El positivismo o sistema de las ciencias experimentales (Bar-

c(lona, 1877).
Costumbres marítimas de la Costa de Cataluña (Barce-

lona, 188o).
Repertorio de la Jurisprudencia mercantil española (Bar-

celona, 1894).
Historia de los tratados de Comercio entre España e Ingla-

terra (Barcelona).
Los nuevos horizontes de la Economía política . Regionalismo

económico (1887).
Los accidentes del trabajo y el seguro de accidentes (Ma-

drid, 1903).
Tratado de las sociedades mercantiles y demás entidades de

carácter comercial (Madrid, 1906).
D . Martí Trías i Domènec, fundador de 1'Academia de Dret

a Barcelona, prengué part importantíssima en molts debats
acadèmics, donà conferencies, i formà part de la Comissió
encarregada de redactar el projecte d'Apèndix al Còdic Civil
per a Catalunya, publicant-ne un avenç.

Malaventuradament no deixà res publicat, en quant al
Dret, l'equànim advocat, polític i president que fou de l'Ate-
neu Barcelonès, D . Ildefons Sunvol, d'enlairades concepcions.

Havia estudiat a la Universitat de Barcelona i aquí exercí
sa professió, després de doctorar-se amb una memoria sobre'1
Fonament del dret de castigar . La seva obra jurídica, escrita
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amb ocasió de les nombroses qüestions que se li confiaven, ha degut quedar poc menys que inco-
rreguda `en els arxius . El Discurs Presidencial amb que inaugurà el curs de 1906 a 1907 a
l'Ateneu i el que feu a les Corts en la llegislatura de 1908 són però una hellíssima mostra de la
seva rara capacitat i fervent patriotisme .
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