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ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXV-XX

(L9r5) i alt re de costums i privilegis de Ics valls d' .1ncu, VaIlferrcra i Querol (1918), n0111 ulullleraS

(l'In a cul lecri(') començada publicar (.n. 1913 (amb una edició dels t`satges) sots cl patrocini de
1'Excnn. 1)iputaciú de Barcelona . aquesta rol'lrcci~"~, que, seguint un pla metòdic de publicacions
crítiques d'antics textos jurídics catalans, ha d ' arribar a formar un Corpus del nostre dret històric,
ha estat integrada dintre cl conjunt du 1es tasques a rcalitzar per la «Oficina d ' estudis jurídics».

1 :n 192o ha estat donat al públic el volum que conté els privilegis de la vall d'Andorra . I:n
ell s'lni troben recollits els documents fonamentals pura l 'estudi de l'organització de dita vall cn
l'edat mitjana ; molts dels quals errin inhdits . aquest volum . igual que els anteriors, va encapçalat
amb una notícia històrica de la vall a qaè esta consagrat.

NECROLOGIA

Guillem M .' de Brocà i de Montagut

_Aiiib la nn(~rt del Sr. Brocà 1' INs TIl u r i)' Es-11D1s Cal

	

s ha perdut un (]els seus membres
fundadors, actiu col laborador i excel . lent companv.

111avia nascut a Reus el 21 d'abril de 185o. Son pare, 1) . Salvador riu Brocà i du Bofarull, home
lleis, havia exercit la judicatura a heus, Girona i Tarragona i els anys finals du la seva carrera

els passà a .Mallorca, com a magistrat, retirant-se després a viure a . Barcelona.
A Mallorca va fer En Guillem M . , de Brocà els seus estudis de batxillerat i a la Universitat

de Barcelona cursà la carrera de Lleis ; en 1809 va llicenciar-se i va aprovar els exercicis per al grau
de Doctor en Dret (secció del civil i canònic), del qual rebé la investidura el dia

ò
de febrer de 1870,

apadrinat pel prestigiós catedràtic I) . lfanuel Duran i Bas . Bentost s'incorporà En Brocà al Col-
legi d'Advocats i començà a exercir la professió, en la que havia d'arribar a tenir tant de relleu.

Des de la seva jovenesa va distingir-se En Brocà com a publicista jurídic . En 1875 va donar ja
al públic la primera edició del Manual de Forntularios ajustados a la lev de Enjuiciamiento Civil,
obra que per la seva utilitat pràctica va tenir un gran èxit, essent reeditada després diverses ve-
gades amb les modificacions convenients.

Però l'obra que li va reportar una justa nomenada com a jurisconsult fou cl llibre de 1es Ins-
tituciones dc Derecho Civil cataltín vigente, escrit en col laboració amb En Joan Arnell i Llopis ; la
primera edició del qual, en un sol volum, aparegué l'any 1880 . Aquesta obra, malgrat que la seva
finalitat principal fos de caràcter pràctic, té un veritable mèrit científic, per la manera ampla i
sistemàtica com hi són exposats els principis fonamentals del nostre Dret Civil i per la llarga i ben
orientada ressenya històrica que l'encapçala. Una segona edició d'aquesta obra, en dos volums,

va ésser publicada, amb addicions i correccions, per En Brocà l'any 1886, havent mort ja el seu
col . laborador,

La major part de les mo nografies, discursos, articles i notes bibliogràfiques cl'En Brocà estan
relacionades amb la seva actuació dins de les principals corporacions i organismes culturals de la
nostra ciutat de que el1 formà part . Elegit en 1886 membre numerari de l'Acadèmia de Bones
Lletres (de la qual n'era ja honorari des (le 27 de març de 1883), va ingressar-hi l'any 18go, ver-
sant el seu discurs sobre la Signifacación de [ainte I «el Conquistador,> . Més tard, els seus inte-
ressants articles sohr~Reus. Etimologia de su nombre . Recientes descubrimientos, sobre Un antiguo
libro proven :al : «Lo i sobre t'n eódice del libro del Consolad() de alar, desconocido, foren
publicats cn cl butlletí de 1'aeadèrnia.

De la (le Jurisprudència i Llugislació ne fou ja secretari en els (los cursos del 1876 a 77 i (les
18i7 a 78. Anys després ne fou elegit president per al curs de 1899 a 1900 i reelegit per al de 1900
a 1901 . En el primer anv de la seva presidència va fer un discurs que versava sobre la Investigación
de la j5aternidadnatural ; en cl segon anv va llegir Luna dissertació respecte els Autores catalanes
que aptes de la deslrttcció)t de la autonont:a jurídic)-polílica de Cataluña se oc'u aron del Derecho
Penal . En aquest treball fa de primer nin estudi del sist'ma penal i del procediment criminal
dels Usatges de Barcelona, després del qual examina sum :iriament les principals obres dels juris-

consults catalans que comentaren els Usatges i les (le diversos tractadistes que teoritzaren sobre
Dret penal amb criteri distint del que revela aquell codi, fixant-se sobre tot en el llibre d'En
Peguera sobre Pràctica criminal,
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