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Josep M. Mas i $olench 

Fa uns mesas, per mirja del Sr. Amon Cafiellas, síndic de greuges de Ca
ralunya. membre fundador, en el seu momem, de la nostra Societat quan 
s'anomenava d'Estudisjurldics, EconlJmics i Socials. varem rebre un dossier. 
que Ji havia trames el Sr. Miguel Monserrat, amh documemació sobre el 
Congreso Nacional de Derecho C ivil que va cenir 1I0c a Saragossa I'any 
1946. 

Aquesra documencació i el fce d 'haver constatar que enguany s'acomplia 
el cinquante aniversari de !'esmemat congrés ens van motivar a organitz.ar 
aquesr acre. 

El Congrés de Saragossa fou una in iciativa del Consejo de Estudios de 
Derecho Aragonés i va ser autOrirzat per una ordre del Ministeri de Jusdcia, 
del 3 d'agost de 1944. S'havia de celebrar, en principi, la tardor de 1945, 
pero sembla que, a causa d 'algunes dificulrars sorgides, es va haver de pospo
sar fins al coment;amem del mes d 'ocrubre de 1946; ara ha fet, dones, cin
quanta anys. 

La presidencia i la secretaria de l'o rgan inaci6 van correspondre al presi
dem i al secretari del Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, respectiva-
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ment, Sr. Juan Moneva Puyol i Sr. Luís Martín~Ballestero. El nombre de 
congress istes va arribar a cinc~cents i s'aplegaren en diverses seccions: la 
de dret comú i les deis drets deis d iversos territoris representats. La secció ca~ 
ralana, arnb cinquanta congressiStes, era presidida per Jordi Olivar, i en fou 
secretari Maurici Serrahima, els quals jusrarnent hi anaven per iniciativa 
propia, ja que no representaven cap entitar ni corporació «oficia!». 

El temari, en resum, s'encaminava a estudiar els problemes que plameja~ 
va la coexistencia de diverses legislacions civils i les possibles solucions. A la 
vegada, es pretenia establir els principis i les insritucions de I'anomenat dret 
foral, que s' havien d'incorporar a un sistema de dret civil espanyol general. 

La ponencia proposava la formulació d'un codi civil d'aplicació general a 
tors els territoris, el qual havia de recollir rambé la tradició deis drets hispa
nies. Enfranr d'aquesta posició, la secció catalana presentava una esmena en 
que s'indinava per la formulació d'un codi general d'aplicació comuna, la 
regulació de les relacions interregionals i una compilació de d ret particular 
per a cada territOrio Es tractava, dones, d'unes actituds que s'arrossegaven 
des del segle passat. 

Dos esdevenimenrs, en aparenc;:a anecdoties, varen contribuir al fet que 
en les discussions, a voltes radicalirzades, prevalgués la posició defensada 
pels juristes catalans: un, I'expressió de Maurici Serrahima, qualificada 
d'eslogan oportú, quan en parlar de la unificació del dret va dir que nornés 
esrava d'acord amb la «lmidad de encuadernación»; I'altre, I'artide aparegur 
en la premsa el d ía abans de la doenda del congrés, tirular: «A1erta, congre~ 
sistas aragoneses!);, de l'advocar i periodista Miguel Monserrat i Gárniz, avui 
afortunadarnent entre nosaltres, que va tenir la virtur de contribuir al fet que 
e1s advocars aragonesos s' ind inessin a favor de la posició que defensaven e1s 
catalans, e1s navarresos i e1s mallorquins. 

La conseqüencia final fou el Decret dd23 de maig de 1947, pel qual es 
creaven les comissions encarregades d'elaborar les cornpilacions. 

En aquesr acre, dones, el Sr. Miguel Monserrat, a qui agrai'm la genrilesa 
que hagi viarjat des de Saragossa per estar arnb nosalues aquesr vespre, ens 
recordara com es varen desenvolupar les sessions d'aquell congrés. La corn~ 
merno ració, pero, quedaria incompleta si no coneguéssim les conseqüencies 
de les seves condusions. Per aixo hern invitar el Sr. L1uís Puig i Ferriol, ca~ 
tedratic de dret civil de la Universitat Auronoma i magistrat del Tribunal 
Superior de Jusúcia de Catalunya, a qui igualmenr fem palesa la gratitud de 
la Socierar Catalana d'Estudis ]urídies per haver accedit a la nostra sol·lici~ 

tud, el qual ens parlara de I'origen i el desenvolu pament de la Compilació 
del dret civil de Catalunya. 
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