
SECCIÓ JURÍDICA

Moviment corporatiu.
Dos acords dignes de fort aplaudiment prengué '1 Colegi d ' Advocats de Barcelona en

l 'any 1907 : el de formació d'una biblioteca jurídica catalana que, separadament de la

biblioteca general, contingui lo constitutiu del Dret de Catalunya y tot quant respecte

d'ell y de la seva historia s'escrigui, y '1 de procedir a la reestampació de la tercera

edició del llibre de Constitucions r altres drets de Catalunya, grossa empresa que 's rea-

lisa ab l'ajuda de la Diputació provincial de Barcelona O y que es de desitjar sigui '1

començament de la de formar un cos general del Dret català escrit y consuetudinari.

A 1'Acadernia de Jurisprudencia y Legislació, son president, D . Antoni M . Borrell, en

el discurs inaugural . El dret civil considerat com element d'educació del poble, Revista
jurídica, de Barcelona, p . 5 . desenrotllà la tesi d'esser l'idea del Dret educadora de 1' in-

teligencia ; de que la Jurisprudencia omple l'enteniment de la doctrina moral que convi-

da la voluntat a guiarshi en ses determinacions, essent en sí mateixa aquella ciencia una

disciplina de la facultat de pensar, una gimnàstica de 1'inteligencia ; de que no solament

educa '1 Dret com a regla de conducta, quan se practica normalment, exercitant les fa-

cultatsque atribueix, sinó que també la seva missió reparadora '1 fa apte per educar, en

cas de lesió, dins de I'anormalitat de la vida jurídica . y que '1 coneixement y l'exercici

normal o anormal del Dret són . per sí sols, medis d'educació encara deficients, per que

la seva verdadera eficacia s'obté quan aquell passa al cor y a les costums.

Fill del concurs, obert en l'any anterior . fou el treball Nostre Dret Familiar segons els
autors clàssichs r les sentencies del antich Suprem Tribunal de Catalunya, de D . Fran-
cisco Maspons y Anglasell, en que 's resumeix tot lo que respecte d'heretaments, dots, es–

creix, herencies, fideicomisos, etc ., exposaren escriptors que veritablement se poden

calificar de clàssichs.

Càtedra de Dret Català.
En els Estudis Universitaris Catalans, D . Antoni M . Borrell ocupà la càtedra de Dret

civil català, exposantlo sistemàticament . comparantlo ab el d'altres terres y assenyalant

un cicle de coneixements molt vasts . Adeznes, els alumnes preníeu una part activa, des-

enrotllant quotidianament un cas pràctich que, apart de 1' estudi individual, motivava

el de tots els alumnes per medi d'una reposada discussió . Perseverant en aquest sistema,

se pot formar un estol de joves advocats que no sols coneguin científicament el Dret de

Catalunya, sinó que procurin defensarlo y, a la vegada, adaptarlo a les modernes cor-

rents en quant siguin raonables y profitoses ; y en aquest any 1907, aparesqueren en di-

verses revistes els noms dels jovens J . Bassols y J . Vidal Tarragó, J . Poch y Feixas y

altres que donaren complimenta l'objecte per que foren creats els Estudis Universitaris.

(i) La causa d ' esser menys nombrosos els exemplars de la tercera edició que ' ls de la segona, la revela '1

següent passatge dels Anals consulars de Barcelona (II I, fol . 30, V .) proprietat que foren de D . Pròsper de

Bofarull y que permaneixen inédits : «Als 13 de febrer (de 1704) se ficà foch en casa de Joseph Llopis im-

presor de la Plasa del Angel, y se cremà molta part de dita casa y tota l' imprenta de las Constitucions de

»Catalunya que després de las últimas Corts se havían impresas, cosa que donà que discorrer . Acudiren a

»remediar lo foch los Concellers, per() tota la nit durà .»
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