
HISTORIA JURIDICA

Oficina d'estudis jurídics

La creació de 1'«O/icina d'estudis jurídics>>, per acord de l'Assemblea de la Mancomunitat de
28 de maig de 1918, responia a la necessitat de realitzar «les actuacions necessàries per a portar la
normalitat a la vida jurídica catalana i assegurar l'eficàcia del seu normal expandiment pels mitjans
que les possibilitats actuals pennetessin, i especialment pel de codificar les regles integrants del
Dret civil nostrat en regulacions parcials o totalment>> (1).

L'Oficina emprengui simultàniament les dues tasques principals que l'estat actual de la situació
jurídica catalana reclamava, la codificació de les nostres institucions civils i l'estudi monogràfic
d'aquestes institucions corn a bise i complement de l'obra codificadora . Resultat d'aquesta acti-
vitat foren l'estudi sobre «La codificaciú i el dret català, el qual tracta de l'estat actual i de les
possibilitats de solució del problema jurídic a Catalunya, i el treball monogràfic sobre la instituciú
dels «Paraferna1s, completat amb la seva regulaciú dins les lleis catalanes, els drets supletoris,
la doctrina dels nostres jurisconsults, la dels comentaristes dels drets canònic i romà, la juris-
prudència espanyola i la legislació dels països que posseeixen institucions semblants.

Apart d'aquestes tasques principals que hem exposat, l'Oficina havia començat ja Lt cunr-
pilaci~:> dels nostres costums jurídics amb els dos volums del C,istuuuari (cl primer referent als usos
sobre la manera de ben menar els boscos i les arbredes, i els tractes de bosc i fustes, i el segon sobre
les tres principals servituds místiques, termenals, camins i aigües), publicats en edició provisional
ï sotmesos a l'estudi dels experts de les diferents comarques, tenia ja la impremta un tercer volum
en el qual era donat el sentit actual a les prescripcions del Recoguovcrunl Proceres i les «O dinacions
de Sancta cília>> i preparava el quart subrc la (Rabassa inorta>>.

Amb el volum dedicat a pr ivilegis i ordinacions de la Vall d' : ,udorra 1'Oticina continuà l'obra
de publicació ciels textos de dret català que havien iniciat Ramon d'Abadal i Vinyals i Ferran
Valls-Taberner, i, fi alment, actuà tamb(' d'orgue consultiu del Consell de la Mancomunitat i de
diverses delegacions en aquelles qüestions jurídiques que aquests organismes sotmetien a la seva
deliberació.

Interrompuda per les circumstàncies polítiques l'activitat de l'Oficina, seguiren la mateixa
sort les seves publicacions . Entre les que havien aparegut oferim ací una llista de les que afecten
a la nostra història jurídica:

Institucions de Drct català : Paratemals (any 1921).

Usos i costums del bon pagès sobre boscos i arbredes, amb els tractes que s'hi jau . (Vol. I del Cos-
tumari Català .)

Costums sobre /cruzeuals, camins i aigües en terres de pagès. (Vol . II del Costumari Català .)
Paratemals . (Estudi de la institució fonamental en els seus antecedents : Dret català conreí i

especial, Dret canònic i romà, Doctrina dels comentaristes, Jurisprudència, Legislació comparada,
Corrents moderns, etc . _‘taba amb un projecte de regulació bàsica .)

Textos de Dret Català . -- Privilegis i ordinacions de les Valls Pirinenques : 1) Vall d'Aran ; 2) Vall
d'aneu, Vallferrera i Vall de Querol ; 3) Vall d'Andorra.

Biblioteca del Col .legi d'Advocats

Efectuat pel desembre de 1924 ei darrer canvi d'estatge d'aquesta corporació al casal que
actualment ocupa al carrer de Mallorca, hom va pensar tot seguit instal . lar-hi digaarnent la mag-
nífica biblioteca que en el curs dels anys 1920-2 4 havia estat considerablement enriquida amb
nombrosos donatius, entre els quals cal esmentar el de l'il . lustre jurisconsult que fou degà del
Col-legi, Guillem M . de Brocà, el recull de documents oficials i diplomàtics que serviren de base

(1) Mancomunitat de Catalunya . L'Obra realitzada . Anys 1914-1923, p . 104 .


	page 1

