
 
 
 
 

Editorial: II Harvard Course in Law and Economics: 
Corporate Governance and Tort Reform 

 
Professors de Dret i d'Economia, advocats i doctorands en ambdues disciplines s'han reunit en el 
John M. Olin Center for Law, Economics and Business de la Harvard Law School per afrontar i debatre 
alguns dels temes més candents de l'anàlisi econòmica del Dret de danys i del Dret de societats. 
La trobada ha tingut lloc entre el 10 i el 14 d'aquest mes d’octubre, en el marc de la segona edició 
del Harvard Course in Law and Economics, organitzat pel Real Colegio Complutense a Harvard i per la 
Harvard Law School, i patrocinat per la Fundación Rafael del Pino.  
 
Pocs estan millor situats per il·lustrar sobre la situació actual de l'anàlisi econòmica del dret en les 
dues àrees –Torts i Corporations– en les que tradicionalment ha estat millor acollit que els Profs. 
Steven M. SHAVELL i George L. PRIEST (el primer, de la Harvard Law School, de la Yale Law 
School el segon), per a Torts, i els Profs. Reinier H. KRAAKMAN i Lucian A. BEBCHUCK (ambdós de 
la Harvard Law School), per a Corporations. Així mateix, i com a novetat d'aquesta segona edició 
del Curs, alguns dels joves investigadors que han participat en aquestes jornades han tingut 
l'oportunitat de presentar i discutir els resultats dels seus treballs més recents. 
 
L'anàlisi econòmica del dret de danys gaudeix de bona -encara que no perfecta- salut en els Estats 
Units d'Amèrica. Conta SHAVELL que en els últims anys, i de forma creixent, les sentències de les 
diferents jurisdiccions nord-americanes –i no tan sols les dictades per alguns dels fundadors del 
modern anàlisi econòmica del dret, com Guido CALABRESI o Richard A. POSNER, que ara són 
jutges federals d'apel·lació- incorporen en els seus fonaments jurídics raonaments de sabor 
econòmic que fins al moment només trobàvem en els llibres o en els articles dels lawyer-
economists. L'actual extensió dels instruments de les ciències socials a l'anàlisi del dret serà 
percebuda dins 100 anys com un moment essencialment revolucionari en la història del 
pensament jurídic, que conduirà al predomini de les ciències socials en l'activitat acadèmica 
referida al sistema jurídic, així com en l'elaboració y producció de normes jurídiques, segons 
SHAVELL. De moment, i amb molta major modèstia, dels participants en el curs ha sorgit la 
constitució de l'Asociación Española de Análisis Económico del Derecho, l'objecte de la qual és el 
suport i estímul a l'extensió de l'aproximació econòmica del Dret en els àmbits jurídics de llengua 
espanyola. 
 
En l'actualitat, existeix entre els professors de Dret nord-americans la percepció generalitzada que 
el tradicional mètode del cas, originari de la pròpia Harvard Law School, ha deixat de ser l'única 
fórmula vàlida per ensenyar Dret en els Estats Units d'Amèrica. Davant aquest panorama, els 
models teòrics de la ciència jurídica, i entre ells el que representa l'anàlisi econòmica del dret, 
tenen molt a dir. 
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Des dels seus inicis, InDret ha seguit i participat activament en l'impuls y desenvolupament de 
l'anàlisi econòmica del dret a Espanya i a Europa. A InDret estem convençuts que iniciatives com 
l'organitzada pel Real Colegio Complutense i la Fundación Rafael del Pino en fòrums com la Harvard 
University són una bona manera que l'optimista –o pessimista, en funció de la posició personal de 
cadascú en relació amb l'aproximació al Dret basada en enfocaments conseqüencialistes i 
analítics- predicció de SHAVELL es faci realitat.  
 
 
Fernando Gómez Pomar 
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