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Una generació enrera, els professors de les grans facultats de dret nordamericanes - les
anomenades National Law Schools - solien dir que el primer de cada promoció tenia l'ambició de
ser professor; el segon, jutge; i el tercer, advocat.

Avui en dia les coses són diferents. El centre està on era - ja que el segon continua aspirant a ser
jutge - però els extrems han permutat els seus llocs: el primer desitja ser advocat i el tercer aspira
a la càtedra universitària.

Valgui aquesta anècdota per presentar el llibre de Dirk Brockmeier la lectura del qual InDret
recomana en aquesta pàgina. L'autor, nascut l'any 1966, és un jove advocat que es prengué la
molèstia de cursar els estudis de doctorat i que, per benefici de tots els interessats en el dret de
danys, ha escrit una de les millors monografies sobre Punitive Damages i el dret continental
europeu que s'ha publicat fins ara.

No hi ha ni una pàgina, ni tant sols, un paràgraf de més: l'autor es comporta com un "black letter
lawyer" implacable, però, a més, és un jurista alemany: el dret nordamericà dels punitive damages
es descriu de manera lúcida i succinta (pàgs. 3 a 41), es compara amb el dret alemany respecte de
la seva qualificació en el dret internacional privat (art. 38 de la Llei d'Introducció al Codi Civil
Alemany - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) -) i per tal de valorar la
possibilitat de la seva recepció per la via del reconeixement de sentències i resolucions judicials
(exequàtur, art. 328.1.4 Zivilprozessordung - ZPO -) o d'auxili judicial (art. 11.3 paràgraf 3er del
Conveni relatiu al procediment civil, fet a La Haia l'1 de març de 1954; i art. 12 del Conveni relatiu a
l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o mercantil, fet a La Haia el 18 de març de 1970).

Finalment, el llibre aplica les conclusions de la seva part general al dret nordamericà de la
criminalitat organitzada (RICO) i a un cas famós que enfrontà a dues grans companyies
automobilístiques i que finalment fou transaccionat (GM i Opel contra Volkswagen).

El llibre interessarà a l'estudiant de doctorat que estigui a la recerca d'un model de redacció d'una
tesi doctoral; igualment, cridarà l'atenció de qualsevol investigador que es vulgui informar de
manera complerta, però econòmica, de l'estat de la qüestió de l'objecte del treball. I, en darrer lloc,
potser serveixi de manera fonamental per comprovar les raons per les quals, avui en dia, molts
bons estudiants i forces dels primers de la classe pensen seriosament en fer-se advocats.


