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1. Un nou manual de dret civil català  
 
A InDret ens fem ressò d’una nova obra de referència en el dret civil de Catalunya. Es tracta del 
Manual de Dret Civil Català dirigit pel professor Ferran Badosa Coll, una obra col·lectiva de 
professors de la Universitat de Barcelona que, en vuit-centes pàgines, dóna raó de tot el dret civil 
vigent a Catalunya aprovat pel propi Parlament. L’obra ha estat coordinada en aquesta ocasió pel 
professor Joan Marsal. 
 
El Manual dirigit pel doctor Badosa és una segona edició d’una obra anterior que, de forma 
excessivament modesta, es va presentar l’any 1999 com a Compendi de Dret Civil Català, amb una 
extensió de sis-centes pàgines. En la primera edició, a més del professor Badosa, eren coautors de 
l’obra els professors Esther Arroyo i Amayuelas, Anna Casanovas i Mussons, M. Elena Lauroba 
Lacasa, Juana Marco Molina, Joan Marsal Guillamet i Antoni Mirambell i Abancó, en aquesta 
segona edició als anteriors autors s’hi afegeixen contribucions dels professors Lluís Caballol i 
Angelats, M. Esperança Ginebra Molins i M. Luisa Zahino Ruiz.  
 
El Manual està precedit d’una breu presentació en què s’assenyalen al lector els trets que 
caracteritzen l’obra. En primer lloc es destaca que el Manual és l’obra d’un grup de professors 
universitaris. La nòmina d’autors ja indica aquesta circumstància: el Manual és una obra 
col·lectiva, és a dir, no és un llibre escrit per una sola mà sinó que els seus seixanta capítols han 
estat redactats per autors diferents, per diverses mans. Però el Manual no és només obra de 
diversos autors, és el producte d’un grup d’investigadors, una obra col·lectiva portada a terme 
per professors que comparteixen línies de recerca i que treballen en grup. Aquest sí que és un tret 
que singularitza el Manual enfront de molts d’altres, pràcticament la majoria, en què la presència 
de diversos autors a l’obra no respon a què conformin un grup de recerca amb un bagatge 
investigador consolidat. 
 
Com tota obra escrita per diverses mans, el Manual pateix d’aquesta circumstància amb lleugeres 
contradiccions, diferents punts de vista i alguna reiteració. Aquestes són les servituds inevitables 
de tota obra col·lectiva que per res desmereixen els seus avantatges: els especialistes del grup 
contribueixen sectorialment en allò que els és més proper en l’exposició de conjunt. El valor que 
aporta l’especialització contraresta les mancances de la fragmentació en l’exposició de la matèria. 
Les sinèrgies individuals dins d’un grup cohesionat es manifesten en una diversitat d’estils i 
punts de vista sobre matèries que sovint s’interseccionen. Cal destacar positivament que l’estil 
del Manual és força uniforme i es percep que els autors han respectat les directrius generals sobre 
les contribucions individuals. La correcció en el llenguatge, gens forastera a la millor tradició de 
les obres generals sobre el dret civil català, és remarcable. 
 
En segon lloc, i com descriu el seu títol, el Manual té per objecte el dret civil català entès com el 
que té la seva font material al Parlament de Catalunya. Aquesta precisió, que podria semblar 
òbvia, té el seu sentit i no és sobrera, perquè de la lectura del text es desprèn el desig que algun 
dia, amb els límits constitucionals vigents o sense, per dret civil català s’arribi a entendre tot el 
dret civil vigent a Catalunya per criteris territorials. És clar que, ara mateix, parlar de dret civil 
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català no equival a fer referència al dret civil vigent a Catalunya, com correspondria a una 
comunitat nacional mil·lenària com la catalana. Amb tot, la referència a un dret civil vigent a 
Catalunya ha estat un lloc comú en la manualística sobre el dret català des de la Renaixença, 
malgrat que el contingut de l’exposició no hagi estat sempre el mateix. 
 
El Manual dirigit pel doctor Badosa s’emmarca en el procés de desenvolupament i codificació del 
nostre dret. En la presentació s’hi fa referència com un dels condicionants de l’exposició i del 
criteri que es segueix basat en la “sistemàtica interna” amb la qual “s’ha pretès ordenar un 
material legislatiu recent i encara poc afermat”. Sens dubte, la dispersió legislativa i els diferents 
graus de desenvolupament i codificació sectorial del dret català deixen la seva empremta a l’obra. 
Les lleis recents en matèria de dret patrimonial, sense pràcticament jurisprudència ni tractaments 
monogràfics, donen lloc a exposicions menys sòlides o afermades si es contrasten amb el que 
succeeix en àmbits com els del dret de família o successions, en què el decantament legislatiu 
d’una sòlida jurisprudència i doctrina esdevenen la guia de l’exposició. L’esforç de donar 
consistència a aquest material legislatiu recent i dispers és lloable. 
 
L’edició del Manual ha estat tancada el novembre de 2003. El dret civil català en aquesta data, el 
que s’analitza al llarg del seu text, es compon d’un total de vint-i-una lleis, inclosos el Codi de 
Família i el de Successions, el Codi civil i el que queda de la Compilació. Tot plegat constitueix un 
cos normatiu d’una mica més de mil dos-cents articles en vigor. Des de la data de tancament de 
l’edició no hi ha hagut cap modificació legislativa, i el seu contingut coincideix amb el que 
recullen els professors Joan Egea i Josep Ferrer a l’onzena edició, de 2003, del seu ja clàssic Codi 
civil de Catalunya i legislació complementària i el de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Girona 
en format electrònic a la seva pàgina web, dos pilars cabdals per al coneixement del dret vigent a 
Catalunya. Aquest considerable gruix normatiu condiciona l’estructura i el contingut del Manual, 
però no la seva sistemàtica, que respon a criteris acadèmics de derivació pandectística 
àmpliament generalitzats als plans d’estudi de les universitats catalanes. La sistemàtica interna 
de l’obra es formula en les seves sis parts o blocs que, per aquest ordre, són: I. Introducció; II. Part 
general. La persona. Els béns. El negoci jurídic; III. Les obligacions i els contractes; IV. Els drets 
reals; V. El dret de família i VI. El dret de successions. Aquestes sis parts no coincideixen amb les 
dels llibres que componen el Codi civil de Catalunya, segons l’art. 3 de la seva Primera llei. 
 
A banda de l’estructura interna, el material normatiu vigent condiciona fortament l’estructura 
externa de l’obra o les seves dimensions i aquest és precisament el darrer tret a què es refereix la 
presentació i que, al meu parer, és el menys reeixit o més discutible dels molts encerts que 
presenta el Manual, que afrontava aquí el seu repte més difícil. El Manual constitueix un únic 
volum, força gruixut, de vuit-centes pàgines exactes, i es presenta com una obra que depassa 
“l’àmbit estrictament universitari” perquè “s’adreça també als professionals del Dret”. Combinar 
les exigències diverses d’aquests dos destinataris no és gens senzill i menys encara quan l’obra 
s’ha d’ajustar als límits físics d’un únic volum. El Manual se’n surt amb dificultats i és clar que en 
molts aspectes es queda curt del que necessiten els professionals i en d’altres excedeix el que és 
assumible pels estudiants de llicenciatura. 
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Atès el desenvolupament que s’anuncia del dret civil català es previsible que el Manual es 
desdobli en properes edicions en dos o més volums que permetrien redimensionar i equilibrar el 
tractament de les diferents matèries i el faria més flexible de cara a la seva actualització i a l’ús 
pels estudiants durant els diferents cursos de llicenciatura. Sortosament el Manual no ho és 
només d’una única assignatura. Fa molts anys ja que, a diferència del que passava quan qui 
escriu aquestes ratlles seia als bancs de la Facultat, el dret civil català ha deixat de ser una única 
assignatura singularment optativa en què l’estudiant s’hi matriculava si volia i si no ho feia podia 
igualment obtenir el títol de llicenciat sense haver-la cursat o bé, havent-s’hi matriculat, sense 
superar l’examen o ni tan sols presentar-s’hi. Això passava a la Universitat de Barcelona fins tot 
just ara fa deu anys. 
 
Aquests són els trets de l’obra que exposa el doctor Badosa a la presentació del Manual que és 
breu i densa, fet destacable en un context en què sovintegen pròlegs d’obres jurídiques 
desenfrenadament llargs i on hi ha de tot menys una presentació clara i programàtica del que 
pretenen. Anem ara a analitzar amb més detall el Manual i a contrastar-ne la presentació. 
 
 
2. El dret català com a producte històric 
 
La situació present del dret civil català és un clar resultat de la història de Catalunya durant els 
darrers tres segles. La derivació històrica del dret és un lloc comú en qualsevol ordenament 
jurídic: la història política i econòmica condiciona i conforma la jurídica. L’encert del doctor 
Badosa en aquesta matèria rau en recordar, sense excuses, que la situació actual del dret civil 
català és el resultat, fonamentalment, de dues derrotes i posteriors ocupacions militars a 
Catalunya, d’un procés de substitució cultural posat en pràctica des dels primers dies posteriors a 
l’Onze de setembre del 1714, i reformulat en múltiples ocasions, amb l’objectiu final de fer 
desaparèixer el dret civil català. Així es desprèn clarament del títol i del contingut del primer 
capítol del Manual que assenyala un abans i després en la història del dret català amb la Nova 
Planta borbònica. La guerra de successió de 1702-1714 capgirà el règim jurídic a Catalunya i el 
mateix cal dir de la guerra de 1936-1939. En tots dos casos, la força de les armes ha estat la que ha 
conformat l’àmbit del dret civil a Catalunya. La resistència activa de part de la classe jurídica 
catalana i la fidelitat del poble a les pròpies pràctiques jurídiques hi han fet la resta. Es tracta 
d’uns fets cabdals que cal no oblidar malgrat els constants intents per dissimular-los. 
 
El Manual conté, doncs, una llarga exposició de la història recent del dret català, del nou règim 
sorgit arran del Decret de Nova Planta i que s’allarga fins al moment present, en què Catalunya 
encara manca de plena sobirania legislativa per portar a terme polítiques de dret privat. Aquesta 
introducció al dret civil català, junt amb l’exposició del seu sistema de fonts, abasta les cent 
primeres pàgines del llibre i, amb els capítols dedicats als béns i al negoci jurídic, és la part més 
original i singular del Manual, obra personal del doctor Badosa que, en el seu conjunt, ocupa un 
terç del total. 
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En les primeres pàgines del Manual el doctor Badosa ja posa en relleu un estil molt particular de 
contar la història, amb una obsessió per objectivar-la i deixar parlar els fets aportant un torrent de 
dades i cites literals de textos que aconsegueix encadenar de manera amena. Amb això evita, en 
tot el possible, judicis de valor o declaracions d’intencions: són els fets i els textos els que parlen 
del passat per ells mateixos. És clar que sempre es pot acusar l’autor de fer una tria parcial i 
interessada de textos i dades, però en el cas del doctor Badosa sembla que no se n’hagi deixat cap. 
L’opinió és personal meva, però les primeres pàgines del Manual aconsegueixen captivar el lector 
amb una exposició fresca i nova d’uns fets massa sovint relatats amb tòpics i referències de 
segona mà tributàries de visions de la realitat no catalanes i que emmascaren l’autèntica sèrie dels 
fets. Aquest és un element clau per l’èxit de l’exposició de la història recent del dret català que 
presenta el doctor Badosa: es tracta d’una història sencera, i no només dels fragments d’una 
història feta per la tendència que ha guanyat les diferents confrontacions passades. 
 
L’exposició històrica al Manual no es limita al dret civil, abasta la progressiva substitució de la 
resta de sectors de l’ordenament jurídic, fins i tot el dret fiscal que desfigura les institucions 
tradicionals catalanes, una qüestió encara no del tot resolta. L’erudició i el rigor històric de l’autor 
són fora de dubte. Així es palesa en la referència pròpia que fa al pactisme (p. 16), com a doctrina 
política del constitucionalisme català modern basat en el repartiment de la sobirania i 
contraposada a l’absolutisme. El pactisme històric català no és, ni de lluny, el sinònim de 
renúncia constant que ens han volgut fer creure. També és interessant i rigorós l’apunt sobre la 
clàssica qüestió de la prohibició d’estrangeria per ocupar càrrecs públics a Catalunya (p. 18), un 
regulació aferrissadament defensada pels juristes catalans durant l’edat moderna per evitar la 
temuda substitució dels nacionals en les principals magistratures del País. El temps els ha donat 
la raó i encara els la dóna en part en l’articulació de l’estat autonòmic: dels quaranta-sis 
magistrats que ha tingut el Tribunal Constitucional en vint-i-quatre anys només tres han sortit de 
Catalunya. Singularment es destaca que aquesta situació no es donà pel que fa a la composició de 
l’Audiència napoleònica a Catalunya (1810-1813). En aquesta el doctor Badosa distingeix amb 
propietat entre els magistrats catalans i els espanyols que la composaven, perquè coneix les 
disposicions que annexaren Catalunya a l’Imperi francès i el segregaren del Regne espanyol (p. 
19). En aquest context, hom troba a faltar una breu referència al procés de substitució del dret 
civil català als Comtats de Rosselló i Cerdanya fins l’aprovació del Codi civil francès de 1804. Uns 
territoris que el constitucionalisme català de l’edat moderna va qualificar d’inseparables del 
Principat. 
 
Però la part en què potser es concreta l’esmentada integritat de l’exposició històrica que fa el 
doctor Badosa, en comparació amb d’altres períodes més divulgats, és la relativa a l’etapa de la 
Generalitat republicana. Al Manual hi apareixen els noms dels polítics d’aleshores, dels diferents 
consellers de justícia i dret, dels juristes i, per descomptat, dels diferents presidents de la 
Generalitat moderna. La restitució històrica és d’agrair en contrast amb una civilística que lloa 
juristes de segona o tercera fila que maldaren per la desaparició del dret civil català. 
 
L’obra legislativa de la Generalitat republicana és descrita amb tota mena de detalls i amb 
exhaustivitat, incloses les disposicions durant la Guerra que no revestiren la forma de llei. Cal 
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agrair la breu però densa síntesi del contingut de les diferents lleis civils aprovades i de la seva 
contextualització en la societat catalana del moment. Destaca la claredat i detall amb què 
s’exposen les circumstàncies de l’aprovació de la llei de contractes de conreu i un fet que, setanta 
anys després, encara genera una certa vergonya: diputats catalans de La Lliga al Congrés de 
Madrid, amb Francesc Cambó al capdavant, van demanar expressament al President del Govern 
de la República que recorregués la llei davant el Tribunal de Garanties Constitucionals. Entre els 
arguments hi havia que Catalunya no tenia competència legislativa en matèria civil per aprovar 
una llei d’aquesta mena perquè afectava les “bases de les obligacions contractuals”. El Tribunal 
els donà la raó i la lectura de la sentència de 8 de juny de 1934 del Tribunal de Garanties produeix 
encara una certa esgarrifança. El Parlament de Catalunya, un cop declarada nul·la la llei la va 
tornar a aprovar íntegrament amb el mateix contingut, mesos després van venir els fets del 6 
d’octubre. El paral·lelisme present amb el recurs contra la Primera llei del Codi civil i la situació 
de bloqueig, com la del 1934, que es podia haver donat entre un govern catalanista i d’esquerres a 
la Generalitat i un govern de dretes a Madrid sortosament no s’ha produït. 
 
L’obra de la Generalitat republicana, que el doctor Badosa exposa amb tant de detall, va voler ser 
esborrada de les pàgines de la Història amb una llei de poques ratlles dictada sense la intervenció 
de cap parlament. Però el temps pren la seva revenja. Així es percep al Manual en la subtil cita de 
la disposició final segona del Reial Decret Llei de 29 de setembre de 1977, de restabliment 
provisional de la Generalitat, que va derogar l’esmentada llei de 5 d’abril de 1938. 
 
Sense ressentiment ni rancúnia, ans contagiant esperança, del conjunt de l’exposició històrica del 
doctor Badosa queda clar que ha estat una obsessió dels diferents règims polítics espanyols 
aconseguir la desaparició del dret civil català. L’existència d’aquest dret ha estat percebuda com 
un perjudici per l’Estat i els seus ciutadans i així encara ressona en el recurs d’inconstitucionalitat 
interposat per l’anterior president del Govern contra la Primera llei del Codi civil. En aquest 
recurs es demanà expressament la suspensió de la vigència de la llei, com a pas previ a la 
declaració completa de la seva nul·litat, perquè l’aplicació podia causar perjudicis directes als 
interessos dels ciutadans. Els juristes catalans no contemplem cap possibilitat que no sigui la 
retirada del recurs per l’actual president del Govern, així 7.295 persones i 606 entitats han signat 
un Manifest en defensa del dret civil de Catalunya i el propi govern de la Generalitat ha aprovat 
una declaració en el mateix sentit. 
 
L’existència d’aquesta llarga exposició històrica en un Manual de dret civil català vigent palesa 
l’anormalitat en què es troba el nostre dret civil. Es tracta, sovint, d’un ordenament jurídic que 
s’ha de justificar de manera permanent, en què tot acte legislatiu està sotmès a una sospita 
d’il·legalitat i que en tota ocasió ha de fonamentar la seva oportunitat i, fins i tot, la seva qualitat. 
El lector del Manual té de vegades la sensació que moltes pàgines de la introducció del doctor 
Badosa, especialment la seva segona part, constitueixen al·legacions enfront un recurs 
d’inconstitucionalitat permanent que amenaça l’existència del dret civil de Catalunya. Aquests 
arguments, enginyosos i amb una ferma convicció, cal agrair-los obertament des d’aquí. 
Constitueixen una argumentació sòlida i respectuosa que contrasta amb les constants 
manifestacions cíniques que escarneixen el nostre dret, proferides sense cap mena de respecte ni 
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control, que ens veiem obligats a suportar educadament. Anys a venir potser ens haurem de 
preguntar què s’ha fet des de la universitat catalana per la defensa de l’autonomia política. Massa 
sovint els catalans hem rebut amb un excés de bona fe les construccions jurídiques en la matèria 
que són tributàries de plantejaments clarament antiautonomistes. Aquest no és el cas del doctor 
Badosa. 
 
 
3. La coherència de l’ordenament jurídic  
  
El recorregut per la història al Manual es clou amb la llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera del 
Codi civil de Catalunya. Pel doctor Badosa aquesta llei representa una fita cabdal pel dret civil 
català en tant que li aporta la “completesa del concepte d’ordenament jurídic” en contrast amb la 
Compilació que li era l’antagonista. És en aquest fragment de la pàgina 59 que l’autor revela part 
de la seva filosofia del dret i que es manifesta abastament al llarg de les pàgines que segueixen. 
Pel doctor Badosa el dret, entès com a conjunt de lleis o ordenament jurídic, es caracteritza per “la 
coherència interna que rebutja les contradiccions entre les normes”. 
 
L’exposició que el doctor Badosa fa del dret vigent és positiva. D’acord amb l’anterior 
manifestació, sempre pressuposa la correcció de la norma legal i la previsió de respostes als 
diferents supòsits de fet que es poden plantejar. Aquesta concepció va acompanyada d’una 
actitud envers les normes que és força singular i remarcable. En l’exposició del doctor Badosa hi 
és totalment absent la crítica, l’escarni, la suficiència, el nihilisme o el bescantament del dret 
vigent. La tasca de l’intèrpret, de l’exègeta, en aquest cas, del manualista, rau en construir 
regulacions operatives a partir del dret vigent. Aquesta concepció fa que de vegades, i com a 
molt, es digui que una norma està “equivocada” o que incorre en un “error” que caldrà corregir 
formalment. En els darrers temps s’ha imposat un estil legal que es recrea en l’escarni del 
material legislatiu i en la seva crítica destructora. La prudència i, podríem dir, l’optimisme jurídic 
del doctor Badosa representa, lamentablement, un cas força singular en el panorama present i és 
tot un mestratge que s’ha de destacar. Aquesta actitud no és compartida absolutament per la 
resta d’autors del Manual encara que, en general, aquests van per feina i tendeixen a evitar tot allò 
que no és constructiu. 
 
Ara bé, aquest respecte pel dret vigent fa que el Manual caigui sovint en el conceptualisme i en 
una abstracció excessives, basades en un mètode deductiu. El Manual no segueix per res un 
mètode inductiu basat en l’exposició de casos reals. Tampoc hi sovintegen les dades 
sociològiques ni el plantejament problemàtic de les institucions jurídiques. No s’explica quina 
funció social serveixen, quins són els supòsits de fet típics que regulen. També escassegen les 
propostes de reforma o d’adaptació a les necessitats dels particulars. Essent una obra adreçada 
tant a estudiants com a professionals del dret aquesta constatació pot sorprendre. Però si això és 
clarament així, per res resta valor a la coherència en el seguiment d’un mètode o una filosofia 
concreta de com s’han d’exposar les institucions jurídiques i contemplar l’ordenament. El 
propòsit decidit de construir un sistema complet del dret civil català, mancat de la solidesa que 
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dóna la plena sobirania legislativa, també ho justificaria. Així es desprèn clarament del capítol 
dedicat al que l’autor descriu com “la situació del dret civil català”. 
 
 
4. Una part general del dret civil català: temps, persona, béns i negoci jurídic 
 
En la segona part del manual, el doctor Badosa fa l’assaig de construir el que anomena una “part 
general” del dret civil de Catalunya. Aquesta part general està composta pel dret de la persona 
física i jurídica, els béns, el negoci jurídic i també per un tractament dels efectes del temps, 
especialment de la prescripció i la caducitat. L’encert d’aquesta part, que de llarg depassa el 
format d’un manual universitari, rau en construir una part general a partir de tot el conjunt de 
normes vigents en el nostre dret civil. Si bé hi ha una normativa específica sobre prescripció i 
caducitat i persona jurídica, amb la regulació detallada de fundacions i associacions, no es pot dir 
el mateix per a la persona física ni per als béns ni el negoci jurídic. La clàssica tríada subjecte, 
objecte i relació jurídica es manifesta en aquest intent de generalització de tot el que es troba 
regulat en els 1200 llargs preceptes que conformen el vigent dret civil de Catalunya. 
 
L’exposició té el caràcter d’estudi altament especialitzat que aporta rics materials per abordar 
l’anàlisi de les diferents propostes de codificació i refosa legislativa en el Codi civil. En totes elles, 
insistim, la crítica, l’escarni o la ridiculització de les lleis i el legislador hi és absolutament absent. 
Tot el camí que recorre el doctor Badosa és per anar endavant, té una clara vocació positiva, de 
construir, i no d’enderrocar, a partir del material legislatiu de què disposa. 
 
Amb aquest esforç de generalització o de construir categories generals a partir de les institucions 
particulars, el doctor Badosa posa en entredit la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 
desenvolupament del dret civil a partir d’institucions connexes, establerta a les STC 88/1993 i 
156/1993. L’exposició capgira els dogmes i posa el lector en el dubte de no saber què és primer si 
la part general o la part especial, de plantejar què és el fonament de què, si una regulació genèrica 
del contracte o bé els diferents tipus contractuals. La resposta és clara a nivell competencial: no té 
sentit distingir entre uns i altres als efectes de qualificar la sobirania legislativa del Parlament de 
Catalunya per portar a terme polítiques de dret privat. El doctor Badosa deixa ben clar que al 
dret civil català hi són tractats pràcticament tots els instituts que conformen un dret civil modern, 
incloses les malaurades “bases de les obligacions contractuals”. La limitació competencial de no 
regular el que podríem dir parts generals queda en entredit i sembla una autèntica fal·làcia quan 
hom segueix la detallada exposició del dret vigent que es fa al Manual. 
 
De nou, aquí, el doctor Badosa va encadenant fragments de lleis per articular el seu discurs. 
Aquest és el fonament més sòlid de què disposa per aconseguir que esdevingui irrefutable. Tota 
afirmació del doctor Badosa, i en general al Manual, va acompanyada d’un fonament de dret en 
què recolza. Són pràcticament inexistents els paràgrafs escrits pel doctor Badosa en què no es citi 
una disposició legal. 
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Pel que fa a l’anàlisi del pas del temps i els efectes jurídics que produeix, al Manual s’hi troba un 
complet tractament del nou dret de la prescripció i la caducitat previst als arts. 121 i ss. CCat. En 
aquesta matèria es concreta especialment l’esmentada assumpció que l’ordenament jurídic és 
coherent i no té contradiccions. De manera principal, davant d’una regla tant desencertada com la 
que recull el CCat segons la qual la “la prescripció extingeix les pretensions” (art. 121-1), és a dir, 
que la prescripció “té un efecte extintiu”, quan secularment s’ha sostingut que la prescripció 
opera com una excepció o defensa en benefici del deutor, el doctor Badosa dóna sentit a aquesta 
regla i la fa operativa. Així, el seu punt de partida epistemològic el porta a distingir entre dret i 
pretensió pel que fa als efectes extintius de la prescripció, de manera que el dret sempre 
subsisteix i l’únic que s’extingeix és la pretensió, com a acte singular que és del seu exercici: “«la 
pretensió» és l’aspecte dinàmic i transitiu d’un dret” (p. 107). Així, segons Badosa, en matèria de 
prescripció “l’abast de l’extinció (art. 121-1,-8) ha d’entendre’s textualment: es limita a la 
pretensió sense arrossegar la del dret, de crèdit o real, que li és fonament” (p. 117). 
 
Per a d’altres regles concretes d’aquest nou dret, però, s’afirma obertament que la llei està 
“equivocada” i caldrà en el futur “corregir” l’error del legislador. Així succeeix, per exemple, en 
matèria de l’acció hipotecària en què Badosa afirma que no està sotmesa a prescripció i sí a 
caducitat perquè es tracta d’un “poder caducable” els quals s’entenen com a “drets autònoms i 
d’exercici intrasitiu en què el destinatari de l’exercici és passiu o només afectat per ell”. Això fa 
que en aquesta matèria la llei “s’haurà de corregir” (p. 113). També s’apunta que l’acció de 
resolució contractual s’ha de considerar un poder de configuració jurídica i, per tant, sotmès a 
caducitat (p. 128). Però l’esforç de qualificació com a poders jurídics del que, fins ara, es 
designaven genèricament com a accions queda frustrat perquè l’original regulació de la “nova” 
caducitat al CCat no preveu un termini de caducitat general o ordinari que correspongui als que 
no en tenen assenyalat un d’especial. La nova regulació distingeix entre efectes jurídics del pas 
del temps -prescripció o caducitat- en funció de la qualificació del seu objecte -pretensió i accions 
o poders de configuració jurídica- però no en preveu els terminis per a tots els casos. Sembla que, 
a manca de previsió específica, en aquests casos de caducitat s’hauria d’aplicar el termini general 
de prescripció de l’art. 121-20 CCat. En qualsevol cas, cal destacar i agrair els esforços ingents del 
doctor Badosa per trobar la coherència i operativitat a una regulació -al meu entendre- tan poc 
encertada i socialment tan poc interessant com és la de la caducitat del CCat i que obre tants i 
tants interrogants a la pràctica. No endebades afirma que “el CCCat ha introduït una «nova» 
caducitat que no coincideix amb la «tradicional» que és l’extinció d’un «dret» per haver-se escolat 
el temps d’existència que li era prefixat” (p. 125). 
 
Per últim, en l’àmbit dels efectes del temps, el doctor Badosa proposa, excepcionalment en contra 
del que literalment deriva de l’art. 121-20 CCat, que l’acció reivindicatòria estigui a Catalunya 
sotmesa a un termini de trenta anys en lloc del general de deu anys. La regla s’obté per analogia 
de l’art 64.5 CS en matèria de l’acció de petició d’herència. Aquesta analogia serveix per evitar la 
contradicció que es donaria al sistema entre un termini prescriptiu de deu anys i un d’usucapió 
d’immobles vigent de trenta anys (art. 342 CDCC). Amb tot, la incoherència sincrònica s’explica 
per la diacronia de la codificació a Catalunya: el Projecte de la Segona llei del Codi civil de 
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Catalunya (BOPC núm. 451 de 30.7.2003 p. 5) preveia un nou termini d’usucapió per als béns 
immobles de deu anys (art. 531-29) coherent amb el de prescripció de l’art. 121-20 CCat. 
 
En matèria de dret de la persona, tret de les detallades exposicions del dret de fundació i 
associació, el Manual posa en relleu que es tracta d’un àmbit normatiu en què el dret civil de 
Catalunya és clarament incomplet i insuficient i que caldria tancar el sistema fent-lo sencer. Per 
això sobta, en aquest context, que al Manual no s’aprofiti per clarificar que l’art. 29 del CC 
espanyol no regeix a Catalunya. A banda que és un precepte clarament contrari a la dignitat de la 
persona, l’art. 29 CC esp. no pot regir a Catalunya perquè faria ineficaç la regla de la successió de 
l’impúber (art. 349 CS) li és incompatible. En el dret castellà l’art. 29 CC és superflu en matèria 
successòria, perquè tant si hi ha commoriència de mare i fill al part o bé un sobreviu a l’altre, 
l’efecte és el mateix en virtut de les regles de la successió intestada, que prefereix els ascendents 
al cònjuge, com en virtut de l’art. 29 CC esp. pel cas que el fill no superi les 24 hores de vida, o bé 
si les supera per efecte de l’art. 811 CC esp. en matèria de reserva troncal. En el dret civil de 
Catalunya les conseqüències successòries d’aquests supòsits de fet, en absència de testament, són 
diferents i només pel cas que el fill sobrevisqui la mare, a manca d’altres descendents, el cònjuge 
no seria l’hereu universal per efecte de les regles troncals sobre successió de l’impúber (art. 349 
CS). 
 
Pel que fa als dos capítols dedicats als béns i al negoci jurídic la perspectiva manualística queda 
totalment desbordada per un intent de construcció de parts generals en el que constitueix 
pràcticament una desena part del total de l’obra. Aquesta aportació és molt rellevant en un 
context de codificació del dret. El tractament exhaustiu dels béns i el negoci jurídic és alhora una 
eina fonamental per abordar la codificació del dret patrimonial però també la demostració que 
bona part d’aquesta ja està feta, evidenciant les contradiccions dels que sostenen que Catalunya 
no té competència legislativa per fer polítiques de dret privat sinó que només té el dret a fer de 
jardiner per contenir la saba d’un arbre escapçat i assecat com a conseqüència de dues guerres 
perdudes i les llargues ocupacions militars posteriors. Que el dret català consisteix molt més que 
en el desenvolupament d’una llei franquista de 1960 queda ben clar d’aquests dos capítols. Aquí 
rebrota amb força una pràctica, ja no gaire en ús per innecessària, de construir una exposició 
sòlida del dret català sense recórrer a la supletorietat del CC esp. 
 
El capítol dels béns constitueix una anàlisi completa i enlluernadora de tot el que es pot dir sobre 
l’objecte de les relacions jurídiques i titularitats en dret privat. Per això, un cop més, el títol del 
capítol és excessivament modest, i al text s’aclareix que es tracta d’una “temptativa de 
sistematitzar el material legislatiu del Dret català” (p. 197). En aquest capítol es posa especialment 
en relleu la importància que el doctor Badosa dóna al llenguatge, a la força i el potencial de la 
seva correcció, perquè, al capdavall, el dret es formula en un llenguatge verbal que n’és el tot. 
Així, el lector avesat troba ressons de la noció de prestació que el doctor Badosa ens donava al 
seu cabdal Dret d’obligacions (Barcelona, 1990, 392 pp.) com “la part de l’obligació, considerada 
com a proposició lògico-jurídica, que designa una conducta i la contempla amb el «valor» de 
jurídicament deguda” (p. 51). Al Manual s’explica que “l’objecte no és el mateix bé o cosa sinó la 
designació d’aquesta amb valor jurídic” (p. 207). Una cosa és la realitat material i l’altra la 
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jurídica: “la rellevància del bé deriva d’una nota formal: la susceptibilitat d’esdevenir «objecte» 
del Dret, passant així de la realitat extrajurídica a l’àmbit jurídic” i “l’«objecte» no és el mateix bé 
o cosa sinó la seva designació amb valor jurídic”. Clarament es dóna una dissecció absoluta de la 
realitat en termes de proposicions lògico-jurídiques derivades dels materials legislatius.  
 
La darrera contribució del doctor Badosa al Manual és al capítol relatiu al negoci jurídic. Amb 
això, repetim, l’autor aconsegueix el tractament complet de la tríada persona, objecte i relació 
jurídica, i se’n palesa la substantivitat al dret civil de Catalunya. Amb aquesta construcció, el 
doctor Badosa demostra que, en dret català, tot és possible i tot està per fer, i que els acadèmics, 
amb treballs tècnicament rigorosos i sòlidament fonamentats, poden reforçar la presa d’una 
decisió que, al capdavall, és essencialment política, per molt que es vulgui disfressar amb un 
vestit tècnic.  
 
El fonament del negoci jurídic, l’autonomia privada, concretada en una declaració de voluntat, es 
manifesta amb tot el seu potencial al Manual: el doctor Badosa rebutja una visió estreta del poder 
creador de l’autonomia privada pròpia de concepcions totalitàries de la vida jurídica. Així, 
clarament s’afirma que “el reconeixement de l’autonomia de la voluntat per l’ordenament implica 
que la declaració o declaracions tenen el valor de norma aplicable pel poder judicial” (p. 230) i 
que “la formació de la voluntat negocial està determinada per un judici del declarant sobre els 
seus interessos i la conveniència de canviar-ne la regulació i la decisió de fer-ho” (p. 234) 
Aquestes manifestacions no són mera retòrica per al doctor Badosa, que arriba fins a les plenes 
conseqüències d’una ferma creença en la divisió entre dret públic i dret privat. A la darrera part 
del capítol s’ocupa de la causa i ho fa des d’una perspectiva netament privatista: nega que la 
causa sigui en dret català requisit legal de valor negocial. La declaració de voluntat negocial “té 
com a contingut suficient la declaració de l’efecte jurídic i de l’objecte al que es refereix”, de 
manera que la causa “des del punt de vista de la voluntat negocial és un límit a la seva 
autonomia” (p. 256) i per això n’afirma l’excepcionalitat, de manera que en dret català “s’ha de 
mantenir el principi canònic del «pacta, quantumcumque nuda, sunt servanda» (X. 1-XXXV-1), és 
a dir, la sola voluntat és legalment font d’efectes jurídics. No hi ha, doncs, cap llacuna que 
justifiqui l’aplicació supletòria dels arts. 1261.3 i 1274 i seg. CC” (p. 256). Tot plegat es confirma 
en el nou art. 111-6 CCat que reconeix la llibertat civil en el sentit de “plena autonomia de la 
voluntat negocial” (p. 257). Sobta, doncs, que en les següents pàgines del manual es recorri a l’art. 
1274 CC esp. (p. 308) o bé a l’art. 1255 CC esp. per fonamentar l’autonomia privada (p. 321) quan 
sembla que això no és necessari. 
 
L’exposició és en aquest punt excessivament feixuga i complexa per un estudiant de llicenciatura 
i també massa especialitzada per a resoldre les qüestions pràctiques més habituals. Fins i tot 
l’acadèmic expert necessita de més d’una i de dues lectures per arribar a escatir a fons la 
complexitat de tot el que el doctor Badosa proposa. Però com a aportació a l’afermament i 
desenvolupament del dret civil català, de l’ordenament jurídic, de nou, el Manual és un text 
cabdal. 
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5. Les obligacions i els contractes: la insuficiència del sistema 
 
La tercera part del Manual tracta de “Les obligacions i els contractes” i és la més prima del 
conjunt de l’obra, només una cinquantena de pàgines del total de vuit-centes. L’exposició és aquí 
a càrrec de la doctora Juana Marco amb una contribució sobre pensions periòdiques de la doctora 
Esperança Ginebra.  
 
A diferència de l’enfocament positiu que hem destacat que presideix tota l’exposició del doctor 
Badosa, aquesta part “parteix d’una constatació negativa: la inexistència d’una teoria general de 
l’obligació, i de disposicions específiques que s’hi refereixin, a la Compilació de Dret civil de 
Catalunya (CDCC) i a les lleis especials catalanes”. L’afirmació contrasta amb el que en els 
capítols anteriors s’ha fet en relació als béns o al negoci jurídic o les afirmacions relatives als 
principis en el dret civil de Catalunya. Cal tenir en compte, també, el context de codificació 
dinàmica d’aquest dret que, com prescriu la llei 29/2002, el seu futur Codi civil tindrà un llibre 
sisè relatiu a “les obligacions i els contractes”. Aquesta perspectiva explica aquí la cita més 
profusa de disposicions del CC esp. o, fins i tot, que es recorri a l’argument d’autoritat d’un autor 
tan fora de lloc al Manual com Florencio García Goyena (p. 308) que maldà, com tants d’altres, per 
la desaparició total del que havia romàs de la nació catalana en matèria de dret privat. 
 
L’exposició tracta amb molt de detall i encert les figures tradicionals del dret civil català, amb 
extensa cita, aquí sí, de jurisprudència i doctrina i amb plantejament problemàtic de les 
institucions: s’explica perquè serveixen, les seves conseqüències econòmiques, i els problemes 
que plantegen a la pràctica amb sistematització de les diferents possibilitats de solució. Això és 
especialment rellevant en matèria de rescissió per lesió, compravenda a carta de gràcia o les 
pensions periòdiques. 
 
L’aportació més interessant d’aquesta part és la relativa als contractes de consum com a dret de 
derivació comunitària, en relació al qual s’expliciten les competències catalanes per a la seva 
transposició. Aquesta és una matèria sovint deixada de banda en els tractaments monogràfics 
sobre el dret civil català, però d’un gran potencial. La doctora Juana Marco explica el perquè 
d’aquesta actitud, que té el seu reflex en la jurisprudència (p. 297): es tracta d’un sector en què el 
legislador s’ha imposat una “autoconstricció” per “evitar la impugnació de les seves normes 
davant el Tribunal Constitucional” (p. 298). Per acabar amb aquest àmbit, l’autora realitza un 
fonamentat anàlisi de la necessitat de transposar les directives comunitàries 1993/13/CEE, sobre 
clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, i 1999/44/CE, sobre les garanties 
dels béns de consum en el contracte de compravenda. La lamentable transposició que n’ha fet el 
legislador estatal amb les lleis 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, i 
23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum, són un bon exemple de com 
no cal procedir. 
 
En conjunt, el tractament de les obligacions i els contractes en dret civil català posa de manifest la 
importància de disposar d’un dret genèric, d’unes regles de defecte, en matèria contractual. Per 
cabdal que sigui el poder creador de l’autonomia privada manifestat en les declaracions de 
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voluntat, és necessari sempre un marc normatiu bàsic en què aquesta es desenvolupi i que vagi 
enllà del principi recollit a l’art. 111-6 CCat sobre la llibertat civil. L’existència d’un marc 
contractual de referència estalvia costos de negociació als operadors jurídics que poden 
concentrar-se en discutir i aclarir els punts més complexos de l’acord de voluntats. Cal reservar 
l’activitat creativa dels operadors jurídics per articular regulacions que vagin enllà del que la llei 
ja positivament estableix i evitar així reiteracions en el contingut normatiu dels contractes. Les 
regles de defecte en matèria contractual estalvien costos d’explicitar regulacions assumides per 
ambdues parts i permeten minimitzar el caràcter substancialment incomplet dels contractes. Tot 
això es manifesta especialment amb el contrast d’aquests capítols del Manual amb el dedicat al 
negoci jurídic: els operadors han de poder conèixer un marc normatiu clar per exercitar la seva 
autonomia privada i no haver-lo de deduir d’un conjunt de normes escadusseres i esparses. 
 
 
6. Els drets reals: la dispersió normativa 
 
El quart bloc temàtic del Manual és el dedicat als drets reals. Aquesta part ocupa poc més de cent 
vint pàgines dividides en nou capítols que tracten d’un total de sis lleis sectorials i del que resta 
vigent de la Compilació. Els capítols fan referència a: els drets reals i els modes d’adquirir-los; els 
modes d’adquirir exclusius del dret de propietat; el dret de propietat; el dret de superfície; els 
drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació; les servituds; els censos; els drets d’adquisició d’origen 
voluntari i els drets reals de garantia. Els doctors Anna Casanovas, M. Esperança Ginebra, Elena 
Lauroba, Joan Marsal, Antoni Mirambell i Ma. Luisa Zahino en són els autors. 
 
La part dedicada als drets reals és, clarament, la més miscel·lània del Manual. Aquest caràcter 
deriva fonamentalment del fet que es tracta d’un material legislatiu dispers i poc cohesionat que 
necessita urgentment d’una codificació per evitar la seva minsa repercussió pràctica. En aquest 
sentit, el Projecte de segona llei del Codi civil no hi contribuïa decisivament perquè contenia 
noves regulacions en matèria de drets reals però no aprofitava per refondre la totalitat de les ja 
existents al Llibre cinquè del Codi civil i encomanava aquesta tasca al Govern per portar-la a 
terme mitjançant un Decret Legislatiu (DF 1a). La tècnica emprada era força criticable perquè el 
que cal és minimitzar la successió de normes que fan que les disposicions transitòries en dret 
català estiguin destinades a ser inacabables. 
 
L’exposició dels drets reals està també fortament condicionada pel fet que bona part de la 
normativa exposada és de factura recent. Així, de les sis lleis que s’analitzen quatre han estat 
aprovades en un interval de temps que va del novembre de 2000 (llei 13/2000) fins al juliol de 
2002 (llei 19/2002). Les altres dues va ser aprovades l’any 1990 i es tracta de la llei de censos i del 
poc que resta de la llei 13/1990 en matèria d’immissions i relacions de veïnatge. En aquest sentit 
és meritòria l’exposició d’un material sobre el que encara hi ha poca jurisprudència i treballs 
d’anàlisi monogràfica. Amb tot, el dret català no parteix de zero perquè està reformulant i 
actualitzant institucions que han regit secularment a Catalunya, tant abans com després de la 
vigència del CC esp. o de la Llei hipotecària.  
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El fet que es tracti d’una normativa que està en fase de desenvolupament repercuteix en la 
sistemàtica i en l’equilibri en el tractament dels temes. Així, sorprèn que es dediquin les mateixes 
pàgines a la rabassa morta que al dret de superfície (pp. 359-368), o bé tanta atenció a una qüestió 
menor com és la de la servitud sobre finca pròpia (pp. 392-394). Però aquestes són qüestions que 
amb l’afermanent de la normativa s’aniran equilibrant en posteriors edicions del Manual. Sí que 
destaca, en matèria de sistemàtica, el que em sembla poc encertat tractament de les donacions per 
causa de mort en aquesta part del Manual. Per molt que s’afirmi que “les donacions per causa de 
mort no són pròpiament una institució del dret successori” sembla que correspon fer-ne el 
tractament a l’ensems del conjunt de les institucions del dret successori, com sí succeeix amb la 
quarta vidual per bé que es qualifica “d’efecte patrimonial post mortem del matrimoni” (p. 759). El 
mateix es pot dir sobre l’exposició en general de la donació, si bé és opinable que sigui un 
contracte o un mode d’adquirir, no em sembla que es pugui arribar a pensar que “el legislador 
hagi pres posició en la discussió clàssica” (p. 322). A efectes expositius, encara que es defensi que 
no és un contracte, sembla que convé tractar de la donació després d’haver-ho fet de la 
compravenda i la permuta. Malgrat aquestes qüestions mínimes de detall, l’exposició aquí torna 
a ser en conjunt molt meritòria. 
  
 
7. Família i successions: l’encert de la codificació sectorial 
 
El Manual dirigit pel doctor Badosa es clou amb dues parts dedicades al dret de família i al dret 
de successions, amb tretze i vint capítols respectivament. El Manual evidencia l’encert de la 
codificació sectorial d’aquestes matèries portada a terme al llarg dels anys noranta. L’exposició 
acadèmica es beneficia de l’ordre, la sistemàtica i la claredat d’una normativa que, a més, compta 
amb un cos jurisprudencial sòlid i un considerable nombre d’estudis monogràfics. Els autors són 
els doctors Esther Arroyo, Lluís Caballol i Antoni Mirambell, per a la part de dret de família, que 
ocupa un total de cent quaranta pàgines, i els doctors Anna Casanovas i Joan Marsal, per a la part 
de successions, amb un total de cent vuitanta-set pàgines. L’extensió conjunta d’aquestes 
cinquena i sisena part en el conjunt del Manual es correspon quantitativament amb el gruix que 
també representen en l’ordenament civil de Catalunya. 
 
La introducció al dret de família posa en relleu la dificultat de dissociar-lo, en dret català 
especialment, del dret de la persona. Al Manual hi ha un capítol, el setè, específicament dedicat a 
la persona en el dret civil de Catalunya, però a la part de família aquesta matèria es torna a 
abordar monogràficament en seu de capacitat d’obrar. De fet, la sistemàtica del CCat contempla 
un llibre segon relatiu a la persona i la família, que exclou la persona jurídica que s’inclourà al seu 
llibre tercer. 
 
L’exposició del dret de família s’inicia amb el matrimoni i els seus efectes, d’acord amb el sistema 
del Codi de Família. Una brevíssima referència als efectes personals dóna pas a un tractament 
exhaustiu dels efectes patrimonials que continuen amb les relacions econòmiques entre els 
cònjuges i en els diferents règims econòmics. L’estil és aquí molt dens i amb una clara contenció 
pel que fa a l’espai que es pot dedicar a cada matèria. Hi ha algunes asimetries quant a la 
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importància de les diferents parts, inevitables en tota obra complexa i col·lectiva com aquesta. 
Així, hom troba a faltar un tractament més complet de la compensació econòmica en el règim de 
separació de béns, que ocupa només dues pàgines, mentre que els règims econòmics voluntaris i 
en el dret local ocupen un total de nou pàgines. El mateix passa amb els efectes de les crisis 
matrimonials que estan clarament infrarepresentats amb només tres pàgines en comparació, 
posem per cas, amb l’acolliment de gent gran al qual es dedica un total de vuit pàgines.  
 
Del dret de família destaca especialment la part relativa a les institucions de protecció. La doctora 
Esther Arroyo fa un plantejament sistemàtic conjunt i coherent que situa en un mateix pla la 
potestat del pare i de la mare amb la tutela. Un cop tractat l’estatut jurídic de la incapacitat 
d’obrar, al capítol següent s’analitzen les diferents institucions civils de protecció relatives a 
aquesta situació d’incapacitat. Sobta d’entrada que aquí s’hi tracti la potestat, per comptes de la 
seva tradicional, i legal, ubicació tot seguit de la filiació, com un efecte de la mateixa. Però al 
Manual s’entén que és determinant de la potestat el fet de subvenir a una situació d’incapacitat, i 
això permet fer una comparació analíticament potent amb la tutela i d’altres institucions de 
protecció. Així ho indica la doctora Arroyo: “totes les institucions de protecció tendeixen a la 
mateixa finalitat i en la seva regulació regeixen els mateixos principis. El model bàsic és el de la 
potestat dels pares, a imatge de la qual es regulen totes les altres” (p. 551). 
 
Malgrat el que suara hem esmentat en relació al dret de família com a matèria codificada, això no 
exclou que hi hagi lleis especials que caldrà refondre en el futur llibre segon del CCat. Al Manual 
aquestes lleis tenen el seu tractament monogràfic i se’n dóna raó, inclosa la llei de mediació que 
és objecte d’un capítol a càrrec del doctor Lluís Caballol. 
 
Pel que fa al dret de successions, en canvi, aquesta diversitat normativa no existeix. El Codi de 
Successions, objecte de la sisena i darrera part del Manual, és el text que en dret català s’ha posat 
més a prova i respecte del qual hi ha més massa crítica de cara a la seva reforma, tant en 
qüestions merament tècniques com per la seva adaptació a les necessitats socials. Però, de nou, el 
Manual s’hi pronuncia poc, amb la seva vocació positiva i d’afaiçonament de règims jurídics, el 
vessant problemàtic o les propostes de reforma són pràcticament absents. Hom troba a faltar, 
potser, una explicació del sentit de les institucions, de la seva repercussió social, de la seva funció 
en la planificació patrimonial de la transmissió intergeneracional de la riquesa. Així, per exemple, 
hom pensa que en matèria de substitució pupil·lar s’hauria d’explicar el sentit d’aquesta 
institució posada en relació amb la successió de l’impúber i que la utilitat que té és la d’evitar la 
vigència dels criteris de troncalitat. Potser seria ara el moment d’invertir la regla, de suprimir la 
troncalitat en la successió dels impúbers i permetre que s’estableixi voluntàriament mitjançant la 
substitució pupil·lar. És raonable encara pensar que un pare o una mare que moren joves i poc 
després mor algun dels seus fills prefereixin que el que aquests han rebut d’ells passi als avis o 
oncles abans que al cònjuge vidu? Sembla que no i que la majoria preferiran el cònjuge que els 
parents de sang, com passa ja en les regles de la successió intestada, de manera que l’ordenament 
estableix criteris clarament incoherents: la diferència en la preferència pel cònjuge en la successió 
rau només en el fet d’estar casat amb fills menors de catorze anys o sense. A més, la llei prefereix 
com a hereus els avis abans que els germans de l’impúber. 

 16



InDret 3/2004   Albert Lamarca i Marquès 

  
El mateix es pot afirmar en relació amb la reserva binupcial, on caldria aclarir qüestions similars, 
o també en relació amb la llegítima i el seu termini de prescripció. No seria més assenyat 
convertir la reserva en opcional o bé establir un termini de prescripció curt per a la reclamació de 
la llegítima que no comencés a córrer -estigués suspès- fins a la mort del cònjuge o parella del 
causant? Les qüestions sobre la llegítima del pare o de la mare sorgeixen clarament quan mor el 
darrer d’ells i, llavors, moltes vegades, la reclamació de la primera llegítima ja ha prescrit. En 
aquesta seu també es troba a faltar una explicació raonada de la coherent regulació de la llegítima 
catalana en matèria d’imputació de donacions a la llegítima individual. Davant de les veus que 
aconsellen la seva reforma, la imputació legal o defectiva de donacions als legitimaris, en una 
llegítima curta com la catalana, seria incoherent amb el sistema i esca de conflictes entre germans. 
En aquesta línia, és molt encertada l’anàlisi que es fa de la quarta vidual en seu de successions i la 
seva consideració com l’equivalent de la compensació econòmica en seu de dissolució del 
matrimoni per mort. La limitació de la compensació econòmica de l’art. 41 CF en el règim de 
separació de béns a les situacions de crisis matrimonials ha estat criticada i s’ha posat en dubte la 
justícia de la distinció de règims jurídics segons la causa d’extinció del règim. En la meva opinió, i 
en la dels autors del Manual, la quarta vidual compleix la mateixa funció en els casos de 
dissolució per mort, de manera que “representa una compensació legal del desequilibri econòmic 
que la dissolució del matrimoni per mort d’un dels cònjuges provoca en el sobrevivent” (p. 759). 
 
En matèria de sistemàtica, el Manual segueix la del Codi de Successions amb lleus variacions. 
Aquesta és una opció respectable i, fins i tot, prudent en una exposició raonada del dret vigent. 
Amb tot, la sistemàtica legal, en la meva opinió, és artificiosa i excessivament dogmàtica i 
desvirtua la funció d’una bona part general. La sistemàtica no és originària del Codi de 
Successions, amb anterioritat ja era una pràctica corrent a la manualística. La successió per causa 
de mort és un àmbit que permet de ser exposat amb criteris essencialment cronològics, o de la 
seva diacronia vital, de tot allò que succeeix, per aquest ordre, abans i després de la mort del 
causant. Aquesta sistemàtica seria conforme al que és estàndard en matèria contractual o 
negocial. Així, té més sentit, un cop aclarits determinats conceptes generals i fonamentals, 
començar per l’anàlisi dels diferents negocis jurídics amb els quals es pot ordenar la successió, els 
requisits de capacitat i de formació del negoci. En segon lloc, sembla que correspondria tractar 
del seu contingut, de les diferents institucions amb què es pot organitzar la transmissió del 
patrimoni. I només un cop explicat això, si es vol també la llegítima, la successió intestada i 
d’altres institucions, començar a tractar de tot allò que succeeix un cop oberta la successió: 
acceptació de l’herència, execució testamentària i partició. En la sistemàtica actual es tracta de 
l’acceptació de l’herència -amb la complexitat de la vocació, la delació, el dret de transmissió o el 
dret d’acréixer-, de la partició o la col·lació molt abans que els alumnes pràcticament hagin sentit 
a parlar del que és un testament o de la diferència entre la institució d’hereu i els llegats. Però 
insistim, en això el Manual no és cap excepció i segueix el model codificat, tot i que sí podia haver 
plantejat un tomb a aquesta situació. 
 
 
 

 17



InDret 3/2004   Albert Lamarca i Marquès 

 
 
8. Final 
 
El Manual és un reflex de l’estat actual del dret civil català i de la seva evolució recent. La 
transformació de l’originari Compendi en el present Manual és una al·legoria dels canvis que ha 
experimentat el nostre ordenament en els darrers temps i del que se’n pot esperar, que ha de ser 
molt. També ho és de la solidesa de la jurisprudència recaiguda, dels treballs monogràfics, de l’ús 
que en fan els nostres pràctics i, en fi, de la maduresa acadèmica dels universitaris. 
 
En les pàgines precedents hem fet un repàs dels aspectes que ens han semblat més destacables 
d’una obra central per al dret civil de Catalunya. La valoració de conjunt del Manual ha de ser 
altament positiva, per ell mateix i pel que significa per a la cultura jurídica catalana. Hores d’ara 
comptem ja amb dues obres monogràfiques sobre tot el dret civil de Catalunya. Al moment de 
tancar aquesta edició d’InDret ha aparegut ja un volum de la sisena edició de les Institucions del 
Dret Civil de Catalunya dels professors Puig Ferriol i Roca Trias. Que el dret català compti amb dos 
manuals o obres de referència és un bon senyal de normalitat. Si n’hi hagués un tercer la situació 
encara seria molt millor. 
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