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InDret recomana als seus lectors 18 llibres, exemples tots ells de matrimonis feliços del dret
amb les ciències socials.

Monografies
Margaret F. BRINIG, From Contract to Covenant. Beyond the Law and Economics of the Family,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2000. Per creients irredempts en la radical
alienitat del Law & Economics al dret de família en particular i a les dones en general.
Francis H. BUCKLEY, The Fall and Rise of Freedom of Contract, Durham (N.C.), Duke University
Press, 1999. Molt més que una refutació a 25 anys vista del clàssic –i fallit: que lluny queden
intel·lectualment els anys setanta!- atac de Patrick Atiyah contra la llibertat de contracte: la
millor manifestació per incrèduls en la vigència del paradigma contractual en dret privat.
Robert D. COOTER, The Strategic Constitution, Princeton (N.J.), Princeton University Press,
2000. Intent impressionista, reeixit i polèmic de conduir al dret constitucional tot allò que
Kenneth Arrow i la seva progènie han aportat a les ciències socials durant l’últim mig segle.
Frank H. EASTERBROOK & Daniel R. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991. Chicago Law & Economics en estat pur.
El dret de societats (almenys el de Delaware i del Common Law de l’altre costat de l’Atlàntic)
concebut com un eficient contracte hipotètic que accionistes, directius, administradors i
creditors –l’omissió dels treballadors no és casual- haurien concertat per maximitzar la seva
utilitat en absència de costos de transacció. No tot resulta creïble, ni molt menys, però no es
pot entendre la funció del dret de societats sense ell.
Robert C. ELLICKSON, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1991. Aportació pionera a l’anàlisi de les normes socials, al·legat
fervorós en pro de les fonts no estatals del dret –legal peripherialism- i peça imprescindible en
el kit de qualsevol outdoorspeople cultes.
Daniel A. FARBER, Eco-pragmatism: Making Sensible Environmental Decisions in an Uncertain
World, Chicago (Ill.), The University of Chicago Press, 1999. Lúcida mediació en les guerres
entre llenyataires i amants dels arbres, previsiblement incompresa per ambdós, però –per
això mateix- clarament indicada per tots aquells que, des de molt joves, anhelaren exercir la
noble professió de l'advocacia.
William A. FISCHEL, Regulatory Takings Law, Economics and Politics, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1995. Implacable desmitificació de l’urbanisme. Saludable per
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publicistes europeus i per creients contumaços en la superació de l’economia i del dret civil
per l’administratiu. Alguns estudis de cas memorables.
Louis KAPLOW & Steven SHAVELL, Fairness Versus Welfare, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 2002. La tesi de teoria del dret més escandalosa i inquietant de la dècada: la
persecució del bé i de la justícia a través del dret condueix inexorablement –des del punt de
vista lògic, no necessàriament de l’empíric- a fer-nos a tots més infeliços. Demolidora
refutació del moralisme jurídic a mans de tota la potència analítica oferta per l’economia del
benestar. Imprescindible per professors universitaris, i no només de Filosofia del dret.
Richard A. POSNER, Frontiers of Legal Theory, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
2001. Antiformalisme i antihistoricisme jurídics elevats a la màxima potència. La coneguda i
convincent mirada conseqüencialista, indiferent i pragmàtica de Posner sobre el dret, posada
en el millor anglès jurídic escrit des que el jutge Holmes publiqués The Common Law.
Erudició i sentit de l’humor admirables.
Kenneth A. SHEPSLE & Mark S. BONCHEK, Analyzing Politics: Rationality, Behavior and
Institutions, New York, W.W. Norton cop., 1997. La millor introducció a la teoria política
positiva que es pot trobar al mercat, omesa -no se sap si intencional o erròniament- per la
constitucionalística local.
Michael TREBILCOCK, David DUFF & Don DEWEES, Exploring the domain of accident law: taking
the facts seriously, New York, Oxford University Press, 1996. Els drets –civil, administratiu,
social i penal- d’accidents –de circulació, hospitalaris, de medi ambient i de productes
defectuosos- tractats amb bona teoria i immillorada empiria. Per a escèptics sobre la utilitat
pràctica del Law and Economics.

Manuals i llibres de referència dels últims anys
Boudewijn BOUCKAERT & Gerrit DE GEEST (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Volume V.
The Economics of Crime and Litigation, Cheltenham, Edward Elgar, 2000. El rival europeu del
New Palgrave. Excel·lent i voluminós survey per camps temàtics amplis de 40 anys de Law &
Economics.
S’ofereix,
generosament,
també
en
versió
electrònica
gratuïta
(http://encyclo.findlaw.com/).
Robert D. COOTER & Thomas ULEN, Law and Economics, 3rd ed., Massachusetts, Addison
Wesley Longman of Reading, 1999. Intel·ligent, amena i clara presentació de les principals
troballes del Law & Economics. Ineludible si hom desitja poder parlar d’anàlisi econòmica del
dret sense fer el ridícul. Advertència: abstingui’s el lector, si li és possible, de la infame
traducció al castellà.
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Thomas J. MICELI, Economics of the Law: Torts, Contracts, Property, Litigation, Oxford, Oxford
University Press, 1997. El mateix que l’anterior, però amb menys amenitat i moltes més
matemàtiques –que, no obstant, l’ajudaran molt, encara que li sigui difícil de creure, a
entendre millor el dret-. No l’abordi sense tenir bones nocions de càlcul, però no se n’aparti
si vol investigar seriosament en la matèria.
Peter NEWMAN (ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, London:
MacMillan Reference, New York: Stockton Press, 1998. Vademècum de l’anàlisi econòmica
del dret. Sine quo non.
David D. FRIEDMAN, Law's Order. What Economics has to do with Law and Why It Matters,
Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2000. És POSTner: hàbilment provocador,
brillant i desigual.
Richard A. POSNER, Economic Analysis of Law, 5th ed., New York, Aspen cop., 1998. Per bé i
per mal, la més coneguda producció del Law & Economics. Apassionat, intel·ligentíssim i
escrit en un anglès fora del corrent, però inevitablement desigual: inclou des de la família al
federalisme, passant per totes les branques del dret privat i públic. Un clàssic que té tant de
Posner mateix com de Law & Economics. Avantatge addicional: no importarà gaire que no
llegeixi la última edició (la 6ª, a punt d’aparèixer).
Hans-Bernd SCHÄFER und Claus OTT, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3.
Aufl., Berlín, Springer, 2000. Tot i que la cadència de la llengua alemanya s’adapta amb certa
dificultat al Law & Economics, el Lehrbuch és, sense discussió, la millor exposició per juristes
formats en les maneres de fer dret de la dogmàtica jurídica europea continental.
Particularment indicat per juristes (que n’hi ha, i no només a Alemanya) que desconfien de
tot allò que no estigui escrit en alemany.
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