La teoria del contracte i InDret

Cap lector d'InDret dedicat acadèmicament o professionalment al dret privat no hauria de
deixar passar l’oportunitat de dedicar una hora a la lectura de “El incumplimiento contractual
en Derecho español”, mig centenar de pàgines lluminoses on Fernando Gómez Pomar
exerceix, immillorable, el seu ofici de privatista, abordant un tema clàssic amb instruments
analítics excel·lents considerant, en tot moment, el dret i la jurisprudència sobre els quals es
projecta l'anàlisi. Atès que el treball no és meu, crec que puc deixar constància de què el lector
té al seu davant una de les millors lliçons de dret privat general que s'han publicat a Espanya
en els darrers anys.
I això és un problema, perquè, la veritat és que, els qui fem InDret des de fa gairebé una
dècada, sabem que som molt pocs: no hi ha moltes altres revistes electròniques editades en
llengua espanyola que disposin d'un fons bibliogràfic similar al nostre i que comptin amb un
ventall d'ofertes d'especialitat comparablement tan ampli -des del dret constitucional al civil i
mercantil; des del processal al penal; des del dret de la persona i família fins al dret català-.
Sospito que som els únics o gairebé els únics que fem coses així amb continuïtat i això,
insisteixo, és un problema: ens agradaria comptar-nos entre els primers d’una llista de
dotzenes de revistes electròniques dedicades al dret i a la seva anàlisi. Llavors seria molt més
fàcil destacar la qualitat de treballs com el del Professor Gómez Pomar, ja que, per començar,
ell hauria pogut escollir enviar el seu article a la nostra revista, a una altra o a una tercera.
Desitgem estar entre els primers, però no volem ser els únics.
No obstant, la comunitat jurídica espanyola i, en particular, el món de les facultats i
departaments de dret són, diguem, extraordinàriament conservadors. Costa molt mantenir una
iniciativa com InDret, no és fàcil aconseguir articles exemplars com el que és objecte d'aquest
pròleg o com molts altres treballs que es publiquen a les seccions d'InDret 3/2007 sobre els
quals jo no puc opinar. Però, sobretot, està costant massa convèncer als meus col·legues catedràtics, advocats, notaris, registradors, jutges i magistrats, per exemple- que deixin
d'obsessionar-se per la lletra impresa i traslladin el seu provat saber i el seu saber fer al web.
En benefici de tots.
Pablo Salvador Coderch
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