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1. L’art. 1 de la Compilació catalana (en endavant, CDCC), en la redacció
que li va donar la Llei 13/1984 de 20 de març i que va estar vigent fins el dia 31
de desembre de 2003, conferia un valor privilegiat a la tradició jurídica catalana
com a criteri exegètic i integrador del Dret civil vigent a Catalunya1. Aquesta
tradició, constituïda per «les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina»
es configurava com el principal criteri «per tal d’interpretar i integrar aquesta
Compilació», sempre que es fes «d’acord amb els principis generals que inspi-
ren l’ordenament jurídic de Catalunya». Aquests trets constituïen una particu-
laritat que Dret català compartia amb altres Drets civils especials d’Espanya2 i

161

1 El tenor literal d’aquest article en el text de 1960 era notablement diferent. Al paràgraf segon de
l’art. 1 s’hi deia: «Para interpretar los preceptos de esta compilación se tomará en considera-
ción la tradición jurídica catalana encarnada en las antiguas leyes, costumbres y doctrina de
que aquellos se derivan.» Les principals diferències entre el text de 1960 i el de 1984 és que en
aquell només es fa menció al paper de la tradició jurídica com a criteri interpretatiu i no integra-
dor i que en el text de 1960 no apareixen mencionats els principis generals. Ambdues innova-
cions del text de 1984 semblen buscar, per una banda, la relegació a un paper totalment secundari
del Codi civil espanyol com a Dret supletori i, en segon lloc, la limitació del tradicionalisme del
Dret civil català, respectant, però, el principi de la continuatio iuris. Sobre les vicissituds que
van portar a la redacció de 1984 vegeu SALVADOR CODERCH, P.. «El Derecho civil de Catalunya.
Comentario al art. 1 de la Compilación catalana» Revista Jurídica de Catalunya 83 (1984)
pp.793 ss. Vegeu també MIRAMBELL I ABANCÓ, A. y SALVADOR CODERCH, P. comentari al citat
article 1 de la Compilació catalana al tom XXVII, vol.1º dels Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales dirigits per Manuel ALBALADEJO, Madrid, 1981.

2 Tot i que totes les Compilacions aprovades durant el franquisme estaven marcades per una con-
cepció del dret clarament tradicionalista, no sempre s’hi citava expressament el dret històric
com a criteri interpretatiu i/o integrador. La compilació aragonesa (Llei 15/1967 de 8 d’abril),
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que els singularitzava, en conjunt, respecte de la major part d’ordenaments jurí-
dics del continent europeu, que reserven a la tradició jurídica pròpia un paper
molt més modest.

La majoria de codificacions civils mencionen d’una o altra manera la
història com a criteri interpretatiu de les normes codificades, però no li confe-
reixen força integradora. Les codificacions europees generalment pretenen ser
un punt i apart en la història jurídica dels seus respectius països i, per tant, ten-
deixen a arbitrar mecanismes perquè no sigui fàcil inaplicar les noves normes
—sovint impopulars en un primer moment— apel·lant al Dret històric anterior
al codi com a criteri integrador o interpretatiu3. Aquest és el cas de l’art. 3 del
Codi civil espanyol (text de 1974)4, segons el qual, per interpretar les normes
codificades caldrà prendre en consideració el «antecedentes históricos y legis-
lativos» juntament amb «el contexto» i amb «la realidad social social del tiem-
po en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas [scil. las normas]»5. 
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per exemple, menciona les fonts del dret aragonès però no els criteris d’interpretació i integra-
ció. En canvi, a la compilació gallega (Llei 147/1963 de 2 de desembre) si hi apareixien (art.
2.2). El cas en què la tradició històrica apareix com a principal criteri interpretatiu i integrador
és el de la compilació navarresa (Llei 1/1973 d’1 de març) que diu, en la seva Ley 1.2:
«Tradición jurídica navarra.- Como expresión del sentido histórico y de la continuidad del
Derecho Privado Foral de Navarra, conservan rango preferente para la interpretación e inte-
gración de las Leyes de la Compilación, y por este orden: las Leyes de Cortes posteriores a la
Novísima Recopilación; la Novísima Recopilación; los Amejoramientos del Fuero; el Fuero
General de Navarra; los demás textos legales, como los fueros locales y el Fuero Reducido, y el
Derecho Romano para las instituciones o preceptos que la costumbre o la presente
Compilación hayan recibido del mismo.»

3 El BGB, per exemple, al marge de les excepcions puntuals contingudes a la Einführungsgesetz,
té una clara vocació de substituir el Dret del passat, de manera que la doctrina tanca les portes al
Dret històric com a criteri integrador i només li reconeix un paper limitat com a criteri interpre-
tatiu. Cfr. entre d’altres ENNECERUS, L., KIPP, TH. y WOLFF, M. Tratado de Derecho civil cit..
tom. 1, vol.1, pp. 206 ss. 

4 Tot i que la normativa catalana resulta preferent, aquest precepte resulta també aplicable a
Catalunya de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 149.1 8ª de la
Constitució. Vegeu LUNA SERRANO, A., «La interpretación y la integración de las normas jurídi-
cas en el derecho civil catalán» A l’Europe du troisième millenaire. Mélanges Gandolfi, Milà,
2004, vol.2 p.664. 

5 Les regles d’interpretació de les normes civils apareixen per primer cop al Codi civil espanyol
amb la reforma de l’art. 1 introduïda pel Decret 1836/1974 de 31 de maig. Pel que fa als criteris
integradors, el Codi civil espanyol no ha mencionat mai el dret històric, ni a l’art. 6 del text ori-
ginal de 1889, que feia referència només a «la costumbre del lugar y, en su defecto, los princi-
pios generales del derecho», ni a l’art. 1.3 i 4 introduït amb la citada reforma de 1974, que
segueix referint-se només al costum i als principis generals. L’omissió de qualsevol referència
al Dret històric no és un oblit: el Codi civil espanyol de 1889 contenia una derogació expressa
de tota la legislació anterior i el Tribunal Suprem, en Sentencia de 13 d’abril de 1896 (citada per
CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil, Madrid, 1926, p. 54), es va pronunciar expressament en
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El paper tan rellevant de la tradició jurídica en el sistema de fonts de la
CDCC responia al particular marc històric en què es va produir la codificació
espanyola i el procés compilador dels anomenats Drets especials o forals6.
Durant gran part del segle XIX importants sectors polítics i doctrinals catalans
van contribuir de manera decisiva a impedir la promulgació d’un codi civil únic
per a tota Espanya que derogués els ordenaments civils especials que havien
sobreviscut al Decret de Nova Planta, emparant-se en una visió del Dret vincu-
lada a l’escola històrica alemanya, segons la qual calia preservar les particulari-
tats jurídiques de caràcter local que constituïen una expressió de la diversitat
cultural hispana7 El principal exponent d’aquest corrent es M. Durán i Bas, al
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contra de la possibilitat d’emprar el Dret històric com a supletori del Codi. És més: el Tribunal
Suprem va vetar fins i tot l’al·legació de jurisprudència anterior a la codificació (SSTS 3 de
novembre de 1892 i 26 de novembre de 1896, citades ambdós per PÉREZ GONZÁLEZ, B. y
ALGUER, J. als seus comentaris a ENNECERUS, L., KIPP, TH. y WOLFF, M., Tratado de Derecho
civil, tom. 1, vol.1 (13ª ed.), Barcelona, 1934, p. 213. Aquestes resolucions responen a la por
que la reforma introduïda pel Codi civil pogués ser aigualida si es conferia un paper massa pre-
ponderant al Dret derogat. Passats els primers anys, però, la doctrina es va pronunciar de forma
molt majoritària a favor de conferir un paper més important al Dret històric en la interpretació
del Codi —no en la seva integració— que havia de ser compartit amb molt altres criteris. Cfr.
entre molts d’altres PÉREZ GONZÁLEZ, B. y ALGUER, J., loc. cit. Aquest paper limitat és el que va
quallar en el tenor de l’art. 1 introduït el 1974.

6 Sobre els problemes dels drets forals, vegeu, entre d’altres, D’ORS, A. «El regionalismo jurídi-
co. De la prudentia iuris a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo» Estudios varios sobre el
Derecho en crisis, Roma-Madrid, 1973, pp. 71 ss.; PUIG FERRIOL, L., «El denominado problema
foral desde la perspectiva de un centenario» Centenario del Código Civil, tom 2, Madrid, 1990,
pp. 1617 ss.; en aquesta mateixa obra vegeu també ROCA TRÍAS, E., «El antiguo art. 12 del C.c.
y la historia del derecho supletorio», tom 2, pp. 1777 ss. Resulta interessant la bibliografía ante-
rior a les compilacions, sobre tot dels anys quaranta i cinquanta, quan va acabar de prendre cos
la manera en què s’anaven a fer. Vegeu, entre d’altres, DE CASTRO Y BRAVO, F., «La cuestión
foral y el Derecho civil» Anuario de Derecho Civil 1 (1948), p.1043 ss.; GARCIA GALLO, A.
«Aportación al estudio de los fueros» Anuario de Historia del Derecho Español 26 (1956) pp.
387 ss.; LACRUZ BERDEJO, J. L., «La discusión actual en torno a los derechos forales» Albor 31-
32 (1948), pp. 401 ss., reproduït també a Estudios de Derecho privado común y foral, vol. 1,
Madrid, 1992, pp. 39 ss. i «Los derechos forales» Universidad 2 (1948), p.3 ss. reproduït a
Estudios cit., tom. 1 pp. 27 ss.; HERNÁNDEZ GIL, A., «Reflexiones sobre el Derecho foral y la
unificación del Derecho» Revista General de Legislación y Jurisprudencia 198 (1955), pp. 7
ss.; MARTÍN- BALLESTERO COSTEA, L., «La integración del Derecho foral y el común en el con-
cepto genérico del Derecho civil hispánico» Universidad, 1 (1947).

7 Vegeu, entre d’altres, VALLET DE GOYTISOLO, J. BMS., «La influencia de Savingy en la escuela
catalana del siglo XIX» Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 9 (1981)
pp.70 ss. y FIGUERAS PAMIÉS, M., La Escuela Jurídica catalana frente a la codificación españo-
la. Durán y Bas: su pensamiento jurídico-filosófico, Barcelona, 1987, pp.106 y ss. El mètode
historicista influeix també molts dels juristes del segle XX, entre ells el propi VALLET DE GOY-

TISOLO, a Metodología de la determinación del derecho, Madrid, 1994, pp.1132 ss. Vegeu tam-
bé, entre d’altres, ROCA SASTRE, J. M., «La necesidad de diferenciar lo rural y lo urbano en el
derecho sucesorio» Estudios sobre sucesiones, vol.1, Madrid, 1981, pp. 66 y ss. Aquesta visió
historicista i tradicionalista del Dret recela de l’exercici de les competències en matèria civil per
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voltant del qual es fa formar l’anomenada escola històrica catalana que Castán
Tobeñas8 defineix com a «hijuela» cristiana de l’escola històrica alemanya.

Els postulats d’aquesta escola, units a una eficaç acció política promoguda
pels partidaris de la conservació dels Drets locals, van condicionar decisiva-
ment el procés codificador espanyol, que només va poder arribar a bon port
l’any 1889 quan els partidaris de la codificació van acceptar que el Codi civil
espanyol, a diferència del Code francès, deixaria subsistents «por ahora» (art. 5
de la Llei de Bases) les particularitats jurídiques locals de caràcter tradicional
en aquells territoris en què pervivia un dret especial (que la llei anomena imprò-
piament «foral»), diferent del castellà. 

Sens dubte, l’historicisme militant de molts sectors catalans durant el segle
XIX no és tan desinteressat com a vegades s’ha volgut fer veure. Darrere de la
defensa de la tradició jurídica local hi ha els interessos materials d’oligarquies
locals contràries a algunes de les institucions més liberals dels projectes codifi-
cadors espanyols. Però això no impedeix concloure que la transacció d’interes-
sos que va menar a l’aprovació del Codi civil espanyol implicava que els Drets
especials es mantenien en vigor només perquè —i només en la mesura en
què— constituïen una tradició local arrelada i conservada fins l’instant de la
codificació9.

La visió historicista del Dret a què hem fet referència va perviure en les
compilacions dels Drets especials que es van aprovar a mitjans del segle XX10.
El Dret de la CDCC de 1960 tenia com a pilar bàsic, fins i tot com a raó de ser,
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part del Parlament de Catalunya. Diu VALLET DE GOYTISOLO (op. cit. p.1136): «El derecho
espontáneo, formado en un ambiente de libertad civil, mediante costumbres adecuadas a las
necesidades reales sentidas en cada localidad y en cada comarca fácilmente puede ser acotado,
acorralado o sustituído por leyes emanadas por esos parlamentos de conformidad con la ideo-
logía que en ellos domine en el momento de su aprobación. Podrá ocurrir que esas nuevas
leyes —no sin provocar trastornos e inseguridades— acaben cayendo en el vacío; o bien que —
aliadas a las circunstancias que antes hemos observado— destruyan los modos de pensar, de
vivir e, incluso, de ser que engendraron el derecho tradicionalmente vivido de modo totalmente
contrapuesto al orden escalonado del derecho concebido por Kelsen, hoy desacreditado jurídi-
ca y filosóficamente pero políticamente imperante.» Les prediccions de VALLET s’han complert
en gran mesura. Les noves lleis han provocat trastorns i inseguretats i el procés de destrucció de
les formes de vida tradicionals avança ràpidament. Però això ha estat una constant en la història
i no ha de veure’s com quelcom negatiu: sempre que hi ha hagut canvis —encara que siguin a
millor— hi ha hagut trastorns i inseguretats i no és el primer cop que les formes de vida tradi-
cionals s’abandonen per adoptar nous valors. La qüestió no és si es canvia o no, sinó més aviat
quin paper ha de tenir la tradició en un context històric que canvia ràpidament.

8 CASTÁN TOBEÑAS, J., Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, Madrid, 1947, p. 89.
9 Vegeu, SALVADOR CODERCH, P., «El proyecto de código civil de 1851 y el derecho civil cata-

lán» Revista Jurídica de Catalunya 2 (1980), pp. 41 ss.
10 Vegeu PI SUNYER, J. M., «La Compilación del Derecho civil especial de Cataluña como logro

romántico de los abogados catalanes», Revista Jurídica de Catalunya 59 (1960), pp. 410 ss.
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la idea de la continuïtat amb la tradició jurídica arrelada a la vida del país (iuris
continuatio) i això es reflecteix en els criteris d’interpretació triats per la pròpia
CDCC. La reforma de l’article 1 arrel de la Llei 13/1984 de 20 de març va man-
tenir aquest trets característics i va incorporar el reconeixement explícit de la
tradició jurídica com a criteri integrador11.

La importància del Dret històric en el sistema de fonts català no va quedar
només sobre el paper. La jurisprudència va respectar de forma general l’esperit
historicista d’aquesta norma i ha dirigit sovint la mirada als antecedents histò-
rics de les normes compilades per establir-ne el sentit o delimitar-ne l’abast12,
tot i que és innegable que l’aplicació supletòria del Codi civil va ser —i segueix
sent— una sortida fàcil a què els Tribunals han fet recurs amb més freqüència
del que seria desitjable. Cal tenir en compte que el Dret històric català presenta
la particularitat d’incorporar tota la tradició romanística y canonística del ius
commune, la qual cosa el fa especialment adequat per complir la funció inter-
pretativa i integradora que se li ha reservat. La CDCC va haver de prendre la
forma d’un text articulat i això va implicar la simplificació en el tractament tra-
dicional dels problemes que es trobava als cossos normatius i a la literatura
doctrinal. Aquesta necessitat de simplificar tenia una vessant positiva, en tant
que facilitava el procés de recerca de la norma aplicable, però també mostrava
una cara negativa, en la mesura en què provocava llacunes que abans no exis-
tien, en deixar fora del text articulat remeis a determinats problemes que havien
estat estudiats i resolts en el Dret tradicional i que ara no trobaven solució al
text compilat13. El recurs a la tradició jurídica catalana com a criteri integrador
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11 Per l’abast de la reforma, vegeu SALVADOR CODERCH, P., comentari a l’ art. 1 CDCC a BADOSA

COLL, F. et al., Comentaris a les reformes del Dret civil de Catalunya, vol. 1, Barcelona, 1987,
pp. 68 ss. Tot i que els canvis en la literalitat del precepte no van ser menors, no es pot dir que
la Llei 13/1984 representi un punt d’inflexió en les relacions entre el Dret compilat i el Dret
històric. És cert que, per una banda es reconeix el paper de la tradició històrica en la integració
del text compilat però, per altra banda, apareixen mencionats per primer cop els principis gene-
rals de l’ordenament. Aquesta menció és un reflex del nou paper que es volia donar al Dret
històric un cop recuperades les competències legislatives en matèria civil per part del Parlament
de Catalunya i inicia un procés d’emancipació respecte del dret històric que donarà un nou pas
amb l’art. 111-2 del C.C.Cat. En aquest sentit, vegeu LUNA SERRANO, A., «La interpretación...»
cit. p. 667.

12 Cfr. SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987) p. 72 «[...]el recurs al dret històric consti-
tueix ara com ara el criteri natural d’interpretació i integració d’un text legal, la Compilació,
elaborat tècnicament a partir de la doctrina de la iuris continuatio [...] però tampoc no cal
estar per les solucions històriques si l’anàlisi de les disposicions de què es tracti palesa la
millor adequació al cas d’altres criteris interpretatius».

13 Es poden trobar alguns casos, referits a les substitucions vulgar i pupil·lar, al meu estudi intro-
ductori Finestres i de Monsalvo, J. Praelectio Cervariensis sive commentarius academicus de
vulgari et pupillari substitutione, Barcelona, 2005, pp. 47 ss.
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preferent va permetre limitar l’impacte d’aquest efecte col·lateral negatiu del
procés compilador.

2. La Constitució espanyola de 1978 va derogar la provisionalitat de la
subsistència de drets civils territorials14 i, amb la recuperació de les institucions
polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya va recobrar la capacitat norma-
tiva en matèria civil15. Aquest gir històric essencial va dur a una part important
de la doctrina civilística a posar en qüestió l’oportunitat de mantenir el caràcter
historicista del Dret català.

El Parlament de Catalunya pot promulgar normes civils lliure de les res-
triccions que varen patir els autors de la Compilació, ja que no li cal justificar el
caràcter tradicional de les institucions per incloure-les en els textos normatius.
Certament, la llibertat és relativa, en la mesura que l’art. 148,1 regla 8ª de la
Constitució limita les competències civils del Parlament a la «conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos
civiles, forales o especiales, allí donde existan». Però, a la pràctica, des dels
anys vuitanta del segle vint el Parlament de Catalunya ha anat legislant en
matèria civil cada cop amb més llibertat i amb més independència del Dret tra-
dicional, fins arribar a un text de l’abast del Codi civil català que vol consagrar
la competència del Parlament per crear un Dret civil català amb una vinculació
mínima amb el Codi civil espanyol. Aquest procés no sembla tenir marxa enre-
re, al menys si el Tribunal Constitucional no hi interfereix amb alguna resolució
que interpreti de forma restrictiva les competències en matèria civil del
Parlament català16. La Sentència sobre la constitucionalitat de l’Estatut
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14 En opinió de F. BADOSA COLL (op. cit. p. 47), la provisionalitat de la vigència dels drets territo-
rials espanyols no respon a la reforma del Codi civil espanyol de 1974 que va derogar l’art. 12.2
i el va substituir pel vigent art. 13 ja que, al paràgraf 7è de l’Exposició de Motius de la Llei
3/1973 de 17 de març.

15 Sobre aquest punt, vegeu DELGADO ECHEVARRÍA, J., «La potestad legislativa de la Generalitat de
Catalunya», Jornades sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Barcelona, 1980, pp. 45 ss. i
NAVAS NAVARRO, S., «Competencia en materia civil de la Generalitat de Catalunya», Revista de
Derecho Privado 78 (1994), pp. 874 ss. En sentit restrictiu de les competències autonòmiques
vegeu GARICA AMIGO, M., «La competencia legislativa civil según la Constitución» Revista de
Derecho Privado 67 (1983) pp. 434 ss.

16 El Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la qüestió a la S. 88/1993 de 12 de març con-
firmada posteriorment per la S. 156/1993 de 6 de maig. Aquestes resolucions reconeixen a les
Comunitats Autònomes capacitat normativa en matèria civil més enllà de les institucions compi-
lades però amb uns límits importants. En paraules de la darrera resolució citada «la
Constitución permite, al emplearla [scil. la paraula «desarrollo» a l’art.149.1 8è CE], que los
Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto de una acción legislativa
que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo así la norma fundamental no sólo la
historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamien-
tos. Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquie-
ra objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica en materia civil se
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d’Autonomia, que conté una interpretació extensiva de les competències del
Parlament català en matèria civil17, possiblement resultarà decisiva.

El que ara ens interessa aquí, però, és en quina mesura la llibertat del
Parlament a l’hora de dictar normes civils implica un canvi important en el
paper de la tradició històrica com a criteri d’interpretació i d’integració de Dret
civil català. És cert que el text de l’art. 1 CDCC s’ha mantingut formalment
immutat fins la recent aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya,
però, com hem dit, tant en l’àmbit de la jurisdicció com en de la doctrina s’ha
qüestionat constantment si té realment sentit seguir mantenint el paper privile-
giat de la tradició jurídica per interpretar o integrar normes civils que no són ja
un pur compendi d’institucions tradicionals. La qüestió porta anys suscitant
debat, però l’aprovació del Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya, que con-
té una nova regulació dels criteris exegètics i integradors del Dret català, consti-
tueix un punt d’inflexió decisiu en aquesta polèmica.

3. L’art. 111-2 del Codi civil de Catalunya (en endavant C.C.Cat.), en vigor
des del dia 1 de gener de 2004, no ha volgut trencar amb la doctrina de la iuris
continuatio18. Això té una importància cabdal, ja que ara l’opció a favor d’una
continuïtat en el desenvolupament del Dret civil no ve condicionada per unes cir-
cumstàncies històriques excepcionals, sinó que és una opció lliure del legislador.
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ha admitido por la Constitución no en atención a una valoración general y abstracta de lo que
pudieran demandar los intereses respectivos (art. 137 C.E.) de las Comunidades Autónomas, en
cuanto tales, sino a fin de garantizar, más bien, determinados Derechos civiles forales o espe-
ciales vigentes en ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noción constitucional de
«desarrollo» permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por
aquellos Derechos, y así esta competencia no queda rígidamente vinculada al contenido actual
de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por
ello, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil o foral o especial regulen «ins-
tituciones conexas» con las ya reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o
innovación de los contenidos de ésta, según los principios informadores peculiares del Derecho
foral.
Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia
legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades
Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría
reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía com-
petencial, garantizar.»
Sobre aquest punt, vegeu BADOSA COLL, F., «La recent jurisprudència constitucional sobre les
competències de les Comunitats Autònomes en Dret Civil» Iuris. Quaderns de Política
Jurídica, Barcelona, 1994, pp. 11 ss.

17 Art. 129 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Dret Civil-Correspon a la Generalitat la com-
petència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la
Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació del siste-
ma de fonts del dret civil de Catalunya.

18 Preàmbul del Codi Civil de Catalunya, punt II paràgraf 3er. Cfr. PÉREZ COLLADOS, J. M., «La
tradición jurídica catalana. Valor de la interpretación y peso de la historia» Anuario de Historia
del Derecho Español ,74 (2004), pp. 139 ss. 
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De tota manera, el valor del Dret històric com a criteri d’interpretació i
integració del Dret civil català no és exactament igual a l’art. 111-2 del
C.C.Cat. que a l’art. 1 CDCC19. La norma del C.C.Cat. situa el recurs a la tradi-
ció històrica per darrere dels «principis generals»20 que informen l’ordena-
ment21. Si ens guiem pel Preàmbul (secció II, paràgraf 3er), sembla que la causa
d’aquest nou matís radica en fer més selectiu el recurs a la tradició jurídica
catalana, la qual no podrà ser objecte d’ «al·legació indiscriminada».

Aquesta expressió és molt desafortunada, ja que si en algun lloc cal evitar
els termes ambigus es a l’hora de fixar els criteris exegètics de les normes. I el
terme «indiscriminada», en aquest context, resulta en extrem imprecís. Jo crec
que la distinció (discriminatio) que vol el Codi consisteix, en primer lloc, en
que no es faci recurs al Dret històric quan això impliqui contravenir valors
constitucionals bàsics22. Això ningú no ho posa en dubte. En segon lloc, la dis-
tinció pretén que tampoc es pugui prendre en consideració el Dret històric en
aquells àmbits en què el legislador mostri una deliberada voluntat d’innovar, de
manera que la doctrina de la iuris continuatio, reconeguda expressament al citat
Preàmbul (II, paràgraf 3er) com a principi informador del Dret civil català, no
pugui ser mai un límit a la llibertat per establir normes civils del Parlament de
Catalunya, dins del seu àmbit competencial23.
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19 De tota manera, algunes interpretacions anti-historicistes de l’art. 1 CDCC, en la redacción de la
Llei 13/1984 defensaven ja la primacia dels principis generals sobre la tradició històrica. Vegeu,
per exemple, SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987) cit. pp. 72 ss.

20 La col·locació dels principis generals per davant del dret històric és un fenòmen que es dona
també a altres legislacions civils autonòmiques espanyoles de la democràcia. Vegeu, per exem-
ple, art. 2.2 de la Llei gallega 2/2006 de 14 de juny (i ja el mateix precepte, amb una redacció
diferent, a la Llei gallega 4/1995) comparada amb l’art. 2.2 de la Compilació gallega de la Llei
estatal 147/1963 de 2 de desembre. 

21 Hi ha altres ordenament que equiparen ambdós criteris interpretatius i integradors sense distin-
ció. Cfr. per exemple l’art. 4 de la Llei argentina 24.967 de 20 de maig de 1998 on es diu «Para
la integración e interpretación del ordenamiento jurídico argentino, el derecho histórico tiene
valor jurídico equivalente a los principios generales del derecho en los términos del artículo 16
del Código Civil». Una norma semblant apareix a la legislació provincial. Cfr. art. 4 de la Llei
Provincial de Santa Fe 12.696 «Para la integración e interpretación del ordenamiento jurídico
santafesino, el derecho histórico tiene valor jurídico equivalente a los principios generales del
derecho». En altres casos les dues expressions apareixen fusionades. Cfr. art. 1.1 de la
Compilació aragonesa «Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los
principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico».

22 De fet, això ho imposa l’art.5.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Vegeu LUNA SERRANO,
A., «La interpretación…» cit. p. 664.

23 Al II Congrés Jurídic Català, celebrat del 19 d’octubre al 18 de novembre de 1971 es va propo-
sar un enfocament en aquesta línia quan es va dir que «La tradició jurídica catalana, certament,
és vinculant per a qui la interpreta, sempre que la norma compilada es correspongui amb el
Dret antic». Cfr. SALVADOR CODERCH, P., Comentaris… (1987), cit. p. 63. No es va parlar de la
integració, que és potser el punt més controvertit.
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Però, com podem saber si hi ha «voluntat d’innovar»? De fet, és possible
saber quina és la voluntat del legislador? I, en cas que es pugui saber, resulta
legítim apel·lar-hi? Aquestes són unes qüestions molt complexes que provenen
d’un debat secular encara obert i que no poden se tractades aquí de manera pro-
funda. Em limitaré doncs, a esposar el meu propi posicionament aplicat al
C.C.Cat., donant-ne raó en la mesura del possible.

Abans de res m’interessa aquí puntualitzar que quan parlo al text de
«voluntat del legislador», em refereixo únicament al criteri interpretatiu de la
norma del Codi civil català que ens permetrà saber si es volia o no innovar en
un àmbit concret del Dret. Un cop feta aquesta exègesi, si arribem a la conclu-
sió que el Codi té una clara voluntat continuïsta, es podrà recórrer al Dret histò-
ric amb funció integradora o interpretativa, segons es presenti la necessitat. Per
tant en cap cas postulo recórrer a l’anàlisi de la voluntat del legislador com a
criteri integrador.

Amb l’expressió «voluntat del legislador» es fa referència a les intencions
declarades dels responsables polítics que, com a col·lectiu, aproven un text i el
converteixen en norma. Com que és una voluntat declarada, ha de poder-se des-
cobrir per via exegètica a partir dels materials preparatoris, de les discussions
parlamentàries o de la pròpia exposició de motius24. No sempre serà possible
descobrir la «voluntat del legislador» ja que, a vegades, les intencions no es
declaren expressament ni es poden deduir per via interpretativa. En aquests
casos, com hem dit, no resulta legítim formular hipòtesis sobre el que podria
haver estat la voluntat del legislador, sinó que cal aplicar el principi general de
la continuatio iuris (Preàmbul, II, paràgraf 3er) i prendre partit a favor del Dret
històric.

En aquest sentit, jo crec que és possible determinar la voluntat del legislador,
al menys en determinats casos. Resulta falaç sostenir l’opinió contrària aportant
exemples de normes tan mal redactades amb un antecedents tan confusos que
resulta impossible determinar la intenció de qui les va promulgar25. Sempre hi
haurà casos així, en què ens veurem forçats a claudicar. Però, en general, en el
Dret aprovat pel Parlament català, serà possible tenir una idea clara de quins
valors inspiren el legislador, quins objectius persegueix i per què ha fet determi-
nades opcions. Tampoc resulta acceptable que es negui l’existència d’una volun-
tat del legislador pel fet que, generalment, es tracti d’una decisió col·legiada
adoptada per una assemblea. Si no podem dir que les decisions d’un Parlament
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24 Vegeu, però, l’opinió molt crítica de SALVADOR CODERCH, P., «Los materiales prelegislativos:
entre el culto y la polémica» Anuario de Derecho Civil 36 (1983), pp. 1657 ss.

25 Vegeu, entre d’altres, SCALIA, A., A matter of interpretation. Federal Courts and the Law,
Princeton, 1997, pp. 32 ss. 
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reflecteixin una voluntat col·lectiva també haurem de negar que les persones jurí-
diques puguin formar una voluntat jurídicament rellevant. Si bé és cert que volun-
tat, en sentit estricte, només la pot tenir un individu, les decisions consensuades,
en què concorre la voluntat de diversos individus que conformen una majoria
poden anomenar-se per abusionem expressió de la voluntat col·lectiva, en la
mesura en que son el resultat de la suma de voluntats individuals. 

Un cop descoberta la voluntat del legislador, considero que és legítim fer-
hi recurs per interpretar si la nova normativa, en l’àmbit o en el problema con-
cret que s’està analitzant, vol innovar el dret pretèrit26 Amb això no vull dir que
tota norma sempre s’hagi d’interpretar amb aquest criteri històric, tenint en
compte la voluntat i els valors del legislador que la va promulgar. Aquest criteri
no serà oportú, per exemple, en el cas de normes molt antigues, o bé amb parti-
culars dificultats de modificació, que calgui adaptar per via interpretativa a un
nou context social. Però en el cas d’una norma tan recent com el C.C.Cat., en la
qual el legislador ha optat per combinar el respecte a la tradició i la innovació,
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26 Aquesta qüestió ha estat objecte d’una polèmica secular encara oberta, que té el seu punt àlgid
en la doctrina alemanya del segle XIX, en el marc de la discussió entre les teories anomenades
subjectiva i objectiva. La major part de la doctrina alemanya de l’època es decantava per la teo-
ria subjectiva, que considerava possible trobar la voluntat del legislador expressada en la llei i
defensaven que aquesta voluntat havia de ser presa en consideració per interpretar les normes.
La teoria objectiva, sostinguda per un sector minoritari de la doctrina concebia la llei com quel-
com totalment deslligat del legislador, ja sigui unipersonal o col·lectiu, i, en conseqüència, con-
siderava il·legítim interpretar-la conforme a la voluntat del legislador. Sobre aquesta polèmica
vegeu, entre d’altres, LARENZ, K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6ª ed., Berlín et al.,
1991, pp. 318 ss. És importat subratllar que ambdues teories —objectiva i subjectiva— partien
de la possibilitat de conèixer la voluntat del legislador i que només es contraposaven a l’hora de
decidir si la voluntat coneguda podia ser utilitzada com a criteri interpretatiu. 
Avui dia a Alemanya resulta majoritaria la teoria objectiva, que ha estat assumida pel Tribunal
Constitucional (BVerfGE 1, 299 = NJW 1952, 737; BVerfGE 11, 126 = NJW 1960, 1563;
BVerfGE 48, 246 [256] = NJW 1978, 2499), admetent, però, que la norma no té un sentit
objectiu («voluntat de la llei») sinó que és el jutge qui li dona. De forma paradoxal, en l’àmbit
del common law l’evolució ha estat inversa: la teoría objectiva, que prescindeix de tota investi-
gació de la voluntat del legislador, havia estat preponderant però, des dels anys vint, ha anat
guanyant terreny l’argumentació basada en els antecedents legislatius (vegeu SCALIA, A., Op. cit.,
pp. 30 ss.). 
La teoria objectiva presenta l’avantatge evident de permetre la constant adaptació dels textos
legislatius als valors canviants de la societat. Per això aquesta teoria funciona especialment bé
amb textos molt antics i de difícil modificació, com ara els textos constitucionals o bé els codis
civils que no s’han ajornat durant dècades. Pensem, per exemple, en el cas del § 1300 BGB
anterior a la reforma, que hauria resultat ridícul aplicar en el sentit que li va voler donar el legis-
lador l’any 1898. Però aplicat a textos normatius recents (com és el cas del C.C.Cat.), els avan-
tatges de la teoria objectiva no compensen, al meu entendre, el greu problema de legitimitat en
els països en què els jutges no han estat escollits democràticament, ja que posa en les seves
mans un poderosíssim instrument per subvertir la voluntat del legislador per via interpretativa. 
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no hi ha millor criteri interpretatiu que l’històric per determinar si una norma o
una institució és tradicional o innovadora27. 

Així doncs, per saber si el C.C.Cat. vol innovar cal fer una anàlisi històrica
comparada del Dret pretèrit i de la nova norma. Com he dit, l’estudi dels mate-
rials legislatius i de l’exposició de motius de la nova regulació ens indicaran
sovint si es parteix d’uns valors diferents al que informaven el Dret anterior,
mentre que l’anàlisi de la tradició històrica requerirà l’aplicació acurada dels
instruments d’anàlisi desenvolupats per les disciplines historico-jurídiques. En
ocasions, l’estudi del Dret antic portarà a concloure que no hi ha una tradició
jurídica catalana clarament establerta. El Dret anterior a la CDCC està format
per multitud d’opinions jurisprudencials sobre els textos de Dret local i de Dret
comú, vertides des de perspectives metodològiques diverses, la qual cosa fa
que, més sovint del que es pensa, hi hagi autors catalans que propugnen solu-
cions totalment diferents per a un mateix problema. En aquests casos resultarà
impossible utilitzar el Dret històric com a criteri exegètic o integrador i caldrà
fer recurs a un criteri alternatiu.

4. El plantejament que acabem de fer implicaria que el paper de la tradi-
ció jurídica al C.C.Cat. es veuria redefinit però no relegat: la tradició jurídica
catalana seguiria tenint reservat un paper important en la interpretació i inte-
gració del Dret civil català, si bé el seu valor seria desigual en funció del tradi-
cionalisme que presenti cada parcel·la del Dret o cada norma concreta. El Dret
històric mantindria un valor primordial per interpretar aquelles normes i insti-
tucions que, per voluntat lliure del legislador, perpetuessin una tradició passa-
da, com succeeix amb gran part del Dret successori o, en menor mesura, dels
Drets reals. També serviria per integrar les normes en aquells àmbits en què
l’actitud del legislador és essencialment conservadora. En aquests casos cal-
dria considerar els textos vigents, redactats en forma d’articles, com epítoms
capaços d’evocar una reflexió jurídica secular, la qual hauria de ser presa en
consideració a efectes interpretatius i d’integració. Al contrari, quan es pogués
constatar en el legislador una voluntat rupturista amb el Dret precedent, la tra-
dició jurídica hauria de retirar-se davant la decisió del Parlament, sense que
sigui legítim subvertir per via interpretativa la innovació volguda pel legisla-
dor. En cas que sigui impossible descobrir la voluntat declarada del legislador
en una qüestió concreta o en un àmbit determinat, en aplicació del principi
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27 Evidentment, la interpretació històrica no és una opció perfecta i ens trobarem amb dubtes en
aquells casos en què descobrim que, a causa d’una mala tècnica legislativa, hi ha una patent i
irresoluble contradicció entre el sentit usual de les paraules emprades pel legislador i la inten-
ció que es desprèn de l’anàlisi històrica de la norma. En casos així és pot ser legítim aferrar-se
a una postura textualista. Però el que no podem fer és fixar la regla general partint de casos
patològics.
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general de la continuatio iuris28, considero que caldrà presumir una voluntat
conservadora29. 

Si acollim aquesta interpretació de l’art. 111-2 del C.C.Cat., l’anàlisi histò-
rica de les normes i de les institucions civils mantindria tot el seu valor, ja que
únicament a partir d’un estudi històric rigorós es podria detectar quines normes
segueixen una tradició i quines són fruit d’una deliberada voluntat d’innovar.
De fet, la necessitat de discriminar els casos en què la norma respon a una tradi-
ció i aquells en què no hi respon obliga a d’intèrpret a ser especialment curós,
ja que una incorrecta anàlisi històrica d’una norma podria implicar la presa en
consideració d’un criteri exegètic equivocat30.

5. A tall de conclusió es pot dir que si es recondueix el paper del dret
històric en la interpretació i integració del Dret civil català tal com s’ha exposat
supra, caldrà redefinir el paper que ens correspon al estudiosos dels Drets del
passat en el cultiu del Dret civil de Catalunya. No sóc partidari d’al·legats pro
domo sua i, per tant, no diré que la contribució dels romanistes i dels historia-
dors del Dret sigui imprescindible per la civilística, ni vaticinaré grans desgrà-
cies a al Dret civil català si oblida el seu passat. Crec que és mes constructiu
enfocar la qüestió des d’una perspectiva més àmplia.

El tradicionalisme, entès com la defensa a ultrança d’una norma antiga
només perquè ho és, no té futur. I no el té, no tant pel que digui l’art. 111-2 del
Codi civil de Catalunya, sinó, principalment, perquè, en la societat del nostre
segle, el valor de la tradició ha estat substituït pel culte a la innovació i el pur
argument d’autoritat referit a juristes o institucions antics ha perdut la força que
tenia fa només trenta anys. La decadència del tradicionalisme, però, no ha de
comportar necessàriament una minusvaloració de la història del Dret, sinó tot el
contrari.

Els romanistes i els historiadors del Dret ens vantem d’ensenyar als nos-
tres estudiants a tenir una concepció del dret com a fenomen històric, que evo-
luciona amb la societat, i això ens hauria de convertir en els primers en fugir
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28 En el fons, no cal veure el recurs a la tradició jurídica com una alternativa al principis generals:
la continuatio iuris és un dels principis generals fonamentals del Codi civil de Catalunya, que
consta reconegut al Preàmbul (II, paràgraf 3er), de manera que recórrer al Dret històric català és
alhora l’aplicació d’un principi general del dret català. 

29 Vegeu en contra, SALVADOR CODERCH, P,. Comentaris… (1987), p. 71. Fonamenta la seva opi-
nió en les diferències entre el Projecte de 1955, en que sí hi havia un reconeixement exprés de la
presumpció de continuïtat i el text de 1960 en què aquesta presumpció no hi és. 

30 L’anàlisi històrica de les normes legislatives com a mitjà per determinar-ne l’abast ha tingut un
gran desenvolupament en el marc del common law. A Anglaterra ha estat un mitjà per evitar que
les innovacions dels statutes fossin subvertides pel poder judicial a l’empara de l’anomenada
regla de l’exclusió («rule of exclusion»). Cfr. entre molts d’altres VAN CAENEGEM, R. C., «Judge
and Lawgiver in Anglo-American History» European Review 11 (2003), pp. 325 ss.
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d’un tradicionalisme que és el pitjor dels dogmatismes. En nostre paper ha de
consistir en mostrar amb les nostres anàlisis històriques acurades què hi ha
darrera de cada norma vigent i quins condicionants històrics l’han portat a ser
com és, de manera que la comprensió de la norma pugui menar a una millor
interpretació i integració del text normatiu, però sense oblidar que quan el
Parlament de Catalunya modifica una norma tradicional, el seu acte també és
part de la història jurídica catalana.
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