
RAMON Mª ROCA SASTRE I LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE 
CATALUNYA, DE 1960 

   L’article 6 de la Llei de Bases del Codi civil, de 1888, establia que desprès que aquest 
entrés en vigor, el Govern hauria d’aprovar els que s’anomenaven “apéndices al Código 
civil”, on s’haurien de sistematitzar aquelles institucions forals vigents en les regions on 
existia dret propi en el moment de l’entrada en vigor de la Llei de Bases. Començà així 
un llarg període de discussions arreu de l’Estat, de tal manera que abans de la 
proclamació de la II República, solament Aragó havia enviat a les Corts el seu projecte 
d’apèndix, que va ser aprovat l’any 1925. Especialment reticent fou Catalunya, on la 
discussió sobre l’Apèndix començà amb el de Duran i Bas publicat en 1883, sense acord 
entre els diferents plantejaments teòrics i no tan teòrics sobre l’abast de l’apèndix i les 
institucions que s’hi haurien de sistematitzar. 

   Un dels juristes als que el Dret civil català deu més fou En Ramon Mª Roca i Sastre. 
Roca Sastre comença a participar en la redacció de projectes relatius al Dret civil català 
quan va ser nomenat membre de la Comissió jurídica Assessora de la Generalitat 
republicana i, a més, prengué part en la ponència segona del I Congrés Jurídic català, 
que va tractar de l’orientació general sobre la reforma del Dret civil català i la 
conveniència o no de la immediata codificació. El plantejament de Roca fou 
absolutament contrari al projecte d’apèndix; en un vot particular formulat en la ponència 
del I Congrès Jurídic català, de la qual formava part, compartit amb Narcís Llampallàs i 
Gifrè, opinà que el projecte d’Apèndix que es discutia i que havia estat rebutjat en el 
Parlament català, era molt parcial i podria produir la impressió que el contingut del Dret 
civil català era molt pobre, obrint així la via de l’aplicació del Codi civil, en la seva 
qualitat de dret supletori.  
A partir d’aquí, el paper de Roca Sastre en aquestes tasques es va produir a través de 
dues vies: la pròpiament codificadora, per la seva participació activa en les tasques de la 
Comissió jurídica assessora i la preparació de les lleis civils republicanes, i la seva 
activitat judicial al Tribunal de Cassació de la Generalitat, com a jutge, amb les 
importants sentències sobre llegítima, quarta vidual i fideïcomisos, especialment en allò 
relatiu als fills posats en condició. Aquesta va ser una tasca que va ja anunciar les 
decisions que s’havien de prendre en l’elaboració del text de la Compilació del Dret 
civil de Catalunya. 

   És coneguda la història que es refereix a la forma com es va produir el desbloqueig 
del procés de codificació o compilació en sentit no tècnic, dels drets nomenats “forals”, 
entre els quals es trobava el català. Derogada per la llei franquista de 8 de setembre de 
1938 la legislació civil de la Generalitat republicana, l’any 1946 es reuní a Saragossa el 
Congrés de Dret civil, la principal conseqüència del qual va ser la promulgació del 
Decret de 23 de maig de 1947, pel qual es creaven les comissions de juristes per a 
l’estudi i ordenació dels Drets forals. Segons l'article primer de l’esmentat Decret, 
aquesta comissions tenien com a finalitat “llevar a cabo la compilación de las 
instituciones forales o territoriales que sirva de base a su regulación y ordenación 
definitiva”, establint a l'article 2 que havien de prendre com a punt de partida els 
diferents projectes d’apèndix, allà on n’hi haguessin. Aquest Decret es va veure 
completat pel de 10 de febrer de 1948, que ordenava la constitució de les comissions 
compiladores. La comissió catalana es va constituir sota la presidència del president de 
l’Audiència territorial, i en formaven part els juristes Condomines, Porcioles, Mans, 
Maluquer i Rosés, Faus Esteve i Roca Sastre. Més tard, en 1954, es va constituir una 



comissió delegada que tenia com a finalitat principal la correcció d’estil d’un 
avantprojecte redactat en 1952, de la qual també en formà part en Ramon M. Roca 
Sastre, a qui es va encarregar com a tasca la redacció definitiva de la part corresponent 
al dret de successions, perquè es considerà que aquesta part resultava insuficient. 

 
    És aquí on la tasca de Roca Sastre va resultar definitiva. Roca va partir d’una 
diferència bàsica en el dret successori català, que era la que va expressar en una 
conferència pronunciada en data tan llunyana com el 6 d’abril de 1943 a l’Academia 
Matritense del Notariado, conferència que es titulava “La necesidad de diferenciar lo 
rural y lo urbano en el Derecho sucesorio”. En aquest primer aspecte bàsic cal recordar 
que Roca es manifestava per la vivesa de les institucions jurídiques successòries, que 
calia allunyar del que qualificà com a “concepción excesivamente tipista, folklórica” 
amb que eren analitzades en la literatura jurídica en general. I recomanava que els Codis 
adoptessin fórmules àmplies en matèria successòria, que permetessin l’actuació de la 
lliure voluntat dels implicats, possibilitant l’adaptació en cada cas dels diferents règims 
aplicables. Aquesta base resultava indispensable per a fer que les institucions 
successòries poguessin gaudir d’un consens ampli. Per tant, existint a Catalunya els dos 
tipus de famílies que descrivia, la troncal, rural o estable i la de tipus urbà, no troncal o 
temporal, les normes s’haurien d’adaptar a aquestes diferents característiques. 

    El segon element cabdal en els plantejaments de Roca Sastre va ser el Dret Romà, les 
solucions del qual, més o menys modernitzades, van ser adoptades per a la regulació 
compilada dels testaments, els fideïcomisos, els llegats i les llegítimes i la quarta vidual. 
En una altra conferència ben coneguda, impartida al Col•legi d’advocats de Barcelona, 
en un curs organitzat per l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, i titulada “Los 
elementos componentes de la Compilación”. Roca afirmà d’entrada que La Compilació 
constituïa un autèntic Codi civil per a Catalunya, en el que es conserva la part més 
substancial del seu règim jurídic històric, de manera que “el calificativo de 
«Compilación» es un mero recurso empírico de nomenclatura diferenciadora, dirigido a 
evitar confusiones entre ambos cuerpos legales”, és a dir, amb el Codi civil. A partir 
d’aquí, Roca distingeix diferents elements que informen la Compilació, és a dir, les 
fonts històriques que han informat la tradició jurídica catalana i que van donar lloc al 
text compilat. Pel que fa al dret de successions, posava de relleu l’origen romà dels 
principis successoris, les normes referents a les llegítimes, tot i explicant de forma 
potser més àmplia que en els anteriors elements, la romanitat de les normes, que 
suposaven segons l’autor de les mateixes, el mateix Roca, la tornada al dret romà més 
clàssic. 

   Un treball d’aquestes característiques ha de ser per força limitat. Em resta dir 
solament que la participació de Roca Sastre en el procés compilador va produir un cos 
de normes molt tècniques, d’una gran qualitat, moltes de les quals no solament 
continuen vigents, com passa amb les referides a les substitucions fideïcomissàries i les 
llegítimes, per bé que amb modificacions, i que han estat també exemple per a altres 
legislacions, com ara, en successives modificacions del Codi civil, com passà amb la 
introducció de la preterició errònia i en la darrera reforma del Dret gallec, amb la llei 
gallega 2/2006, de 14 de juny, de Derecho civil de Galicia.. I si bé Roca resulta més 
conegut arreu de l’Estat per la seva doctrina registral i la gran aportació feta en aquest 
camp, pel que afecta al Dret civil català, les seves solucions no solament han tingut una 



gran importància en la configuració del mateix, sinó també en l’expansió de les 
solucions. 

    El Dret català li deu molt a Roca i en ocasió del cinquantenari de la promulgació de la 
Compilació, és de justícia reconèixer-ho.  
 
Barcelona, 11 de setembre de 2009. 
Encarna Roca Trías 
Catedràtica de Dret civil. UB 
Magistrada del Tribunal Suprem 

 
  

 


