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RAMON  Mª.  ROCA  I  SASTRE  I  LA  COMPILACIÓ  DEL   

DRET  CIVIL  DE  CATALUNYA 

LLUÍS  PUIG  I  FERRIOL 

 

 Aquest any 2010 es compleixen cinquanta anys de vigència de la Compilació del 

dret civil de Catalunya, aprovada per Llei de 21 de juliol de 1960. Cinquanta anys que 

ofereixen una perspectiva suficient per a fer una valoració objectiva de la seva 

transcendència amb referència no sols a la consolidació del dret civil català, sinó també 

envers el seu futur desenvolupament, centrat en la codificació del nostre dret civil, que 

es troba en aquests moments en un estadi molt avançat.  

 El fet de parlar inicialment de transcendència de la Compilació catalana de l’any 

1960 no ens ha fer oblidar que darrera d’ella existeixen uns anys de treballs 

desenvolupats durant l’època de gestació de l’avantprojecte de Compilació, que varen 

portar a terme els juristes catalans més significatius de la segona meitat del segle XX de 

forma desinteressada amb una gran professionalitat i d’una qualitat i resultats 

envejables. Aquesta tasca va recaure fonamentalment en RAMON Mª. ROCA I 

SASTRE, que va assumir la redacció dels articles de l’avantprojecte de Compilació que 

feien referència a las successions per causa de mort; acompanyat de RAMON FAUS I 

ESTEVE, que va redactar la part que feia referència al dret de família; JOSEP Mª. DE 

PORCIOLES I COLOMER, que va redactar els articles que feien referència als 

heretaments i a la prescripció; FRANCESC D’ASSIS CONDEMINES I VALLS, que 

va redactar els articles relatius a les obligacions i contractes i JAUME MANS I 

PUIGARNAU, que va tenir cura dels articles que feien referència als drets reals. És 

oportú precisar seguidament que la part relativa al dret de successions era la més 

extensa de l’avantprojecte de Compilació, ja que ocupava aproximadament les dues 

terceres part de la seva extensió, fet que per ell mateix fa evident la fonamental 

aportació de RAMON Mª ROCA I SASTRE al text que havia d’originar en el seu dia la 

Compilació del dret civil de Catalunya. Així i tot les seves aportacions varen anar més 

enllà, ja que com posa de manifest un dels altres compiladors, RAMON Mª  ROCA I 

SASTRE no sols va redactar els articles de l’avantprojecte de Compilació sobre 

successions per causa de mort que constitueixen la base i el nervi de la Compilació, sinó 
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que també en la redacció de les altres parts de del dret compilat les seves assenyades 

observacions sempre es varen tenir en compte, fets que permeten afirmar que va ser el 

ponent del nucli de la Compilació i el supervisor de tot el text compilat (en paraules de 

FAUS I ESTEVE, La Compilación y el Notariado, a la “Revista Jurídica de Cataluña”, 

1960, pàg. 430 i seg.).   

 L’any del cinquantenari dóna també l’oportunitat de posar de manifest la 

transcendència que cal atribuir a la Compilació del dret civil de Catalunya de l’any 1960 

en un altre sentit, com és el de permetre superar l’anterior configuració del dret civil 

català com un dret excepcional enfront el Codi civil espanyol, amb totes les 

connotacions negatives que comporta el qualificatiu d’excepcional; ja que determina 

una aplicació restrictiva dels seus preceptes i una vigència temporal limitada, ja que el 

seu destí no és altre que desaparèixer en un futur més o menys incert en benefici del dret 

comú o general. Aspecte que no cal oblidar en aquests moments, ja que si ens atenem 

las precedents de l’avantprojecte de Compilació , com són el text articulat que segueix a 

la Memoria acerca de las Instituciones del Derecho civil de Cataluña de DURAN Y 

BAS publicada l’any 1883, el projecte d’Apéndice de Dercho civil catalán al Código 

civil de l’any 1930 i l’Anteproyecto de Apéndice Instituciones de Derecho civil de 

Cataluña redactat l’any y 1931 per la Comisión Jurídica Asesora, els dos darrers 

simples revisions del projecte de DURAN Y BAS, tots ells configuraven el dret civil 

català com un dret excepcional enfront el Codi civil. Criteri que en essència mantenia el 

projecte redactat després d’haver-se constituït la Comisión Compiladora Catalana l’any 

1948, que una vegada constituïda va acordar per unanimitat prendre com a base dels 

seus treballs el projecte d’Apèndix de l’any 1930 i les esmenes formulades per la 

comissió de juristes catalans per a la redacció de l’avantprojecte de Compilació. I hem 

de creure que en base a aquest acord es va redactar i publicar l’any 1952 un Ante 

proyecto de Compilación del Dercho civil especial de Cataluña con arreglo a lo 

dispuesto en el art. 6º de la Ley de Bases al Código Civil y a lo dispuesto en el Decreto 

de 23 de mayo de 1947 y sometido a examen y aprobación de la Comisión de Juristas 

para el Estudio y Ordenación de las Instituciones del Derecho Foral de Cataluña 

nombrada por Orden del Ministerio de Justicia de 10 de febrero de 1948 y por varios 

Vocales de la misma.    

 L’excessiva vinculació d’aquest avantprojecte de l’any 1952 al sistema dels 

Apèndixs, encara que es tractava d’un avantprojecte de Compilació, pressuposava que 

es considerava vigent admetre la configuració del futur text compilat com un dret 
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excepcional enfront el Codi civil espanyol; fet que explica i justifica que l’avantprojecte 

de l’any 1952 fos rebut amb marcades reticències per part d’un nombre significatiu dels 

juristes que integraven la Comissió Compiladora Catalana. Que en definitiva va 

determinar que aquest text fos refusat a la sessió del ple de la comissió del dia 14 de 

setembre de 1953. El pas següent que es va donar, segons resulta de l’acta de la reunió 

de la Comissió Delegada de Juristes per a la Compilació del Dret Civil de Catalunya del 

dia 13 de juliol de 1954, no va ésser altra que posar de manifest que las redacció de la 

futura Compilació del dret civil de Catalunya s’hauria de realitzar en base a dos textos, 

com eren l’avantprojecte de Compilació de l’any 1952, amb les esmenes aprovades a la 

reunió del dia 12 de març de 1954, i un altra text que s’identifica com un contraprojecte 

–en contraposició a l’avantprojecte esmentat- redactat per les subcomissions 

constituïdes amb aquesta finalitat. Que  la vegada comportava la necessitat de decidir-se 

per una o altra alternativa. De la mateixa manera que es posava de manifest que 

RAMON Mª ROCA I SASTRE era el membre de la Comissió Compiladora Catalana 

que s’havia mostrat més crític amb l’avantprojecte de l’any 1952. Aquesta dualitat de 

posicions es va resoldre en darrer terme a favor de l’anomenat contraprojecte de 

Compilació. Ja que per unanimitat a la mateixa sessió es va acordar la possibilitat de 

presentar totes les esmenes que es consideressin escaients a l’avantprojecte de l’any 

1952 i que les esmenes es formulessin correlativament article per article.  Solució que 

frustrava, ara ja de forma definitiva, l’intent de redactar l’avantprojecte de Compilació 

en base al text de DURAN Y BAS de l’any 1883, revisat en aspectes més aviat puntuals 

l’any 1952; amb oblit que no era el mateix redactar un text d’acord amb els criteris dels 

Apèndixs, configurats com uns drets excepcionals, que el Congreso Nacional de 

Derecho Civil de l’any 1946 va substituir amb encert pel de les futures compilacions.   

 Hem de creure que val la pena recordar l’any del cinquantenari aquest complicat 

procés, que permet atribuir al compilador RAMON Mª ROCA I SASTRE un lloc 

preeminent quan va tenir l’encert d’avalar un text que permetia configurar el dret civil 

català, no com un dret excepcional enfront el Codi civil espanyol, sinó com un dret 

diferent,  que el legislador de l’època va qualificar d’especial, si ens atenem a la 

denominació oficial que es va donar a la Compilació catalana de l’any 1960. És cert que 

l’intent de RAMON Mª ROCA I SASTRE en va frustrar en part, especialment com a 

conseqüència de les dràstiques supressions i mutilacions que varen introduir els 

organismes legislatius de l’època en el text del títol preliminar de l’avantprojecte de 

Compilació de l’any 1955, més propers alguns d’ells als criteris que informaven els 
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anteriors Apèndixs que els derivats dels principis que havien de presidir la redacció de 

les Compilacions, d’acord amb les conclusions del Congreso Nacional de Derecho Civil 

de l’any 1946. Així i tot el mateix RAMON Mª. ROCA I SASTRE no va tenir dubtes a 

l’hora de posar de manifest que no obstant aquestes mutilacions la Compilació catalana 

de l’any 1960 constituïa un Codi civil català, perquè s’adaptava a l’estructura i a la 

tècnica  que presideixen les codificacions. Encara que en aquest cas en un sentit 

purament conservador del dret tradicional, perquè així ho imposava la normativa que va 

obrir pas al procés compilador. De totes formes es tractava d’una normativa que es 

centrava en la part del dret civil que en aquells moments constituïa la part vital de 

l’ordenament civil català i que no desmentia el qualificatiu d’especial que la Llei de 21 

de juliol de 1960 atribuïa a la Compilació catalana. Amb una oportunitat certament 

qüestionable, perquè –posem per cas- el qualificatiu de comú o d’especial amb el mateix 

fonament o, si es vol, manca de fonament, es pot atribuir a la llegítima catalana o a la 

que estableix el Codi civil espanyol.   

 Aquest reconeixement a l’admirable tasca de RAMON Mª  ROCA I SASTRE en 

tot el procés que va portar a la Compilació de l’any 1960 i a establir  les bases de al seva 

futura codificació ha tingut un ampli reconeixement, i no sols dins el gremi dels juristes. 

Sembla per aquest motiu concloure aquestes reflexions amb el testimoni d’una persona 

prou coneixedora de la mentalitat catalana com era l’escriptor JOSEP PLA, que en 

aquest punt es defineix com un home que no és de l’ofici, però que en té una certa idea 

(a Homenots. Segona sèrie, volum 16 de les seves “Obres completes”.  Barcelona, 

1970). Són prou significatives les seves paraules a la pàgina 425:  

• Si el fet de la Compilació es pot condensar al voltant d’una persona, aquesta 

persona és el senyor Ramon M. Roca i Sastre, notari de Barcelona, que és 

considerat –i el fet és perfectament compatible amb la seva naturalíssima 

modèstia- com un dels homes que sap més dret de la Península, potser, segons 

una opinió molt generalitzada, el que en sap més.  

I afegeix poc després el mateix JOSEP PLA (pàg. 426-427): 

* En tot cas, un fet és absolutament obvi: totes les persones que per una raó o altra 

intervingueren en la Compilació assenyalen unànimement el senyor Roca i Sastre com 

l’element central i decisiu de la Compilació del Dret civil català.  

 

   Barcelona, setembre  de  2010  

    


