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La reimpresió facsímil de les constitucions de
C a t a l u n y a ^  (incunable de 1495)
per Maria Jesús Espuny Tomás. Área d'História del Dret i de les Institucions . Universität Autònoma de Barcelona

X-ia Generalität de Catalunya, per mitjà 
del seu Departament de Justicia, ha em- 
près la tasca de publicar aquells textos 
que constituiexen o inspiren l’ordenament 
jurídic catalá. La Col.lecció “Textos Jurí- 
dics Catalans” es va presentar d’una ma
nera oficial el mes de març de 1985. El 
seu proposit, manifestât pel Conseller de 
Justicia, Agusti M. Bassols i Parés, era la 
publicado de les fonts més importants de 
la tradició jurídica catalana, dividida en 
diverses seccions: Liéis i costums; Docu
ments; Escriptors i Concilis.

Aquesta Col.lecció és impulsada per 
una.Comissió Assesora i un Comité Téc- 
nic en els quais es troben els més qualifi- 
cats représentants en els camps de les di- 
ferents especialitats cientifiques, des de 
les Universitats catalanes ais Arxius, pas
sant pels diferents Col.legis d’Advocats i 
les seves comissions de treball i estudi.

Aqüestes publicacions tindrien una 
doble finalitat: Per una banda, la divulga- 
ció de les fonts del Dret Catalá, enquadra- 
des en les diferents seccions i per una al- 
tra completar el buit cultural que suposava 
la manca d’unes publicacions fonamen- 
tals, a l’abast del públic.

La recuperació d’uns textos legáis o 
doctrináis no suposa només el retroba- 
ment d’un fons de carácter historico-jurí- 
dic. Es també un element de carácter prác- 
tic per a qualsevol persona, jurista o no. 
L’adaptació ais principis constitucionals 
en el text de la Compilado del Dret Civil 
de Catalunya i les modificacions que esta- 
blia la Llei de 20 de març de 1984 del 
Parlament de Catalunya fan necessària la 
recuperació dels elements que constituei- 
xen 0 inspiren I’ofdenament jurídic catalá.

En el paràgraf 2n. de l’article Ir. de 
l ’esmentada Llei s’assenyala: “Per tal 
d’interpretar i integrar aquesta Compila- 
ció i altres normes, hom prendrà en consi- 
deració les lleis, els costums, la jurispru- 
dència i la doctrina i la doctrina que cons- 
titueixen la tradició jurídica catalana, d’a-
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cord amb els principis generals que inspi
ren rOrdenament jurídic català”.

Aquesta pretensió s’ha complert du
rant anys amb escreix. Els tres primers 
volums, d’acurada presentació, suposen la 
recuperació per al món cultural català de 
les obres de Guillem M. de Brocà (1.918) 
i de Joan Marti Miralles (1.925). Els 
prôlegs són dels professors Encama Roca 
Trias i Lluís Puig Ferriol, prou coneguts 
pels seus treballs sobre el Dret Civil cata
lá.

El passât mes d’abril, amb motiu del 
Congrès d ’Història Institucional, “Les 
Corts Catalanes”, es va donar a conéixer 
el quart volum d’aquesta Col.lecció: La 
reedició de la compilació de les Constitu
cions de Catalunya, impresa l’any 1.495. 
El projecte de publicar-la ja havia estât 
anunciat, en ser reconeguda la importán- 
cia de poder-lo dur a terme pel Secretan 
del Comité Técnic, el professor Aquilino 
Iglesia Ferreirós, en l’opuscle de presenta
ció de la Col.lecció.

Una compilació era una obra que re- 
collia de forma sitemàtica o cronològica 
les normes disperses que integraven el 
dret reial vigent en un regne déterminât. 
Es tractava d’aplegar tot el dret vigent i de 
facilitar-ne la difusió i el coneixement per 
part de juristes, personal forense i també 
de qualsevol persona interessada. La in
venció de la imprenta va èsser decisiva

per afavorir aquesta funció divulgadora.
Aquesta compilació de les Constitu

cions de Catalunya és considerada com la 
primera. La seguirán les de 1588-89 i la 
de 1704, ja amb un nom específic: “Cons
titucions i altres Drets de Catalunya”, amb 
tres volums cadascuna i amb una promul- 
gació indiscutiblement oficial.

La decisió de formar una primera 
compilació té lloc durant la celebració de 
la Cort General de Barcelona, 1412-1413. 
Pel capítol de Cort IX, formulât en la ses- 
sió del 21 de juny de 1413, es demana a 
Ferran I la traducció del llatí al catalá deis 
Usatges i de les Constitucions del Princi- 
pat.

Un gmp important de juristes de l’é- 
poca, Jaume Callís i Bononat Pere, nome- 
nats per una comissió delegada de la Cort 
i Francesc Basset i Narcís de Sant Dionís, 
designats per la Diputació, integren la 
comissió que portá a terme la tasca de tra- 
duir i ordenar les disposicions per maté- 
ries. Una vegada acabada es va guardar a 
l’Arxiu reial. Correspon a la compilació 
manuscrita (1413-1422). La impressió i la 
publicació no es farien fins a 1’época de 
Ferran II, el 20 de febrer de 1945, a les 
premses de Pere Michel i Diego Gumiel.

En el premi no hi ha cap referéncia a 
una promulgació de carácter oficial. Es 
presenta com una obra privada, d’uns ju
risconsults. Encara que no es pot conside
rar promulgada d’una manera oficial, la 
seva validesa és indiscutible en tant que 
es Higa amb els manuscrits de 1413-1422 
-en llatí i en catalá- i té una continuítat en 
la 2- i la 3® compilació.

S’estructura en dues parts diferencia- 
des, més que en dos volums, amb numera- 
ció correlativa. La primera part recull la 
reproducció, degudament actualizada, de 
la compilació manuscrita de 1413-1422, 
en la seva versió catalana oficial i que re- 
collia la legislació de Corts i assemblées 
politiques precedents, des dels Usatges de 
Barcelona fins a les primeres Corts cele-
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brades sota la presidèneia d ’Alfons el 
Magnànim. Sistematitzat en deu llibres i 
els corresponents titols, era seguit d’uns 
textos consuetudinaris fendais: els casos 
de Pere Albert, les Commemoracions o 
Costums del mateix autor i l’anonim dels 
Costums de Catalunya.

La segona part, recull una gran varie- 
tat de disposicions, fonamentalment fruit 
de l’actuaciô personal dels sobirans fora 
de Corts i assemblées politiques: Pragmà- 
tiques, Privilegis, Ordinacions normatives 
reials... El contingut d’aquesta part és 
més réduit. També s’inclouen altres dis
posicions sorgides de diferents instàncies 
O autoritats. L’ordenaciô es fa en quatre 
seccions segons es refereixin a Testament 
eclesiàstic o al militar, a la ciutat de Bar
celona O a totes les localitats del Principat 
en general. Les disposicions porten, nor- 
malment, la indicacio de Tatorgant, la 
data i el Hoc de Texpedició i mantenen 
una, certa connexió sistemática per rao de 
la matèria tractada.

L ’estudi introductori d ’aquesta mag
nífica edició es deu al mestratge del pro
fessor Josep M. Font i Rius. Es dividit en 
diferents parts. Suposa Texegesi de totes 
les fonts documentais i bibliogràfiques

que fan referèneia tant a la compilaciô 
manuscrita de 1413-1422, corn a la impre
sa de 1495.

Abans d’entrar en cadascuna de les 
parts, un proemi situa les compilacions 
catalanes dintre del panorama legislatiu 
de les que es produeixen en els altres te- 
rritoris hispànics. Tant la primera corn la 
segona part van seguides d’un Apèndix 
completissim. La primera part és dedicada 
a la compilado manuscrita de 1413-1422 
i n’analitza determinats aspectes: L’orde
naciô legal, la personalitat dels compila- 
dors, la realitzaciô de la tasca i fins i tot 
Tescriptura manuscrita. A TApèndix es fa 
una ressenya dels manuscrits conservats.

En la segona part s’estudia la forma- 
ció de la compilado impresa de 1495: la 
seva formadô, una ressenya básica dels 
exemplars arquetípics, la seva estructura i 
contingut i els elements jurídics que la in
tegren. Per acabar es fa un estudi deis 
comentaristes de les Constitudons. L’A- 
péndix recull les variants de la compilado 
impresa respecte deis manuscrits de 1413- 
1422.

Finalment, a Tepíleg, es fa una refe- 
rénda a les dues compilacions posteriors, 
de 1588-89 i de 1704.

L’edidó facsímil és presentada amb 
una excel.lent qualitat técnica i reproduc
tiva, dintre de la línia de la Col.lecdó 
“Textos Jurídics Catalans”. L’estudi del 
professor Font i Rius situa la compilaciô 
dintre de la seva época, amb Tobligada re- 
feréncia ais textos precedents i ais poste
riors. Els Apéndixs recullen amb la preci- 
sió propia de T autor, textos i documents 
que il.lustren la formació de les dues com
pilacions, la manuscrita i la impresa.

No puc oblidar, dintre de Testudi pre
liminar, les notes nombroses i exhausti
ves, on es repassa la práctica totalitat de 
publicacions que fan referèneia al tema 
que ens ocupa o que hi incideixen d’algu
na manera.

És una excel.lent edició, que pot for
mar part de la biblioteca de qualsevol es- 
tudiôs de les nostres institucions, no ne- 
cessàriament historiador, ni jurista.

(*) Constitudons de Catalunya. Incuna
ble de 1495. Estudi instroductori del Dr. 
Josep M. Font i Rius, Barcelona, Genera
lität de Catalunyta. Departament de Justi
cia, 1988.
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