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El 23 de juny de 2003 va morir a l’Hospital Clínic de 
Barcelona el jurista Josep Puig Brutau, acadèmic des de 1962. 
Acabava així una llarga i estranya vida dedicada a l’estudi 
del Dret civil des del més amagat racó, on un no pot imaginar 
que pugui desenvolupar-se la recerca jurídica: el seu despatx 
particular. Perquè el gran jurista que fou Josep Puig Brutau 
no va produir la seva obra en un Departament universitari o 
en un gran despatx professional: ho va fer amagat a casa 
seva. Gran paradoxa de la que segurament n’hauríem de treure 
alguns ensenyaments. 
 

I. LA PERSONA I EL PROFESSIONAL DEL DRET. 
 
Puig Brutau va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1909; quan 
va morir tenia, doncs, 94 anys. La seva família tenia una 
important fàbrica tèxtil a Sabadell i va dedicar-se a 
estudiar Dret per influència de la seva mare, que li va 
treure del cap la seva primera intenció de dedicar-se als 
estudis d’humanitats. Molt possiblement, aquesta primera 
afecció ens proporcioni indicis per entendre en quins camps  
es va desenvolupar desprès la seva activitat com a jurista i 
la seva gran preocupació pel mètode jurídic. 
  
Podem parlar de la seva vida com a professional sota dos 
aspectes: 
 -El professional del Dret. Es va col.legiar a 
l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona l’any 1931 i 
figurava en la darrera edició de la guia amb el número de 
                     
1 No és habitual inserir en una necrològica notes explicatives o 
justificatives del text. Malgrat això, la figura i l’obra de Puig Brutau 
són avui ja molt conegudes i han estat objecte d’estudis diversos. Per 
això haig de fer constar que la necrològica deu la seva substància a 
lesobres següents: GARCIA PADILLA. “José Puig Brutau en la comunidad 
jurídica puertorriqueña”. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto 
Rico., 1995, vol 64, nº 3, pp. 411-418; RIBO DURAN. “La última 
asignatura: Puig Brutau y el estudio del Derecho civil”. Revista Jurídica 
cit. Pp. 431-448 y Ha muerto Puig Brutau. 
http/noticias.juridicas.com/areas_virtual/Articulos; ROCA TRIAS. “La 
humildad de un maestro”. R.J.C., 1, 1996, pp. 291-300; TORRALBA SORIANO. 
Prólogo a Puig Brutau. Medio siglo de estudios jurídicos. Valencia, 1997, 
p.15-20. 
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col.legiat 3797 i el número 9 d’antiguitat. També hi figurava 
com a no exercent, la qual cosa no implica que no hagués 
actuat com a advocat en alguns moments de la seva vida: 
concretament, va tenir despatx fins 1939 i va dedicar alguns 
esforços importants a l’exercici professional, prenent part 
en el famós cas de Bèlgica contra Espanya davant del Tribunal 
de La Haia, relacionat amb la coneguda fallida de la 
Barcelona Traction, Light & Power Company, a finals dels anys 
60 i inici dels 70. 
 
 Com a professional és conegut que va iniciar la 
preparació de les oposicions de Notaria i registres, a les 
que es va presentar juntament amb Roca Sastre, en els anys 40 
i en les que va obtenir la qualificació d’excel.lent en els 
exercicis escrits, per bé que es va negar a participar en els 
orals. D’aquesta oposició neix el llibre de Roca Sastre 
Estudios de Derecho privado, en el que Puig vas col.laborar  
en la redacció del capítol sobre la naturalesa jurídica de 
les llegítimes, la qual cosa va marcar la seva trajectòria 
futura, així com la col.laboració amb l’editor Antonio Bosch 
Oliveró, amb qui va publicar la seva obra fonamental, els 
Fundamentos de Derecho civil. 
 
 -El professor: Puerto Rico i la universitat. Puig no es 
va dedicar mai a l’ensenyament ni a la recerca universitària. 
Alumne de Joaquin Dualde en la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona i deixeble en realitat de Roca 
Sastre, va tenir com a condeixeble al professor Joan Sardà. 
Però tot això no va fer que emprengués la carrera 
universitària. 
 
 A petició del llavors Degà de la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Puerto Rico, Manuel Rodríguez Ramos, l’any 
1956  Puig es va incorporar al claustre de professors 
d’aquesta Facultat americana, en l’intent de l’esmentat Degà 
d’incorporar cada any dos juristes de reconegut prestigi, un 
provinent d’Estats Units i l’altre, d’Europa. La raó de 
l’elecció de Puig Brutau ens l’explica Garcia Padilla, qui 
diu que va ser l’obra escrita de Puig la que va impressionar 
la comunitat acadèmica de Puerto Rico. Ara bé, aquest intent 
va resultat fallit, perquè incorporat a la facultat, Puig va 
renunciar la seva càtedra, tal com deia al Degà: “después de 
los pocos días que llevo en la Universidad, me encuentro tan 
quebrantado física e intelectualmente por el esfuerzo que me 
exige la enseñanza en este clima para mi nuevo, que me 
resulta imposible materialmente continuar encargado de las 
materias que debía explicar”, però la seva renúncia a la 
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càtedra no va significar l’allunyament de Puig, perquè l’any 
1968 el Degà li va proposar la realització d’un seminari 
avançat en el camp del Dret civil, “en el que enfatice en 
investigaciones a fondo y un número muy limitado de 
estudiantes de alta excelencia”, seminari que, acabada la 
seva participació en el plet de la Barcelona Traction, va 
tenir lloc l’octubre de 1971. En aquest moment Puig va 
impartirun seminari de la facultat de Puerto Rico, relacionat 
amb temes de Dret civil i la reforma del Codi civil de Puerto 
Rico. 
 
 La consideració que es té de Puig Brutau en aquella 
comunitat jurídica fa que, segons Garcia Padilla, l’any 1995 
es comptabilitzessin més de 260 cites d’obres de Puig Brutau 
en les sentències del Tribunal Suprem de Puerto Rico. 
 
 El seu altre contacte amb l’acadèmia es va produir l’any 
1981, que fou nomenat i investit Doctor Honoris causa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, on va llegir el discurs 
titulat Una aproximació a la societat anònima familiar, que 
va ser contestat pel catedràtic de Dret civil d’aquella 
Facultat Vicente Torralba Soriano. 
 
 

II. EL JURISTA. 
 
Per sobre de qualsevol altre consideració, Puig Brutau és 
conegut com al gran jurista que va introduir un mètode 
absolutament innovador en el gris panorama jurídic de 
l’època. I sembla que com és habitual, són les casualitats 
les que ajuden l’avenç de les ciències. Efectivament, l’única 
ocasió en què vaig parlar personalment amb Puig Brutau, l’any 
1995, li vaig preguntar com s’ho havia fet per conèixer de 
primera mà la literatura jurídica americana, en un moment en 
què les relacions internacionals d’Espanya no permetien el 
tipus d’intercanvis a què els universitaris d’avui estem 
habituats. Puig em va dir que tenia un amic que es va exiliar 
als Estats Units; aquest amic era professor de literatura 
espanyola. Van acordar que Puig li faria arribar els llibres 
que es publiquessin a Espanya i que a canvi, el seu amic li 
enviaria els llibres de dret. Aquesta no és l’única vegada 
que una cosa semblant passa: Finestres va conèixer de primera 
mà també els autors holandesos i alemanys protestants a 
través del contraban d’aquests llibres fet pels seus 
protectors els Dou, que els encabien en els fardells de 
mercaderies que importaven, entre els quals es trobaven 
aquests llibres, llavors prohibits per ser els seus autors 
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protestants. Això demostra el gran ajut que poden 
proporcionar els amics desinteressats. 
 
 Deixem les anècdotes i anem a l’estudi de la seva obra. 
Puig Brutau va conèixer de primera mà i de la forma que ja he 
relatat, les escoles americanes i molt especialment els 
autors que pertanyen al que s’ha nomenat legal realism, en un 
moment impensable i, goso dir, de manera que amb excepcions, 
poca gent el va entendre. Va traduir Roscoe Pound, en un 
llibre titulat Las grandes tendencias del pensamiento 
jurídico, amb un pròleg del mateix Puig Brutau (Ariel, 1950), 
El espíritu del Common Law (Barcelona, 1954); Belleza y 
estudio del Derecho, de K. Llewellyn (Barcelona, 1953); Una 
introducción a la lógica jurídica, de Loevinger (Barcelona, 
1954); La influencia del Derecho europeo continental en el 
Common Law, de Jerome Frank (1957); Indemnización de los 
daños contractuales y protección de la confianza, de Fulkler 
y Perdue (1957). A més va traduir i anotar dues importants 
obres alemanyes: Apariencia y realidad en las sociedades 
mercantiles, de Serik (1958) i El derecho a través de la 
jurisprudencia, de Boehmer (1959). 
 
 Amb aquesta feina, Puig Brutau va introduir en el món 
jurídic de parla castellana, les obres més significatives de 
la literatura jurídica americana anterior i contemporània de 
la Segona Guerra mundial. Puig, a més, va distingir 
perfectament entre els diferents plantejaments de les escoles 
que els diversos autors representaven: el Realisme jurídic i 
la crítica del mateix Realisme que feia Pound. Tot això el 
portarà a escriure el magnífic estudi La jurisprudencia como 
fuente del Derecho. Interpretación creadora y arbitrio 
judicial, que publicà a Barcelona el seu fidel editor Bosch, 
en 1951. I aquesta segueix essent una obra de referència.  
 
 Podem distingir dos grups d’obres en els escrits de Puig 
Brutau: les que es refereixen a l’estudi de la jurisprudència 
i la gran obra Fundamentos del Derecho civil2. El millor 
homenatge que es pot fer a un autor és referir-se a la seva 
obra i crec que és la meva obligació estudiar aquí el trets 
més importants, així com les aportacions que va fer al Dret 
civil en un moment en què solament Federico de Castro oferia 
un altre punt de referència. 

a) El mètode jurídic i la jurisprudència. Per a Puig 
Brutau, la jurisprudència té com a funció essencial fer 

                     
2 Això sense deixar de banda altres escrits importants, alguns dels quals 
estan aplegats en el volum Medio siglo de estudios jurídicos, al qual 
s’ha fet referència en la nota 1. 
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progressar el Dret. A partir d’aquí, els sistemes que 
analitza, és a dir, el dret continental i el Common Law, 
ofereixen punts de contacte i evidents discrepàncies. Per 
això, Puig contraposa la llibertat dels jutges en el sistema 
anglosaxó, front a l’aparent rigidesa del paper del jutge en 
el sistema continental. Però el que crec que resulta més 
interessant és que a través de l’anàlisi jurídica del món del 
Common Law, dedueix clares regles de conducta dels jutges 
continentals, l’actuació dels quals no s’ajusta estrictament 
als cànons que es dedueixen de la presència constitucional 
del principi de separació de poders. 

“en abierta oposición a cuanto ocurre en la 
realidad, se estima que el Juez no crea Derecho, 
sino que lo aplica y que la interpretación no hace 
más que determinar el sentido de una norma general 
para aplicarlo a un caso particular, por más que en 
verdad pueda tratarse de la solución adecuada de 
este caso según un criterio que sin la ayuda de 
razonamientos cortados a medida sería dificilmente 
imputable a la regla general”3. 
 

 I això malgrat el prestigi dels Codis, que fa que en les 
successives i necessàries adaptacions que la jurisprudència 
va fent de les seves normes a la realitat, es mantingui la 
il.lusió del seu caràcter inamovible, malgrat l’adaptació a 
les necessitats que resulten dels nous fets. 
 I per bé que els Codis no deixin de presentar espais 
buits, fruit de l’evolució social, l’alteració i el 
creixement del Dret privat té lloc a través de les 
manifestacions dels juristes i molt especialment és deguda a 
la jurisprudència dels tribunals, amb independència del valor 
que el sistema de fonts atribueixi a la mateixa 
jurisprudència. I d’aquí que 

“resulta la paradoja de que la aplicación del 
Derecho legislado por parte de los juristas da 
lugar al cabo de cierto tiempo a un Derecho 
caracterizado por un extraordinario casuismo, que 
primeramente afirmará que se funda en él, pero que 
acabará por suplantarlo”4. 
 

 Segons afirma Ribó, per a Puig Brutau, l’activitat 
judicial és la suprema expressió de l’aplicació del dret i 
per això subscriurà el que es pot considerar una idea 
clàssica en el dret americà: el Dret és allò que diuen els 

                     
3 PUIG BRUTAU. La jurisprudencia como fuente del derecho. Barcelona, 
Bosch, casa editorial, 1951, p. 131 
4 PUIG BRUTAU. La jurisprudencia cit. P. 148 
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tribunals o que diuen i fan els altres pensant el que farien 
o dirien els Tribunals. Estem en ple Realisme.  
 
b) Els Fundamentos de Derecho civil. La utilització del 
mètode anglosaxó es fa efectiva en el primer volum dels 
Fundamentos de Derecho civil, publicat l’any 1953. Es tracta 
en realitat del volum III, relatiu al “Derecho de cosas”. En 
aquesta obra, per primera vegada a Espanya s’utilitzen els 
conceptes de property, ownership, etc., amb la metodologia 
que deriva d’un mètode comparat, en el sentit que això té per 
ell i que explica en la seva introducció a la traducció de 
l’obra de Pound: 

“¿acaso no logramos un esclarecimiento de nuestro 
propio derecho y no simplemente del anglosajón 
cuando investigamos, por ejemplo, el sentido 
jurídico que se oculta tras la palabra mortgage y 
lo relacionamos con la venta a carta de gracia?”5 
 

 
 A partir d’aquí, tota la metodologia emprada per Puig i 
que es veu obligat a explicar, donada, segurament, la seva 
novetat, consistirà en fer un dret que sigui útil, que no usi 
els conceptes com a forma de disfressar el que en realitat és 
el dret, és a dir, tècnica per a resoldre els conflictes 
entre les persones. Per a això, citaré únicament dues idees, 
per desprès fixar-me en el seu criteri sobre això a què els 
juristes som tan donats a fer: examinar la nomenada 
naturalesa jurídica de les institucions. 
 
 Deixant de banda la primera edició del primer volum dels 
Fundamentos, si ens fixem en el que estudia els contractes6, 
hi ha dos exemples del que desprès explicaré sobre la 
funcionalitat de les institucions. Un és la idea sobre la 
utilitat de la causa del contracte, que segons Puig, permet 
un ampli marge judicial a l’hora de determinar la validesa o 
no d’un contracte determinat i a la que Puig converteix en un 
criteri que permet jutjar si un negoci jurídic és pròpiament 
un contracte per raó de la seva estructura i si per això 
mateix, permet o no crear obligacions. 
 
 L’altre exemple el proporciona l’estudi del fonament de 
l’obligatorietat del mateix contracte, del qual diu que 

                     
5 PUIG BRUTAU. Prólogo a Las grandes tendencias del pensamiento jurídico, 
de Roscoe Pound. Barcelona, Ariel, 1950, p. XI 
6 PUIG BRUTAU. Fundamentos del Derecho civil. T. II, vol 1, Barcelona, 
1954. 

 6



“el ideal de la contratación, cifrado en que nadie 
debe quedar obligado por lo que no ha querido, ha 
de ser sacrificado en parte si no puede ser 
mantenido  en beneficio de uno u otro contratante”. 
 

 Perquè, en definitiva, el dret dels contractes hauria de 
resoldre la 

“tensión que se produce entre su fundamento y las 
necesidades pràcticas en cada caso concreto; entre 
la eficacia de una declaración de voluntad y la 
necesidad de proteger determinados intereses con 
independencia de la efectiva existencia o del 
verdadero contenido de la voluntad”. 
 

 D’aquí que 
“cuando un tribunal declara la eficacia un 
contrato, lo hace para evitar la frustración de 
expectativas legítimamente fundadas que de 
ordinario surgen como resultado de verdaderas 
manifestaciones de voluntad”7. 
 

 Analitzant les idees que Puig Brutau fa servir en 
aquesta obra, especialment en les primeres edicions del 
“Derecho de cosas” i la “Doctrina general del contrato”, es 
pot arribar a considerar que el mètode comparatista de Puig 
Brutau no es fonamenta en la comparació de les regulacions 
institucionals dels ordenaments jurídics que utilitza, sinó 
que combina mètodes i per això obre un panorama nou en la 
literatura civilística del moment. I no solament del moment, 
sinó l’actual. Serà necessària una generació posterior per 
captar que el Dret civil és alguna cosa més que la simple 
repetició d’articles i una encara més per donar el salt a 
l’estrany món anglosaxó. 
 
 Però així i tot, les generacions dels juristes espanyols 
en general i catalans, en particular, hem desaprofitat els 
resultats de la recerca de Puig Brutau i un exemple d’això 
ens el proporciona la concepció de Puig sobre la naturalesa 
jurídica de les institucions. Probablement, la seva 
assimilada formació anglosaxona va influir en les opinions 
que ara exposaré8. 
 
 Per a Puig Brutau 

“la pretendida naturalea jurídica sólo aparece 
cuando el repertorio de soluciones halladas 

                     
7 PUIG  BRUTAU. Fundamentos cit en nota anterior, pp. 8 i 200. 
8 Veure RIBO. “Puig Brutau”, cit en nota 1, p. 441 
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empíricamente tiene bastante consistencia para 
formar una constelación de reglas agrupadas de 
manera sistemática en torno a un concepto central. 
Así ocurre alrededor de los conceptos que se 
refieren a las cuestiones más frecuentes que ofrece 
la espontaneidad de la convivencia humana. Por eso 
existen figuras jurídicas típicas a las que aspiran 
a quedar asimiladas las que no están dotadas de un 
estatuto jurídico tan completo. Esta asimilación es 
lo que pretende, en definitiva, por la via 
indirecta y tortuosa de una argumentación 
abstracta, la llamada investigación de la 
naturaleza jurídica de una institución”9. 
 

 Perquè per a Puig Brutau allò que és essencial és trobar 
el nivell dels interessos dignes de protecció i el que és 
accidental és la tècnica jurídica que servirà per a protegir 
aquests interessos. 
 
 

III. FINAL. 
 
Sempre recordaré el sentiment de culpa que em va provocar 
l’observació de Capella en la necrològica que va escriure en 
el diari “El País” en ocasió de la mort del nostre company 
acadèmic: l’amarga constatació què els seus contemporanis 
havien fet realment poc per agrair a Puig Brutau el que havia 
aportat al Dret en la segona meitat del segle passat. Potser 
les característiques del seu caràcter i de la seva manera de 
fer també ho van propiciar. En un país en què qui més qui 
menys, amb molts menys mèrits, ha estat objecte de 
reconeixements públics, Puig solament va tenir dos guardons: 
ser elegit acadèmic d’aquesta Corporació i ser nomenat doctor 
Honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Voldria acabar amb una reflexió del mateix Puig, en ocasió 
del seu nomenament com a doctor Honoris causa: 

“mi obra, aunque tenga cierta originalidad, no se 
ha podido hacer sin asimilar mucho de lo que han 
enseñado grandes maestros del Derecho. Acepto, por 
tanto, la distinción pensando que es el 
reconocimiento a una obra extensa, de muchas 
páginas de experiencia, de estudio y de meditación. 
En definitiva, es una obra de participación en el 
saber de mi tiempo, y todos los estudios de los 
autores que me han orientado han de considerarse 

                     
9 PUIG BRUTAU, Fundamentos. Vol 2, 1954, p. 104, citado por Ribó, p. 441 

 8



presentes en este acto, y en nombre de todos quizás 
puedo aceptar y creer que es justa la distinción”.10 

 
 

Penso que no es pot dir res més en homenatge a un jurista tan 
humil i tan savi que és capaç de reconèixer la grandesa de 
l’aprenentatge. Descansi en pau Josep Puig Brutau. 
 

                     
10 PUIG BRUTAU. “Una aproximació a la societat anònima familiar”. A Medio 
siglo, cit.p. 437. 
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