EL MONESTIR DE POBLET I EL DRET DE CATALUNYA
Discurs a la sessió de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
celebrada al Monestir de Poblet
el 6 de juny de 2009
per

JOSEP-D. GUÀRDIA i CANELA
President de l'Acadèmia

Les meves primeres paraules en aquest acte has de ser necessariament de
agraïment i de felicitació.

Van adreçades en primer lloc al nostre company acadèmic, Cardenal Ricard
Ma.Carles que ha tingut la deferència de presidir l’Eucaristia amb la qual
l’Acadèmia ha demanat que l’Esperit Sant la guiï i la mantingui fidel als
valors evangèlics del regne, que ens recorda el prefaci del dia de Crist Rei,
de veritat i vida, de santedat i gràcia, de justícia, amor i pau. I al mateix
temps ha pregat pels companys que han deixat aquest món. A la pregària
eucarística voldria afegir ara un record civil d’amistat i companyonia. La
seva homilia ha estat també en aquest sentit una magnifica oratio
academica i, en quant a tal -l’únic camp en el qual escau que em pronunciï,
vull felicitar-lo públicament-

Agrair també als monjos cistercencs, en la persona del Pare Abat de Poblet,
i felicitar-los per tota la tasca ingent que, amb ben pocs recursos, duen a
terme acreditant així també la força de l’Esperit. El felicito també per les
amables i profundes paraules que ens acaba d'adreçar; esperem saber ser
fidels a ells. I, tot i que avui no és present, és de justícia agrair totes les
moltes amabilitats del Pare Prior des de que li varem anunciar el nostre

propòsit de dur a terme aquest acte. Voldria testimoniar l'agraïment de
l'Acadèmia, lliurant-li en aquest moment un exemplar de la Història de
l'Acadèmia i dels Annals de la nostra Corporació

El nostre agraïment també a Ramon Mullerat, promotor i artífex d’aquesta
reunió i a la seva esposa Margarita que ens han acollit amb la generositat
que els hi és habitual.

Gràcies a les autoritats del món jurídic que ens han acompanyat en aquest
acte: President del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, Degà del
Col·legi de Registradors, i Alcalde de l'Espluga que s'incorporarà després.
També a aquells que havent estat invitats, s'han excusat amb motius
justificats. Reconeixem l'esforç que comporta i veiem en ell un acte
d'estimació a l'Acadèmia, al qual ens sentim obligats a correspondre

I finalment, entenc que la mateixa Acadèmia s’ha de felicitar per

la

realització d’aquest acte. Amb ell, l’Acadèmia surt del seu claustre i es
desplaça per Catalunya que és el seu àmbit natural desprès que en 1979
deixés la denominació provincial de Barcelona per la nacional de
Catalunya. I un agraïment especial a tots els acadèmics que assisteixen a
l'acte. També als que s'han excusat motivadament. I de manera especial
vull esmentar al Dr. Font i Rius, molt vinculat a Poblet i que a
"Miscel·lània populetana" de 1966 va publicar "Del domini pobletà sobre la
vila de Verdú" que relaciona aquest Monestir amb el poble, al confí del Pla
d'Urgell i La Segarra, que va veure néixer Sant Pere Claver, el jesuïta
missioner conegut com a apòstol dels negres pel seu treball en relació amb
els esclaus a Cartagena de Indias. Vull citar igualment Josep-Joan Pintó
que no ha pogut assistir, contra la seva voluntat i quan ja estava preparat a
fer-ho per un conjunt de circumstàncies desafortunades.

*

*

*

També Ramon Mullerat ha presentat una magnífica comunicació amb el
títol “El nou ordre econòmic mundial i la revolució econòmica
cistercenca”. Tot ella ha estat molt interessant, com l’acadèmic Mullerat
ens té acostumat. Posteriorment insistiré en la vessant jurídica de diversos
punts que ell toca des de la perspectiva econòmica, a fi i efecte de
relacionar Poblet amb el Dret Civil de Catalunya, objecte de preferent i
predilecta atenció per part de la nostra Corporació. En nom de l’Acadèmia
vull felicitar-lo i agrair-li la seva comunicació, de la qual es desprèn el
profund afecte i admiració que sent pel Císter, el seu gran coneixement de
la situació econòmica i jurídica mundial, especialment als països
anglosaxons que Mullerat coneix molt be i que, encara avui, pesi a
l’emergència d’altres països i cultures, segueixen influint decisivament en
tot el mon.

*

*

*

Per acabar la meva intervenció voldria remarcar algunes idees que em
semblen importants en un acte com el d’avui. I fan referència, com ja he
apuntat a les relacions de Poblet amb el nostre dret català

Fou Bernat de Chartres qui utilitzà per primera vegada al segle XII la
coneguda frase (que després Isaac Newton popularitzà fins a l’extrem que
molts li atribueixen a ell), segons la qual “som nans a espatlles de gegants”
que són els nostres predecessor. I aquests atinades paraules ens són
aplicables a l’Acadèmia com a Corporació i a tots els acadèmics que ens
dediquem, conreem i estimem el nostre dret en la història i en l'actualitat.

Poblet te una llarga i fecunda història. Per a conèixer-la disposem d'una
sèrie d'obres sobradament conegudes, de entre les quals jo voldria referirme a una: la de Jaume Finestres y de Monsalvo, titulada “Historia del Real
Monasterio de Poblet”. A la Biblioteca del Col·legi d'Advocats de
Barcelona, que és també la nostra biblioteca acadèmica, hi ha dos
exemplars. El primer compren un únic primer volum imprés a Barcelona
per Pablo Campins el 1746 porta com a subtítol "ilustrada con disertaciones
curiosas sobre la antigüedad de su fundación, catálogo cronológico de sus
Abades y progresos de sus gobiernos". Ell llibre havia pertangut, segons ex
libris manuscrit de la portada, a Josep Rubinat i Senillosa de la vila de
Guissona. L'altre exemplar, compren quatre volums i està imprès a Cervera
(no ens ha d'estranyar com explicaré posteriorment) per Josep Barber el
1753. El volum I tracta de la Fundació i descripció del Monestir amb 24
dissertacions i els altres tres contenen la relació cronològica dels Abats, a
través de la qual s'estructura la història del cenobi. Aquest exemplar fou
donat a la Biblioteca per Josep Roig i Bergadà l'insigne tarragoní que fou
Ministre de Gràcia i Justícia, Degà del Col·legi d'Advocats i President de
l'Acadèmia, els anys 1933-34. Tant un com l'altre exemplars estan dedicats
"A la Soberana Reina de Cielo y Tierra, Maria Santísima, Madre, Patrona y
Titular de la Sagrada Orden del Císter".

Jaume Finestres i de Montalvo (1691) nasqué a Barcelona. Fou un dels
nombrosos fills de la família Finestres. Era germà de Josep, el més
important dels juristes catalans del s. XVII, (sobre la influència del qual en
el nostre dret civil he presentat aquest curs la meva comunicació acadèmica
que podeu veure a la pàgina web de l’Acadèmia), que passà pràcticament
tota la seva vida a Cervera, on impulsà la creació d'editorials –amb la
ressaltada utilització dels caràcter gràfics grecs- com la que tingué cura de

l'edició de l'obra de Jaume. i morí a l'actual Montfalcó d'Ossó. Altres
germans foren Francesc i Pere-Joan. Jaume fou monjo cistercenc a Poblet,
tot i que realitzà estudis a Cervera i també ho fou un altre germà, Marià.
Ignasi fou jerònim i Antoni, amb el nom religiós de Daniel, fou monjo
premostratenc i Abat del Convent de Nostra Senyora de Bellpuig de les
Avellanes i va escriure en català "Notes per a la història del Reial Monestir
de Nostra Senyora de Bellpuig de les Avellanes". La majoria d'ells
estudiaren al Col·legi de Cordelles que la Companyia de Jesús regia a la
Rambla dels Estudis de Barcelona. I Josep el jurista, sense entrar a l'orde
ignasiana, estigué molt vinculat a ella.

El domini de les humanitats clàssiques, el conreu de la història i el gust per
l'excel·lència l'advertim en les obres de tots els germans i acrediten l'alt
valor educatiu que a tota Europa tingué la Ratio Studiorum que seguiren
durant molt de temps, els col·legis de la Companyia. Remarcaré, a tall
d'exemple, que Jaume Finestres al proemi de la Història de Poblet recull la
sentència de Ciceró segons la qual la història és "testis temporum, lux
veritatis, vita memoriae, magistra vitae et nuntia antiquitatis".

No soc un expert en la història de Poblet i per aquest motiu només em
referiré a la seva importància, en relació amb el nostre Dret, des de la seva
fundació fins al segle XIV, en què, tot i les seves grans realitzacions
comença la seva davallada lenta però indefectible, com admeten els
mateixos monjos cistercencs, del Monestir. Poblet es funda el 1150 (tot i
que alguns autors daten la fundació al 1151 o al 1153) quan feia poc més
de 50 anys de la fundació del Císter (1098) Ramon Berenguer va donar a
l’Abadia de Fontfreda unes terres de la Conca de Barberà perquè hi
establissin un monestir cistercenc. Sembla que fou el 1153,

quan 12

monjos en prengueren possessió i començaren la construcció el 1166 sota

Alfons el Cast, I de Catalunya i II d'Aragó. Com a fita important cal
remarcar que Jaume I el Conqueridor, l'any 1232 va revocar la decisió de
ser enterrat a Sixena (on hi és el seu pare) i va optar per Poblet, signe
inequívoc de la seva importància que es formalitzà en esdevenir, en temps
de Pere el Cerimoniós i l'abat Copons, panteó reial de la Corona
catalanoaragonesa.

I ¿què passava al nostre Dret durant aquests segles XII al XIV?. Doncs que
aquell Dret català que la conclusió 54 de la Ponència primera del II
Congrés Jurídic Català, reconeixia que havia sorgit amb el naixement d'una
consciència nacional catalana i amb uns pressupòsits diferents dels de
l'Espanya Occidental, va viure un des seus moments de màxim esplendor.
El segle XI havia suposat una nova conjuntura (l'ensorrament del Califat de
Còrdova i la decadència político-militar de l'Islam hispànic) i l'hegemonia
del Comtat de Barcelona, sobre tot amb la figura de Ramon Berenguer I. El
segle XII ve caracteritzat per la unió de Ramon Berenguer IV i Peronella
d'Aragó, que suposa la unió dels dos països.

Des de mitjans del s. XI es desenrotllen a Catalunya les institucions del que
els historiadors anomenen el segon temps o la segona edat feudal que
s'allunya del feudalisme carolingi que passa a considerar-se prefeudalisme.
Apareixen aleshores les "convenientiae" y "sacramentalia" a més de les
famoses "constitucions de pau i treva" des de la de Toluges (1027) fins a la
de Lleida (1257), amb el protagonisme que en els primers temps tingué
l'Abat de Ripoll i Bisbe de Vic, Oliba. D'altra banda la llei oficial visigoda
va perdent importància i l'adquireixen els Usatges, que es projecten al
temps de Ramon Berenguer I (1060) tot i que avui resulta clar que
aparegueren al regnat de Ramon Berenguer IV, prop d'un segle després i
coincidint amb la fundació de Poblet. També constitueixen magnifiques

mostres del canvi jurídic que s'opera durant aquests segles les cartes de
població i de franquesa (recordem la de Tortosa (1149), Lleida (1150) i
Balaguer (1174).

Jaume I, el 1247 proclamà la vigència dels Usatges, reiterada a les Corts de
1251 i en arribar l'època codificadora (1495) foren recollits en la seva
versió Vulgata.

Els segles XIII i XIV són la gran època de Catalunya. Des del punt de vista
jurídic destaca la recepció del ius commune que s'havia anat gestant a les
universitats i als monestirs, A Catalunya fou una recepció precoç (comença
ja a meitat del XII) i molt intensa fins al punt que Jaume I (1247) i les Corts
(1251) prohibeixen als advocats la invocació de les lleis romanes i
canòniques als Tribunals. També són d'aquest període les col·leccions de
dret feudal (per omplir els buits que en aquesta matèria presentaven els
Usatges), els costums locals, la legislació reial i de Corts i el dret i la
jurisdicció marítims que, després (al segle XIV), donaren lloc al llibre del
Consolat de Mar.

La fundació de Poblet coincideix, dons, en el temps, a la fase més
important de producció del Dret Català. Sens dubte a través de Poblet
arribà a Catalunya el profund sentit d'un nou feudalisme, nascut a França i
desenvolupat amb notables diferències respecte al de l'Espanya occidental.
Poblet és una manifestació preclara de l'extensió del Principat cap a la
Catalunya nova i amb aquest motiu influí i es deixar influir pels
instruments jurídics nascuts amb aquesta finalitat. Poblet, com ha recordat
Mullerat, és l'impulsor d'un nou ordre econòmic i tot nou ordre econòmic
busca i troba els instruments jurídics adients per a desenvolupar-se.
Finalment els monestirs, i Poblet entre ells, com a centres de cultura tenen

un protagonisme fonamental en la recepció del ius commune, que està
constituït pel ius civile i el ius canonicum i que es desenvolupa
paral·lelament amb la teologia, generant aquelles dues formes d'estudi i
d'aplicació que en diem el mos itallicus i el mos gallicus.

No voldria deixar de subratllar també la importància política i jurídica de
Poblet en l'actualitat contemporània. Aquí es guarda l'arxiu Tarradellas,
testimoni especialment significatiu d'un període i de la Catalunya que amb
l'autonomia recupera el seu món jurídic propi i gaudeix de la llibertat
recobrada.

Acabo. Per a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, l'acte
d'avui té un significat especial. Hem retornat a un dels llocs més importants
dels nostres orígens jurídics. Hem retornat a les arrels. Desitjo que l'aliment
espiritual de tot ordre que avui acabem de prendre es transformi de manera
fecunda en un fruit abundós.

Moltes gràcies

