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Robert follia: l’home, el jurista, el notari

Honorable Conseller de justícia, excel·lentíssim degà del Col·legi de 
Notaris de Catalunya, autoritats, benvolgut robert, senyores i senyors,

No cal que us digui el gran honor per a mi significa fer la laudatio d’en 
robert FoLLia amb motiu de la merescuda concessió del premi que porta 
el nom del que ha estat un dels juristes catalans més brillants de la nostra 
història recent: l’enyorat josep maria Puig saLeLLas, que ens va deixar 
l’any 2007 i que sempre trobarem a faltar. És coneguda per tothom la 
cabdal influència que en josep maria va tenir en el procés de desenvolu-
pament del nostre dret civil, fins al punt que avui, vist ja amb una certa 
perspectiva, segurament li podem imputar, al menys en part, l’èxit que 
suposa que Catalunya disposi d’un Codi civil perfectament homologable, 
per no dir capdavanter, en els països del nostre entorn cultural.

però no voldria deixar de fer notar tampoc una circumstància curiosa, 
fins i tot m’atreviria a qualificar-la de bonica i emotiva, que envolta aquest 
acte. em refereixo al que significa —i ara em poso en la pell del robert— 
rebre un premi que porta el nom de l’amic de la joventut, de qui, alhora, 
has estat deixeble, de qui t’ha ajudat a donar les primeres passes en la 
professió, fent, per exemple, les pràctiques a la seva notaria de tarragona 
i amb qui tota la vida has mantingut una relació de gran amistat. per això, 
no ens ha d’estranyar que aquesta relació d’amistat i mestratge hagi fet 
que en robert, home, com Puig saLeLLas, forjat a si mateix, comparteixi 
també molts dels trets d’aquest: llibertat, fermesa, independència de cri-
teri i compromís amb el dret civil del país.

dit això, i abans de prosseguir amb la meva intervenció, em veig obligat 
a manifestar públicament el meu agraïment al Col·legi de Notaris de Ca-
talunya, molt en especial al seu degà, joan Carles oLLé, pel fet d’haver-me 
convidat a pronunciar aquestes paraules glossant la figura del guardonat.

Hom podria pensar que fer una laudatio no ha de resultar gaire difí-
cil perquè, per definició, l’elogiat reuneix mèrits superiors als de qui fa 
elogi, a banda que sempre és també molt més conegut. No cal dir que 
ambdós pressupòsits es compleixen a bastament en el present cas, ja 
que, efectivament, són molts els mèrits que ha acumulat en robert Fo-
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20 robert follia i Camps

LLia en la seva dilatada i fructífera vida professional i també el renom 
que ha adquirit en el món del dret, però haig de reconèixer que, atesos 
els pressupòsits, el compliment de l’encàrrec no ha estat tan fàcil com 
inicialment podia semblar, a causa, segurament, d’una mena de neguit 
que s’instal·la en el subconscient, el qual provoca la por de no reeixir en 
la tasca que hom pretén en aquesta mena d’actes: fer la justícia que el 
robert es mereix. 

Vull dir que, ateses les seves qualitats, com a jurista i també com a 
persona, vaig témer no saber trobar el to que fes justícia a la figura del 
guardonat. Vosaltres direu si ho he aconseguit, per bé que m’adono que 
aquest perill en realitat és més aviat imaginari perquè, sortosament, els 
seus mèrits són a bastament coneguts per tothom, digui jo el que digui i 
ho digui com ho digui.

precisament per això em limitaré a exposar, de forma més aviat resu-
mida, alguns dels mèrits que atresora robert FoLLia, tot advertint, ja des 
d’ara mateix, que m’he limitat a una selecció completament personal, és a 
dir, atenent a allò que, al meu modest criteri, millor pot servir per dibui-
xar, més nítidament, el seu perfil professional i també humà. 

Val a dir que els seus mèrits, com tots sabeu, no es limiten tan sols a 
haver excel·lit com a jurista, sigui en l’exercici de la seva professió de no-
tari durant quaranta anys o com a estudiós del dret, en especial del dret 
civil de Catalunya, sinó que tot l’anterior es complementa harmònica-
ment amb el fet que en ell concorre també, de forma molt destacada, una 
enorme qualitat humana.

robert follia cursà, en tan sols tres anys, la carrera de dret a la Uni-
versitat de barcelona, on es llicencià l’any 1957 amb premi extraordinari. 
decidí preparar, sota la tutoria de jerónimo deL Prado, les oposicions a 
notaria i, quatre anys després, el 1961, les superà amb el número u de la 
seva promoció. la seva primera destinació va ser Chantada, una locali-
tat de la província de lugo, situada al bell mig de Galícia, on s’integrà 
completament en la vida social del poble, però on, pel que ell mateix ha 
reconegut en alguna ocasió, no sembla que l’activitat notarial fos gaire in-
tensa. l’any 1965, havent superat la corresponent oposició entre notaris, 
passa a ocupar la notaria de Castelló de la plana, on —també amb pa-
raules seves— va començar a actuar veritablement de notari. finalment, 
al cap de cinc anys, el 1970, obtingué, mitjançant concurs, la plaça de 
barcelona, que havia deixat vacant per trasllat l’albert grané i LasTrada, 
i que ja no deixaria fins a la seva jubilació, l’any 2000.

No deixa de ser tampoc una coincidència destacable que en aquell ma-
teix any, em refereixo al 1970, s’incorporés també com a notari a barce-
lona en josep maria Puig saLeLLas i que en aquesta època —i això penso 
que no és casual— s’iniciï la gran embranzida que es donà a l’estudi del 
dret civil de Catalunya des del notariat, seguint la flama que havia dei-
xat encesa l’irrepetible ramón maria roca sasTre, sense oblidar ramón 
Faus, raimon noguera i lluís Figa, entre molts d’altres. 
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aquest és just el moment en què es pot dir que es produeix el relleu 
generacional dels juristes que van dur a terme la tasca de compilació i 
sistematització del dret civil de Catalunya, liderada, una vegada més, pel 
notariat català encapçalat pels il·lustres notaris que acabo d’esmentar, do-
nant pas a una nova generació, la que ja aplica, fa balanç i estudia amb 
rigor el dret compilat, que ara capitanejarien, també des del notariat, en 
josep maria Puig saLeLLes i en robert FoLLia, per assenyalar només els 
protagonistes d’aquest acte. 

de fet, aquesta flama ja no s’apagaria, sinó que és la que, més endavant, 
serviria per establir les bases perquè, un cop recuperada la competèn-
cia legislativa en matèria civil per l’estatut d’autonomia de Catalunya de 
1979, es produís el rellançament legislatiu del nostre dret, el qual, quant 
a les fonts de producció pròpies, havia quedat fossilitzat des del decret de 
Nova planta i només parcialment modernitzat —en allò que va permetre 
el règim franquista— amb la Compilació de 1960. en tot aquell procés, 
insisteixo, el notariat català va tenir, una vegada més, un paper cabdal, en 
assumir, a la pràctica, la funció que la Universitat havia deixat de banda 
o desenvolupava només marginalment pel que fa als estudis i la recerca 
del dret propi. de fet, els notaris eren els més ben posicionats per assumir 
aquesta tasca, ja que en el dret català, més que en qualsevol altre, és veri-
tat la dita que les formulacions notarials són sovint la font d’on sorgeixen 
després les institucions jurídiques regulades legalment.

llevat de comptades, però molt valuoses, excepcions, la universitat, 
fins aleshores, havia deixat de banda, com he dit, l’estudi del dret civil de 
Catalunya i no començaria a despertar fins ben entrats els anys setanta 
del segle passat amb l’embranzida que li donà la Càtedra Duran i Bas a 
través dels seus seminaris i publicacions. la càtedra, aleshores, estava 
dirigida pel prof. Fernández de ViLLaVicencio i s’hi va integrar una desta-
cada representació del notariat català, entre els quals en robert FoLLia. 
sortosament, va ser en el si d’aquest mateix seminari que es produiria 
també un renaixement de la recerca en matèria del dret civil de Catalu-
nya, de manera que la universitat començava a assumir la funció que li 
era pròpia com a centre d’ensenyament i de recerca científica, que mai 
havia d’haver abandonat.

No descobreixo res si dic que en robert FoLLia s’ha distingit, sobretot, 
per ser un notari insigne, un qualificatiu —vull remarcar-ho— que és molt 
apropiat per aplicar-lo a la seva persona, sobretot si l’entenem, com ha de 
ser, en la seva significació autèntica, és a dir, la que designa una persona 
remarcable entre totes les altres, que hom pot considerar com a distintiu i 
a qui es pot seguir per la seva noblesa, el seu mèrit o la seva preeminència.

en la seva faceta notarial, si és que es pot desvincular de les altres a 
què després al·ludiré, va dedicar bona part del seu temps i esforços a la 
preparació de noves promocions de notaris, com ell mateix amb orgull 
sempre que pot hi al·ludeix. sobre això vull remarcar el gran nivell, èxit i 
brillantor que tots ells van evidenciar en les oposicions respectives. l’èxit 
va ser de tal envergadura que, pel que m’ha arribat, es feia córrer, proba-
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blement amb certa enveja, que només preparava opositors amb garantia 
d’èxit.

l’escrupolositat amb què ha exercit la funció notarial i el desig de con-
tagiar a la resta de companys aquesta manera de veure i d’exercir la pro-
fessió es posa de manifest amb tota la seva esplendor i alhora amb gran 
pragmatisme en la Salutació que, en el seu primer any com a degà, el 
1990, va adreçar als nous notaris en l’acte de presa de possessió (publica-
da a La Notaria aquell mateix any). més enllà de les protocol·làries parau-
les de felicitació i benvinguda als nous notaris, introdueix, com qui no vol 
la cosa, un estudi minuciós del document notarial, que, en una esplèndida 
lliçó pràctica, a l’estil d’en fontanella en el De pactis..., va desgranant en 
totes les seves parts, remarcant allò que en cada punt és més important, 
tot aconsellant la millor manera de procedir davant dels dubtes que es 
poden plantejar.

d’altra banda, la preocupació perquè el notariat català s’integrés ple-
nament en la societat civil ha estat una altra de les seves constants, perquè 
sempre ha entès que aquesta era la manera més adequada de contribuir 
a un millor desenvolupament de la cultura jurídica catalana. per assolir 
aquesta fita, en robert ha abocat sempre tots els seus esforços, ja fos des 
del deganat del Col·legi de Notaris o, simplement, en el dia a dia des de la 
notaria del passeig de Gràcia.

aquest ideari, per dir-ho així, es pot resumir dient que el notariat cata-
là, a més de desenvolupar amb rigor l’alta funció que li correspon com a 
fedatari públic, s’havia d’incardinar plenament en els engranatges de les 
institucions jurídiques del país. això és el que evidencia una col·laboració 
que va publicar, l’abril de 1994, a la Gaceta de los Notarios, intitulada 
«investigación y estudio en el Colegio Notarial de barcelona», en què, 
després de destacar amb orgull el valor de l’arxiu de protocols de barce-
lona i la recerca que es du a terme en el seu si, especialment en matèria de 
crítica de textos, paleografia i història social, es refereix, precisament, a 
la col·laboració modèlica que, tant el Col·legi com a institució com també 
una part significativa dels seus col·legiats, mantenien amb la universitat. 

això ho vaig poder comprovar personalment, l’any 1994, quan sent ell 
degà del Col·legi i jo vicedegà de la facultat de dret de la Universitat pom-
peu fabra, ens va posar totes les facilitats en la signatura d’un conveni 
de col·laboració per a la impartició de l’assignatura obligatòria del pràc-
ticum; assignatura que va poder cursar un notable nombre d’estudiants 
en destacades notaries de la ciutat i amb un altíssim grau de satisfacció. 
aquesta interrelació amb la universitat sempre ha estat vista amb bons 
ulls pel notariat català i en especial pel robert FoLLia, que en el mateix 
any que inicià el seu mandat havia signat, també, amb la Universitat pom-
peu fabra —m’excusareu que parli només d’aquesta universitat, perquè 
és la que més conec—, un conveni per a la impartició del diploma de 
postgrau sobre «dret immobiliari i urbanístic», aleshores el de més èxit 
de l’àmbit de les ciències jurídiques, impartit majoritàriament per notaris 
i registradors de la propietat.
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passo de llarg la seva faceta de gestor, no perquè no sigui meritosa, que 
ho és molt, sinó perquè no es pot incardinar —almenys directament— en 
allò que es valora en un currículum professional i menys encara en l’ator-
gament d’un premi jurídic. però no em puc estar de fer referència al fet 
que, durant el seu mandat com a degà d’aquest Col·legi, va culminar la 
refacció d’aquesta magnífica seu col·legial.

Com en la resta de projectes que en robert ha emprès en totes les res-
ponsabilitats institucionals que li ha correspost exercir, en aquest s’hi va 
implicar moltíssim: estava a sobre de tots els detalls, fins i tot dels més 
mínims, com ho demostra el fet que fos ell qui s’encarregués personal-
ment de la compra dels mobles. parlant de la seu col·legial, no puc deixar 
d’esmentar els quatre soterranis de prestatgeries que guarden els proto-
cols històrics, del tot el qual, ell, i també, és clar, la resta de membres de la 
junta que hi van intervenir, se senten, amb raó, especialment orgullosos.

el fet que l’activitat notarial hagi constituït, òbviament, l’eix central 
sobre el qual se sustenta l’enorme reconeixement que en robert FoLLia 
té entre la classe jurídica catalana, és a dir, la faceta que l’ha portat a ser 
reconegut per tothom com un notari insigne, no ens ha de fer oblidar que 
sempre ha estat un home que s’ha caracteritzat per un immens afany per 
seguir millorant en la seva formació i, alhora, per voler fer partícips als 
altres dels seus coneixements, que són molts; i això ja fos com a professor, 
ponent, conferenciant o bé com autor de destacats treballs sobre diverses 
institucions jurídiques del nostre dret. 

així, des que va acabar la carrera i fins que va prendre possessió de 
la seva primera destinació com a notari, s’incorporà a la càtedra de dret 
civil del professor Fernández de ViLLaVicencio, com a ajudant de classes 
pràctiques, simultaniejant aquesta activitat amb la preparació de les opo-
sicions.

també, en la seva etapa de notari a Castelló, participà en els seminaris 
que dirigien els professors díez Picazo i BroseTa PonT, que se celebraven 
cada dimecres a la facultat de dret de la Universitat de València. tornat a 
barcelona —recordem que això era l’any 1970—, mantingué viva aquesta 
inquietud formativa i s’incorporà activament també als seminaris de la 
Càtedra de dret civil català Duran i Bas, als quals ja he fet referència, on 
professors, advocats i notaris maldaven, amb tot el seu saber, per acon-
seguir que el nivell científic del dret català assolís simplement al rang de 
normalitat.

Una altra faceta a la qual també em volia referir és la relativa a la seva 
condició d’acadèmic de l’acadèmia de jurisprudència i legislació de Ca-
talunya. 

Va ser elegit per a aquesta institució l’any 1985 i llegí formalment el seu 
discurs d’ingrés el 27 de març de 1990, titulat «el Gran teatre del liceu. 
estudi jurídic d’una institució genuïnament barcelonina». en les seves 
quaranta-dues esplèndides pàgines hi trobem la reconstrucció fidel de 153 
anys de la història jurídica del liceu, els que van des del seu naixement, 
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que situa l’any 1837, en les activitats teatrals del «14 batallón de línea de la 
milicia Nacional», que aleshores tenien lloc en un convent situat a l’avin-
guda del portal de l’Àngel, fins al 1990, just quatre anys abans del devasta-
dor incendi que destruí el teatre. aquest treball conté una fina dissecció, 
pròpia d’un gran jurista, de la complexa arquitectura legal —permeteu-me 
l’expressió— que al llarg de la història ha anat conformant el liceu (on 
passa revista, per exemple, a una riquíssima gamma de servituds: inclo-
ent-hi —recordo que em va cridar l’atenció— la de cafè sobre la casa de 
manel giBerT), fins arribar a dibuixar, amb tota precisió, la posició jurídica 
que, en la institució considerada com un tot, corresponia al Conservatori, 
al liceu pròpiament dit i al Cercle del liceu. a banda de la seva qualitat 
jurídica, l’autor va saber fer present, en tot el treball, una societat civil cata-
lana vitalista i emprenedora, és a dir, la que va ser capaç de tirar endavant, 
amb els seus propis mitjans, gairebé com sempre, un projecte que avui, 
amb els lògics canvis estructurals, encara perdura.

per acabar aquest punt i per tal d’assenyalar l’impacte pràctic que 
aquest discurs va tenir, només vull recordar que va ser la base a partir 
de la qual, després de l’incendi del 31 de gener de 1994, es va estructurar 
jurídicament el nou liceu, en el seu pas a titularitat pública.

l’any 2000 va ser elegit president de l’acadèmia, càrrec que va exercir 
durant vuit anys i en el qual ha deixat també una empremta rellevant, so-
bretot —no vull passar-ho per alt— pels fructífers esforços per aconseguir 
que la societat catalana conegués la tasca que du a terme l’acadèmia com 
a institució dedicada a l’estudi del dret i al foment de la cultura jurídica. 
em refereixo a la publicació dels dos primers volums dels Annals de l’aca-
dèmia i a la posada en marxa del seu web corporatiu. deixo de banda la 
intensa labor de pressing, que jo mateix vaig patir també, per aconseguir, 
amb resultat prou destacable, que els membres electes no incorreguessin 
en una mora excessiva i llegissin, tan aviat com fos possible, el discurs amb 
què reglamentàriament es passa a tenir la condició de membre de número.

em centraré, tot seguit, en un altre aspecte que mereix ser destacat en 
la llarga trajectòria professional de robert FoLLia: la seva faceta d’estudi-
ós del dret català, on incloc també la rellevant intervenció que va tenir en 
bona part dels treballs prelegislatius de reforma o desenvolupament del 
nostre dret. 

Òbviament, no és aquest el moment de glossar, una per una, les con-
tribucions doctrinals d’en robert FoLLia; per tant, n’hi haurà prou amb 
esmentar-ne una petita mostra. 

en l’àmbit del dret de successions, començo per destacar un dels seus 
primers treballs: «Quan és universal el marmessor. revocació del testa-
ment a la Compilació. la clàusula codicil·lar i el dret transitori», publicat 
en la secció coL·LaBoracions deL seminari de La càTedra duran i Bas, a 
la Revista Jurídica de Catalunya, l’any 1972, i que encara avui —quaranta 
anys després— constitueix un article de referència obligada en tots els 
estudis que tracten de la marmessoria. així mateix, em vull referir també 
als Comentaris al Codi de successions, publicats per aquest Col·legi de 
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Notaris l’any 1994 (amb l’editorial bosch), en què analitza, amb summa 
precisió, el fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu. i 
també, al treball relatiu als «trets fonamentals del dret successori català 
actual», publicat l’any 2009 a la Revista Jurídica de Catalunya, i a l’estudi 
completíssim de les línies que defineixen el nostre dret de successions 
actual, que elabora amb el pretext del discurs d’obertura del curs de l’aca-
dèmia 2008-2009.

en aquest treball, com deia, analitza, un per un, els principis del dret 
successori que va formular en joan martí miraLLes presentant-los com 
a principis contingents, tot remarcant l’atenuació que han patit en el lli-
bre iV del Codi civil de Catalunya. posa en relleu també la importància 
que avui necessàriament han de tenir els principis constitucionals, espe-
cíficament el d’igualtat de tots els fills, la igualtat de sexes i l’admissió d’al-
tres formes de família diferents de la matrimonial. finalment, s’endinsa 
en la llibertat de testar i en l’afebliment que, al mateix temps i de forma 
progressiva, el legislador ha dut a terme sobre la llegítima (matèria sobre 
la qual tornaré més endavant), per acabar destacant un altre tret fona-
mental del llibre iV, que, tot i que no s’atreveix a qualificar-lo de principi, 
li atorga una rellevància fonamental: el respecte a la institució notarial. 
així emfasitza com el Codi «mostra un gran respecte per aquesta institu-
ció, que no trobem en els altres codis o lleis, i que podem dir que no fa 
més que recollir el sentit del poble català, que sempre, almenys fins ara, li 
ha tingut un gran respecte i ha fet notable ús d’aquesta institució». 

més recentment ha col·laborat en els Comentaris al Llibre IV del Codi 
civil de Catalunya, publicat el 2012 per l’editorial sepiN, en què amb gran 
rigor i detall comenta, ni més ni menys, cinquanta-cinc articles, els refe-
rits a la successió testada, la nul·litat i ineficàcia del testament i la institució 
d’hereu.

passant al dret de família, em centraré en dues institucions per les 
quals en robert follia sempre ha manifestat una gran predilecció: d’una 
banda, els règims econòmics matrimonials, on tan sols destacaré el seu 
treball sobre «els règims econòmics matrimonials en el Codi de família», 
publicat en el número extraordinari de La Notaría de 1998 i, d’una altra, 
el dret de la persona, on em limitaré a esmentar un altre treball, força 
recent, publicat l’any 2012 amb el títol «la defensa de la dignitat de la 
persona en el llibre ii del Codi civil de Catalunya. mitjans per a la seva 
protecció».

l’estudi de la problemàtica que presenta el règim jurídic de les perso-
nes jurídiques també ha estat objecte d’atenció des de les seves primeres 
publicacions. així, l’any 1974, amb motiu de l’aprovació del reglament 
de fundacions culturals privades de 1973, que n’unificava la regulació, 
aleshores dispersa en un gran nombre de disposicions, va publicar unes 
«Notes a la nova reglamentació de les fundacions privades»; i, força anys 
després, arran de l’aprovació pel parlament de la llei 4/2008, amb la qual 
veia la llum el llibre tercer del nostre Codi civil, el dedicat a la persona 
jurídica, va publicar també un article doctrinal a la Revista Jurídica de 
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Catalunya, l’any 2009, amb el títol «aspectes principals de les fundacions 
en el llibre iii del Codi Civil de Catalunya», que constitueix un dels pri-
mers estudis, per no dir el primer estudi complet, del règim jurídic de les 
fundacions en l’esmentat Codi.

des de la recuperació pel parlament de Catalunya de la capacitat le-
gislativa en matèria civil, en robert FoLLia va participar, de forma molt 
intensa, en la preparació de bona part dels esborranys que el Govern de 
la Generalitat presentà com a projectes de llei al parlament. primer, en 
l’esborrany relatiu al projecte de modificació de la regulació de la llegíti-
ma, que va elaborar l’acadèmia de jurisprudència i legislació de Catalu-
nya per encàrrec del departament de justícia i que acabaria sent la llei 
8/1990, de 9 d’abril. en l’elaboració de l’esborrany es marcaren dues po-
sicions contraposades respecte de l’oportunitat de mantenir la llegítima, 
que van tenir com a protagonistes, una vegada més, en robert FoLLia i 
en josep maria Puig saLeLLas; en robert defensava el seu manteniment, 
mentre que en josep maria en proposava l’eliminació quan qui heretava 
era el cònjuge. la llei finalment aprovada optà pel seu manteniment, 
però reconeixent que la llegítima quedava en certa manera afeblida, i és 
això el que explica, precisament, que el preàmbul comenci afirmant que: 
«aquesta llei manté l’amplíssima tradició de la llegítima curta com a cor-
rectiu mínim a la llibertat de testar, tret fonamental en l’estructura del 
dret civil de Catalunya. de les diferents opcions possibles, s’ha elegit la 
que conserva la institució de la llegítima, si bé s’estableixen algunes mo-
dificacions en la regulació».

després, des de la sala de màquines del departament de justícia, on es 
preparaven o s’encarregaven els esborranys dels primers projectes de llei 
de reforma i actualització del dret civil català, va intervenir també en el 
projecte que donaria lloc a la llei 13/2000, de l’usdefruit, ús i habitació. 
d’entre totes, m’atreviria a dir que ha estat la que més es pot identificar 
amb el segell del robert follia. 

Val a dir que no es conformà amb intervenir només des de la posi-
ció institucional com a membre d’una concreta comissió, sinó que maldà 
també per influir en altres projectes. en aquest sentit, per exemple, en el 
tràmit de presentació pública als operadors jurídics catalans del projecte 
de llei de censos, tracta d’influir, amb èxit, en el règim transitori relatiu 
a la seva cancel·lació, facilitant-la, per bé que ell sempre es queixà que, 
finalment, se li va acabar donant una interpretació que feu la norma gai-
rebé inservible.

posteriorment, un cop es va crear l’observatori de dret privat de Ca-
talunya, es va incorporar a la secció de dret de família, que quedà for-
malment constituïda l’any 2000. allà va ser on, per primera vegada, vaig 
conèixer en robert en acció, és a dir, més enllà de la relació institucional, 
que fins aleshores era l’única que havíem pogut tenir tots dos. allà vaig 
poder tractar-lo de tu a tu, i vaig tenir ocasió de comprovar la gran ferme-
sa i la seguretat amb què plantejava totes les seves argumentacions, que 
sempre traspuaven una visió molt pragmàtica del dret com a instrument 
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per a la resolució i evitació de conflictes. m’atreviria a dir que el pragma-
tisme és el tret que millor el defineix. 

la secció, inicialment, era presidida per josep d. guàrdia i integra-
da per francesc Vega saLa, Carles maLuquer, robert FoLLia i jo mateix. 
Quan en josep guàrdia fou nomenat conseller de justícia, en robert ocu-
pà la presidència. 

d’aquelles sessions i de les posteriors en la secció d’Harmonització 
(on també vam coincidir), recordo que, a part d’una gran devoció per la 
«causa» en els negocis jurídics a la qual més endavant al·ludirem, sovint, 
quan ja teníem l’esborrany del precepte força perfilat, després de llargues 
i fructíferes discussions, arribat aquell moment en què qualsevol intent 
ja no només no millorava el text sinó que hi havia el risc d’empitjorar-lo, 
s’alçava la veu pausada i educada d’en rober dient: «si està a prop de bé, 
deixem-ho». tenia raó, en el món de l’elaboració de les normes jurídiques, 
quan hom tracta de lligar-ho tot, el més probable és que no tan sols no 
s’aconsegueixi, sinó que la redacció final acabi empitjorant.

regirant entre els documents que són testimonis vius d’aquelles sessi-
ons de la secció de dret de família de l’observatori, n’he trobat un parell 
d’elaborats pel mateix robert i que constitueixen la prova indubtable del 
que acabo de dir sobre la seva visió aprofundida de les institucions del 
dret català de família i impregnada d’un fort pragmatisme.

el primer d’aquests documents mostra amb tota claredat el que vull 
dir sobre el seu tarannà i el valor que afegia a les sessions de treball. es 
tracta d’una nota del 24 d’agost del 2000 en què en robert FoLLia feia un 
darrer intent per introduir unes modificacions d’urgència en el projecte 
de llei d’acolliment de persones grans. deia el següent:

«perdoneu que insisteixi. ja em vaig adonar que donat l’estat de la llei, 
poca cosa es podia fer i menys canviar el seu sentit, com era el meu criteri.

però crec oportú fer un suggeriment respecte a la possibilitat d’atorgar a 
les aportacions i adquisicions derivades de l’acolliment uns beneficis fiscals 
en termes semblants als que figuren en la llei sobre situacions convivencials 
d’ajuda mútua. de ser així, crec que seria molt convenient afegir un segon 
paràgraf declarant que els mateixos beneficis serien aplicables en el cas d’ad-
quisicions mortis causa atorgades per una persona que hagués estat acollida 
pel beneficiari, sempre que per acta de notorietat s’acredités que l’acolliment 
era real i en circumstàncies semblants a les que assenyala la llei.

la justificació d’aquest segon paràgraf és la d’afavorir les situacions d’aco-
lliment sense documentació, donat que la gent és molt poc partidària de fer 
massa papers. per altra part recordem que els beneficis a les parelles de fet 
s’atorguen tant a les que consten documentalment, com a les que s’acrediten 
per acta de notorietat. Voldria recordar, finalment, que la legislació francesa 
que regula aquests tipus d’acolliments està pensada com una regulació o vi-
gilància de bon fi respecte les subvencions i beneficis que atorga l’estat. i que 
poca cosa es podrà aconseguir amb la llei catalana si a més de no atorgar cap 
subvenció, no concedeix tampoc beneficis fiscals».

lamentablement, en aquest cas, la proposta no va fructificar i el text 
es va aprovar com a llei 22/2000, de 29 de desembre, mantenint la ver-
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sió inicial. estic segur que no va ser un encert i que la seva incorporació 
hagués ajudat a donar l’impuls i l’arrelament dels quals, encara avui, està 
mancada aquesta figura en la vida quotidiana.

Una altra de les constants d’en robert FoLLia, que apareixien també 
en moltes de les discussions de l’observatori era, com us he avançat, la 
seva obsessió perquè quedés clar que, en l’àmbit negocial, sempre és im-
prescindible la causa. així, sense moure’ns del dret de família, llegiré un 
fragment del l’altre document, en aquest cas referit a la renúncia prèvia 
a la compensació econòmica per raó del treball, recollida, aleshores, a 
l’article 41 Cf, en què escriu el següent:

«Crec que seria convenient preveure la possibilitat de renunciar en capítols 
a aquesta possible futura compensació, sempre que es justifiqués d’alguna ma-
nera, o sigui s’expressés alguna causa, deixant clar que judicialment es podria 
demostrar la inexistència de la mateixa. en la vida professional, en casos de 
matrimonis de certa edat, se m’ha demanat, més d’una vegada, aquesta possi-
bilitat, i crec que seria convenient atendre-la, ja que la situació no és igual que 
en el cas de parelles de fet en que està expressament prohibit, ja que aquestes 
no poden tenir un estatut regulador tipus capítols.

potser si s’atén al suggeriment de modificar l’article 15 en el sentit de pre-
veure indemnitzacions en cas de ruptura segons els anys de convivència es 
podria tractar juntament aquesta exclusió».

l’esborrany que va redactar la comissió no se’n va fer ressò, però el 
temps li acabaria donant la raó, ja que finalment la renúncia s’incorpora-
ria a l’article 232-7 CCCat. 

bé, no m’allargo més. em sembla que una bona manera d’acabar és 
haver-ho fet llegint dos escrits del robert, que al meu parer defineixen la 
seva manera pragmàtica de veure el dret i de legislar (prelegislar, per ser 
més precisos).

permeteu-me, però, que afegeixi, a mode de síntesi, que el «premi Puig 
salellas», amb el qual ha estat guardonat en robert FoLLia, dóna fe de 
la dedicació compromesa que ha tingut vers el dret civil de Catalunya i, 
paral·lelament —jo diria que fins i tot de forma indestriable—, de la dedi-
cació de tota una vida al notariat català. en robert representa l’essència 
del notariat català i del seu compromís pel nostre dret. 

però estic segur que aquests mèrits jurídics són inseparables de l’as-
pecte humà al qual he al·ludit al començament de la intervenció: la bon-
homia en el seu sentit més ampli, l’amabilitat, el bon tracte amb els com-
panys i amb tothom és el que ha caracteritzat el seu comportament vital 
i professional. És tot això, com a unitat indissociable, el que el premi 
reconeix.

moltes gràcies.

barcelona, 3 de desembre de 2013

joan egea

President del Consell de Garanties Estatutàries

PREMI 2013.indb   28 06/11/14   11:30



el gran teatre del liceu *

estudi jurídic d’una institució  
genuïnament barcelonina

i. PReSentaciÓ del tema

arran d’unes consultes que em feren, vaig haver de recercar una mica 
entre els papers del teatre del liceu. a poc a poc, vaig anar descobrint 
una gran quantitat de detalls molt curiosos i algunes filigranes jurídiques, 
que mai no hauria somiat. i tot això em despertà les ganes d’anar apro-
fundint en el tema per tal de treure’n una mica l’entrellat.

i he volgut que el present treball servís com a discurs d’entrada en 
aquesta acadèmia, per una part perquè el liceu és una institució típica 
barcelonina i catalana, que ultrapassa amplament l’àmbit privat; i per 
l’altra perquè, com acabo de dir, hi ha en el seu desenvolupament histò-
ric una gran quantitat de detalls i filigranes jurídiques que, a més d’ésser 
molt interessants, reflecteixen molt bé la manera d’actuar d’allò que en 
diem ara la societat civil catalana i, en general, el tarannà català.

d’altra banda, la bibliografia jurídica sobre el liceu és molt minsa. 
a part d’un parell d’opuscles, no hi ha més que un llibre sobre el liceu 
pròpiament dit i un altre sobre el Cercle del liceu. tots dos interessan-
tíssims des del punt de vista tant històric com arquitectònic i musical, no 
tenen pas gaire profunditat jurídica. fins i tot, s’hi troben veritables erros 
d’aquest últim vessant.

també hi ha diversos dictàmens molt valuosos, però tots ells de caire 
parcial, no en el sentit de partidistes, sinó que foren sol·licitats amb fina-
litats determinades i contemplen, com és lògic, aquestes finalitats. tota 
la bibliografia que es detalla al final ha estat consultada, però les fonts 

* discurs d’ingrés de l’autor a l’acadèmia de jurisprudència i legislació de Catalunya el 27 
de març de 1990. publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3 (1990), pp. 637-685. també 
en l’edició de l’acadèmia, que es distribuí als assistents a la sessió d’ingrés i a tots els socis de la 
sociedad del Gran teatro del liceo.
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fonamentals, sobretot en el que pertoca al desenvolupament històrico-
jurídic, han estat les escriptures públiques de l’arxiu Històric de proto-
cols de barcelona, ja que pràcticament tota la història d’aquesta institució 
està recollida abans o després en escriptures públiques. perquè, si alguns 
documents d’excepcional importància com el primitiu conveni de 29 de 
juliol de 1844, o les constitucions de la societat de Construcció, varen és-
ser fetes només en document privat, més tard foren totalment recollides 
en escriptures públiques  1.

pretenem que aquest treball sigui complet, en el sentit que reculli la 
naixença i el desenvolupament del liceu, amb els seus trets jurídics fona-
mentals, fins arribar a la titularitat de l’edifici per acabar amb una apro-
ximació a la naturalesa jurídica de la societat de l’esmentat teatre i de la 
que representa la propietat separada de llotges i butaques.

de tota manera, la seva pretensió d’ésser complet no es pas total. res-
tarà complet si jo mateix o altres persones continuem desenvolupant els 
diversos aspectes d’aquesta rica història del Gran teatre, del qual aquest 
discurs vol ésser, si més no, un punt de partença. i, per a facilitar la seva 
intel·lecció, procuraré, sempre que sigui possible, fugir de dades i de 
transcripcions literals, que passaré a les corresponents notes.

ii. la hiStÒRia de la foRmaciÓ del liceu

a) les primeres passes

el començament del que hauria de ser el Gran teatre del liceu, té unes 
arrels no solament musicals sinó també militars.

sembla que l’any 1837 entre els mesos de febrer i març, el «14 batallón 
de línea de la milicia Nacional», que estava aposentat en l’antic Convent 
de montsió, on avui es troben les oficines o edificis de la Catalana de Gas 
i electricitat, s. a., freturava de recursos o capitals per als uniformes i 
altres coses. i, entre les diverses propostes per recollir diners, s’acceptà 
la del caporal pere Vives, el qual va proposar de fer funcions en un petit 
teatre en el mateix lloc.

de tota manera, ja el mateix any es formà una mena de societat amb 
cinquanta accions de vint-i-cinc duros cada una, es proposà fer un teatre 
més gran amb cessió de les seves llotges, i, el 10 de novembre de l’esmen-

1 el conveni de 29 de juliol de 1844 i els seus reglaments annexos es troben íntegrament 
transcrits en la segona escriptura de distribució de localitats atorgada davant el notari francesc-
Xavier moreu el 31 de maig de 1851. la constitució de la societat de Construcció, l’any 1844, 
fou recollida en la primera de distribució de localitats davant el mateix notari, el 18 de juny de 
1847. i la constitució de la societat auxiliar, que és un dels documents més interessants per les 
seves explicacions de la història del liceu, es troba recollida precisament en la seva escriptura de 
dissolució, davant també del notari moreu, el 12 d’octubre de 1847. totes aquestes escriptures, 
que com és dit es poden trobar a l’arxiu Històric de protocols, es poden consultar també en 
còpies de què disposa tant la societat del liceu com el Cercle del liceu.
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tat 1837, ja es redactava el reglament, aprovat quatre dies després, del 
«liceo filarmónico montesión», «como Sociedad de amigos reunidos para 
contribuir con sus bienes o caudales al desarrollo progresivo en esta ciudad 
del arte escénico en todas sus partes».

Cal tenir en compte que formaven aquesta societat, no sols els militars 
que parcialment s’havien dissolt el 10 d’octubre, sinó també gran nombre 
de ciutadans. més tard, canvià el nom de «montesión» es digué «liceo 
filo-dramático barcelonés».

molt aviat es dedicaren, més que al teatre, a l’ensenyament, i així cons-
ta documentat que el 27 d’abril de 1838, s’inauguraren solemnement les 
primeres càtedres en el saló de Cent de l’ajuntament de barcelona.

també el mateix any s’obtingué el patrocini de la reina isabel ii, i es va 
denominar aquesta creixent societat «liceo filarmónico-dramático de su 
majestad la reina doña isabel ii», nom que continuà tenint fins a l’any 
1931, en el qual passà a dir-se Conservatori del liceu, si bé ja abans tro-
bem documents que li donen aquest nom  2.

i també el 24 de juliol del mateix any, la mateixa reina isabel ii cedí 
l’ús i gaudiment del Convent al liceu filharmònic, emperò només mentre 
durés la seva finalitat d’ensenyança.

tanmateix, ben aviat es trobà aquest primitiu liceu amb un doble obs-
tacle: d’una part, el local quedava petit pel seu constant desenvolupament, 
i, d’altra banda, hom pretenia que fos ocupat de bell nou per les forces 
armades. tot això ens porta a l’any 1844, en què comença la veritable 
història del liceu  3.

b) les ordres de 6 de març i de 22 de maig de 1844

Com acabem de dir, l’edifici de montsió quedava petit i, alhora, hi ha-
via el perill que fos ocupat novament per les forces armades, l’any 1844  4. 
així, ja l’any 1842 es decidí de sol·licitar del Gobern de l’estat la cessió 
del solar i edifici en runes del convent de trinitaris situat a les rambles, 
cantonada sant pau, a canvi de l’antic de montsió, que s’estava ocupant. 
i la gestió, després de diverses peripècies, tingué èxit, ja que el 6 de març 
de 1844 es dictava una reial ordre, en la qual «se cedía dicho Convento en 
cambio del de Montesión, a censo, con el canon anual del tres por ciento del 

2 així, en l’escriptura de 24 d’agost de l’any 1918, que després veurem, en la qual es descriu 
el Cercle del liceu, ja es diu que llinda amb el Conservatori del liceu.

3 per aquestes dades primitives es considera com a clàssic el fullet Liceo Barcelonés de S. M. 
la Reina D.ª Isabel II. Historia de la Fundación de esta Institución y su desarrollo hasta el año 1896, 
barcelona, antonio lópez, editor, librería española, 1897, 28 pp. amb 8 il·lustracions. el seu 
autor fou el fill del sr. joaquim de Gispert, que tant veurem al llarg de l’estudi, enric de Gispert, 
el qual el signà amb el pseudònim de Genaro García.

4 així el regent del reialme disposà e 3 de març de 1843 que el local del Convent de montsió 
fos utilitzat com a Caserna General, a la  qual cosa s’oposà la junta del liceu, perquè encara no 
tenien el Convent dels trinitaris (vid. m.-j. BerTrand, El Gran Teatre, op. cit., p. 59.
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valor del capital en que se estime el citado edificio, entendiéndose temporal 
esta gracia y no en absoluto dominio, y duradera sólo mientras duren los 
objetos de utilidad pública que en la primitiva concesión al referido Liceo se 
tuvieron presentes»  5.

aquesta concessió representà un notable avenç, ja que l’ajuntament 
també volia aquest solar, però la concessió era minsa quant a temporal 
i condicionada al fet que es conservessin els ensenyaments. i, és clar, no 
servia per obtenir capitals amb certa garantia, la qual cosa era del tot 
necessari, atesa l’empenta que des d’un principi es volia donar a l’obra  6. 
per això, es tornà a sol·licitar a s. m. la cessió amb caràcter definitiu, bé 
a cens reservatiu bé emfitèutic, però sense cap possible reversió a l’estat, 
i s’aconseguí per la reial ordre de 2 de maig de 1844.

És en aquesta reial ordre on comencen les veritables arrels del Gran 
teatre del liceu. però abans d’estudiar-les hem de fer unes passes endarre-
re i fixar-nos en la figura d’un personatge, en joaquim de Gispert, el qual 
és el veritable fundador i autor del teatre. en efecte, ja intervengué en la 
primera petició i també en el canvi, és a dir, en la cessió a títol definitiu. i 
fou, com anirem veient, qui portà totalment la construcció al seu càrrec. 
sembla que l’encàrrec definitiu se li donà el 12 d’abril de 1844  7. el cert és 
que el 14 de maig següent i davant el notari francesc Xavier moreu, se li 
atorgaren uns poders amplíssims amb facultat de comprar nous solars, 
vendre els sobrers, permutar, establir, transigir, etc.

però el més notable d’aquest poder no són les facultats donades, sinó 
que s’hi endivina ja el canvi que s’havia operat de fer no sols unes càte-
dres d’ensenyament, sinó de bastir un autèntic teatre per donar funcions 
continuades d’òpera i música. i es preveu ja el que passaria més tard, és 
a dir, que s’hauria d’acudir a la recerca de capitals de diverses maneres, 
preveient-se la venda futura de llotges i butaques, i que els propietaris 
d’aquestes farien una massa o societat separada, ja que en l’esmentat po-
der se li atorga la representació en la futura Comissió mixta, del primitiu 
liceu i dels futurs propietaris de llotges i butaques  8.

5 tant el text d’aquesta ro com el de la de 22 de maig, es troben íntegrament transcrits en 
la part expositiva de l’escriptura d’establiment autoritzada pel notari manuel Clavillart, el 19 de 
juny de 1844, a la qual després referirem.

6 en la mateixa escriptura del notari Clavillart consta aquest raonament. textualment, 
diu: «Mas como lo limitado de la transcrita concesión no satisfacía los deseos de la Sociedad, se 
vio la misma precisada a recurrir nuevamente al patrocinio de S. M., haciéndole presente que el 
mencionado ex Convento de Trinitarios, de resultas del incendio y desvastaciones que sufrió al igual 
que otros de esta ciudad en 1835 se hallaba en un estado ruinoso que, para que pudiera servir a 
los filantrópicos objetos del Instituto, era indispensable su demolición y reedificación y expender 
en ello capitales considerables que el Liceo debería procurarse, siéndole imposible encontrarlos, no 
pudiendo ofrecer una garantía de seguridad...».

7 així ho diu ells mateix en un ofici dirigit, al liceu l’11 de febrer de 1861, a requeriment 
judicial, sobre rendició de comptes, el qual es troba transcrit en una certificació del secretari 
segon del liceu de s. m. isabel ii, bru obiols, a l’arxiu del Conservatori. en el text d’aquest ofici 
que després haurem de tornar a analitzar, es veu clarament l’autoria total del sr. Gispert en la 
construcció del liceu.

8 així consten com a facultats en aques poder les de «...practicar cuantas diligencias para la 
adquisición al censo que resulte de valoración del ex Convento de Trinitarios de esta ciudad [...] 
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