
LA COMPILACIÓN ANÓNIMA DE LAS CONSUETUDINES 
GERUNDENSES EN LA REAL BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL,
DE JESÚS DOMÍNGUEZ APARICIO1

Jesús Domínguez publica un nou text dels Costums de la diòcesi de Giro-
na, segons un manuscrit localitzat a la Reial Biblioteca d’El Escorial.

L’autor realitza un breu estudi introductori, i en primer lloc distingeix
entre les versions dels Costums editades abans de 1430 i la que es coneix com
la compilació de Tomàs Mieres. En tot cas, l’autor es refereix amb suficient am-
plitud a la tradició manuscrita dels Costums de Girona, però assenyala que el
text d’El Escorial és una de les diferents recopilacions dels Costums que es co-
neixen anteriors a l’obra de Mieres; i deixa clar que la seva intenció és senzi-
llament reconstruir la dita versió a partir del manuscrit escorialenc i tenint en
compte tres altres manuscrits existents a la Biblioteca de Catalunya, a la Bi-
blioteca Nacional de París i a la Biblioteca Nacional de Madrid, també ante-
riors a Mieres.

Es tracta, doncs, de reconstruir i elaborar una versió crítica de la compila-
ció dels Consuetudines gerundenses anterior a la que es considera definitiva de
Tomàs Mieres.

Tot seguit, descriu els quatre manuscrits localitzats: l’assenyalat com a E és
el de la Reial Biblioteca d’El Escorial, amb 294 folis, i que ja fou estudiat, entre
d’altres, per Pons Guri. No coneixem la seva data de publicació, però tenint en
compte els aspectes que Domínguez assenyala, devia ser lleugerament anterior
a 1430. Els Costums es divideixen en 157 capítols que no estan numerats.

El còdex B és el de la Biblioteca de Catalunya, i es divideix en 83 capítols.
La seva data seria aproximadament vers el 1395 (una versió catalana d’aquest
document fou publicada per Eduardo de Hinojosa el 1926).

Tenim, a continuació, el manuscrit P, de la Biblioteca Nacional de París; amb
91 capítols, seria de la darreria de segle XIV.

I el darrer manuscrit, assenyalat com a M, és a la Biblioteca Nacional 
de Madrid, i en aquest s’indica que fou transcrit a Castelló d’Empúries el 20 de
març de 1435. Conté 167 capítols.

De la profunda anàlisi dels textos, l’autor en dedueix que tots els manuscrits
pertanyen a la mateixa família: B serví de model a P, que després és copiat per a
fer E i aquest últim per M. El cas és, però, que acara tots els manuscrits per tal
d’elaborar-ne una versió crítica, la constitutio stemmatis, com l’anomena.
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Comença identificant els elements integrants: costums locals, preceptes ex-
trets d’altres textos aplicables com el Recognoverunt proceres o les Commemo-
racions de Pere Albert, aportacions de juristes com Domenge o Vallseca, etc.

I a partir dels treballs anteriors de Brocà o Valls i Taberner, va situant cro-
nològicament els diferents capítols o grups de preceptes del codi gironí.

Ve després l’edició dels Costums, amb 157 capítols, segons el manuscrit E
d’El Escorial, on en un complet aparell crítric va assenyalant les concordances i
les diferències amb els altres manuscrits.

És tracta, doncs, d’una nova aportació a l’estudi dels Consuetudines ge-
rundenses de gran relleu, que ofereix un nou element per a l’examen i millor co-
neixement del procés que du a la seva fixació definitiva amb la compilació de
Tomàs Mieres.

Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya

HISTÒRIA I DRET A CATALUNYA,
DE JOSEP M. MAS I SOLENCH1

El prestigiós jurista i historiador Josep M. Mas i Solench publica una sego-
na edició del seu meritori treball Mil anys de dret a Catalunya, aparegut el 1989
(avui esgotat), ara revisat, ampliat i amb aquest altre títol, Història i dret a Cata-
lunya. En aquesta ocasió, el seu prologuista, el mestre doctor Josep M. Font Rius,
afirma que l’obra és una valuosa introducció al procés de desenvolupament legis-
latiu de Catalunya, estructurat en distints períodes des de l’època carolíngia fins
als nostres dies, ressaltant així l’encert del seu títol: història i dret «com dues es-
feres juxtaposades, ja que el dret, com la llengua són uns elements integrants de
primer ordre en la formació i fesomia del cos i l’esperit d’una nacionalitat».

Aquest exhaustiu treball s’estructura en nou capítols i dos extensos apèn-
dixs, una relació bibliogràfica i un índex de noms. Cal destacar que en cada ca-
pítol inclou una relació cronològica dels distints comtes i monarques que reg-
nen al Principat de Catalunya en aquella època a la qual es refereix. En aquest
fet es nota la influència de l’altre mestre, Guillem M. de Brocà, autor d’aquella
incomparable Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil, de prin-
cipis del segle XIX.
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