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ABSTRACT

Josep Finestres i de 
Monsalvo (1688-1777) és la 
fi gura clau de la jurispru-
dència catalana del segle 
XVIII. Des de la Universitat 
de Cervera, on va exercir 
de professor durant tota la 
seva llarga vida acadèmi-
ca, Finestres va renovar de 
soca-rel la manera de lle-
gir, interpretar i explicar el 
dret romà a les aules cata-
lanes. Finestres va desterrar 
de la docència universitària 
els mètodes baixmedievals 
d’explicar i d’interpretar el 
dret, que havien estat acla-
paradorament dominants a 
Catalunya durant els segles 
XVI i XVII, per a obrir les 
portes a l’humanisme jurí-
dic i al jusnaturalisme classi-
cista. Amb aquesta renova-
ció, Finestres va aconseguir 
vincular la universitat cata-
lana als principals corrents 
europeus i va plantar la lla-
vor de la renaixença jurídica 
catalana del segle XIX.

La lliçó magistral sobre 
la substitució vulgar i pupil-
lar és una de les obres més 
signifi catives del mètode 
humanista aplicat a les ins-
titucions clàssiques del dret 

Josep Finestres i de 
Monsalvo (1688-1777) es la 
fi gura clave de la jurispru-
dencia catalana del siglo 
XVIII. Desde la Universidad 
de Cervera, donde ejerció 
de profesor durante toda 
su larga vida académica, 
Finestres renovó de raíz la 
forma de leer, interpretar y 
explicar el derecho roma-
no en las aulas catalanas. 
Finestres desterró de la 
docencia universitaria los 
métodos bajomedievales 
de explicar e interpretar el 
derecho, que habían sido 
abrumadoramente dominan-
tes en Cataluña durante los 
siglos XVI y XVII, para abrir 
las puertas al humanismo 
jurídico y al iusnaturalismo 
clasicista. Con esta renova-
ción, Finestres consiguió vin-
cular la universidad catalana 
a las principales corrientes 
europeas y plantó la semilla 
del renacimiento jurídico 
catalán del siglo XIX.

La lección magistral 
sobre la sustitución vulgar y 
pupilar es una de las obras 
más signifi cativas del méto-
do humanista aplicado a 
las instituciones clásicas del 

Josep Finestres i de 
Monsalvo (1688-1777) is the 
key fi gure in Catalan juris-
prudence of  the 18th cen-
tury. From the University of  
Cervera, where he worked 
as a lecturer throughout his 
long academic life, Finestres 
completely renovated the 
way of  reading, interpret-
ing and explaining Roman 
law in Catalan lecture 
rooms. Finestres banished 
the late medieval methods 
of  explaining and inter-
preting law from University 
teaching, which had been 
the dominant system in 
Catalonia during the 16th 
and 17th centuries, opening 
the door to legal human-
ism and classicist jusnatu-
ralism. With this renova-
tion, Finestres managed to 
link the Catalan university 
to leading European trends 
and planted the seed for the 
Catalan legal renaissance of  
the 19th century.

His masterly lesson on 
vulgar and pupilary substi-
tution, is one of  the most 
signifi cant works of  the 
humanist method applied to 
the classical institutions of  
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privat romà. En aquesta 
obra, Finestres desplega tots 
els instruments i les tècni-
ques propis dels humanistes: 
llatí refi nat, citació freqüent 
d’obres literàries clàssiques, 
examen de variants textuals, 
consideració de fonts exter-
nes al Corpus Iuris Civilis, 
etc. A més, com que es trac-
ta d’una obra que té per 
destinataris els estudiants 
d’universitat, tots aquests 
trets es combinen amb una 
cura especial per la siste-
màtica i la correcció lògica 
de les argumentacions. Per 
al lector del nostre temps 
és un treball que presenta 
interès per les institucions 
concretes que tracta, ja que 
les substitucions vulgar i 
pupil·lar regulades pel Codi 
de successions de Catalunya 
conserven la major part dels 
trets essencials que es desta-
quen en l’obra de Finestres. 
Però, a més, aquest treball 
serveix com a mostra signifi -
cativa de la forma de treba-
llar de la generació que va 
iniciar el procés de recom-
posició de la jurisprudència 
catalana després del Decret 
de Nova Planta.

derecho privado romano. 
En esta obra, Finestres desa-
rrolla todos los instrumen-
tos y técnicas propios de los 
humanistas: latín refi nado, 
cita frecuente de obras lite-
rarias clásicas, examen de 
variantes textuales, conside-
ración de fuentes externas 
al Corpus Iuris Civilis, etc. 
Además, como se trata de 
una obra que tiene como 
destinatarios a los estudian-
tes de universidad, todos 
estos rasgos se combinan 
con un cuidado especial por 
la sistemática y la correc-
ción lógica de las argumen-
taciones. Para el lector de 
nuestro tiempo es un traba-
jo que presenta interés por 
las instituciones concretas 
que trata, ya que las susti-
tuciones vulgar y pupilar 
reguladas por el Código 
de sucesiones de Cataluña 
conservan la mayor parte 
de los rasgos esenciales que 
se destacan en la obra de 
Finestres. Pero, además, este 
trabajo sirve como muestra 
signifi cativa de la forma de 
trabajar de la generación 
que inició el proceso de 
recomposición de la juris-
prudencia catalana des-
pués del Decreto de Nueva 
Planta.

Roman private law. In this 
work, Finestres uses all the 
instruments and techniques 
of  the humanists: refi ned 
Latin, frequent citations of  
classical literary works, exa-
mination of  textural variati-
ons, consideration of  sources 
external to the Corpus Iuris 
Civilis, etc. Furthermore, 
as this is a work aimed at 
University students, all these 
traits combine with special 
attention given to the system 
and logical correction of  the 
arguments. For the reader 
of  our time, this work is of  
interest due to the specifi c 
institutions it deals with, 
as the vulgar and pupilary 
substitutions governed by 
the rules of  succession in 
Catalonia conserve most 
of  the essential traits high-
lighted in Finestres’ work. 
But this work also serves as 
a signifi cant example of  the 
methods used by the genera-
tion that started the process 
of  recomposing Catalan 
jurisprudence after the 
Decret de Nova Planta (Decree 
of  New Foundations). 

NOTA
* L’edició original del text conté només un índex de capítols. Aquí hem volgut elaborar un índex 

més complet, que permeti copsar l’estructura de l’obra, i per això hem indicat també els paràgrafs i hi 
hem afegit una breu referència al seu contingut.
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1. L’AUTOR: JOSEP FINESTRES I DE MONSALVO

1.1 Trets biogràfi cs

I. [Vida de Josep Finestres] JOSEP FINESTRES I DE MONSALVO1 nasqué a Barcelona 
el 5 d’abril de 1688 i morí a Montfalcó el 17 de novembre de 1777. En la seva 
primera joventut va estudiar al col·legi dels jesuïtes de Cordelles, a la Rambla de 
Barcelona, on va rebre una educació fonamentada en l’estudi de les llengües i de 
les cultures clàssiques, cosa que va contribuir a desenvolupar la seva extraordinària 
memòria2 i a inculcar-li un gust pel món antic. Durant aquesta etapa de la seva for-
mació FINESTRES va establir una estreta relació amb la Companyia de Jesús que es 
va perllongar durant tota la seva vida i que va condicionar de manera decisiva la 
seva religiositat, el seu mètode de treball i la seva ideologia política.

1 La biografia més completa de FINESTRES és la de L. GALLISSÀ, De vita et scriptis Iosephi Finestres et 
a Monsalvo iurisconsulti Barcinonensis, in Cervariensi Academia iuris civilis primarii antecessoris emeriti, comentariorum 
libri IIII, Cervera, 1802, que va ser traduïda al català per I. CASANOVAS i publicada, juntament amb 
altres escrits, en el llibre Josep Finestres. Estudis biogràfics, Barcelona, 1931. També R. L. DE DOU I BASSOLS 
esmenta moltes dades de la vida del seu mestre a Finestresius vindicatus, Barcelona, 1772, obra que va ser 
traduïda al català amb el títol d’Elogi funeral i que es pot trobar en l’obra d’I. CASANOVAS que acabem de 
citar (p. 219 i seg.). El mateix I. CASANOVAS va publicar en llengua castellana una versió ampliada de la 
introducció a Josep Finestres…, cit. amb el títol La cultura catalana del siglo XVIII. Finestres y la Universidad de 
Cervera, Barcelona, 1953. El pare CASANOVAS també va editar els dos primers volums de l’epistolari de 
FINESTRES amb el títol Documents per a la història cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. Epistolari 
(vol. 1, Barcelona, 1933; vol. 2, ibidem, 1934) que va ser completat amb un suplement editat per M. 
BATLLORI l’any 1969.

Es pot consultar també l’entrada «FINESTRES I DE MONSALVO, JOSEP», obra de M. BATLLORI, en la 
Gran enciclopèdia catalana, vol. 11, 2a ed., Barcelona, 1987, p. 137. És especialment interessant la referèn-
cia de C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART en l’Enciclopèdia jurídica catalana (en curs de publicació; he pogut 
consultar l’original per amabilitat de l’autor) per a la nova valoració d’alguns aspectes de la vida i l’obra 
del nostre jurista. En canvi, les notícies de l’Enciclopedia Espasa (veu «Finestres y de Monsalvo, José», vol. 
23, Madrid, 1924, p. 1521) i de la Gran enciclopedia Larousse (veu «Finestres i de Monsalvo, José», vol. 5, 
Barcelona, 1988, p. 4382) són plenes d’inexactituds i d’errors, sobretot en els títols de les obres. També 
presenta inexactituds i errors d’aquesta mena l’obra de CAPITÁN DÍAZ, A. Historia de la educación en España. 
vol. 1. De los orígenes al Reglamento General de Instrucción Pública (1821), Madrid, 1991, p. 699.

Els estudis sobre FINESTRES se centren essencialment en la seva vida i en aspectes generals de 
la seva metodologia, però rarament entren a examinar el contingut concret d’alguna de les obres. 
SÁNCHEZ-MORENO ha detectat, per exemple, que L. FIGA FAURA, en la p. 293 del seu article «Mos 
italicus y los juristas catalanes» Anuario de la Academia Matritense del Notariado 20 (1976), per error afirma 
que FINESTRES té un comentari al Codi hermogenià, quan el que havia escrit el nostre jurista és un 
comentari als Epitomae iuris del jurista Hermogenià.

2 Vegeu CASANOVAS, I. La cultura catalana..., cit. p. 15 i seg., i VILA BARTROLÍ, F. Reseña histórica, 
científica y literaria de la Universidad de Cervera, 2a ed., Tàrrega, 1981, p. 212 i seg., que recullen el testimoni 
de L. GALLISSÀ (a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 284 i seg.).
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FINESTRES es va graduar de batxiller a la Universitat de Barcelona però es va 
llicenciar i es va doctorar a Cervera, mentre hi feia les primeres tasques docents. 
En una etapa inicial (17153-1734) va ocupar diverses places de categoria menor fi ns 
que el 1734 va obtenir la càtedra de prima de lleis4. FINESTRES va mantenir aquesta 
càtedra fi ns que es va jubilar l’any 1750, tot i que, un cop emèrit, va continuar estre-
tament vinculat a la Universitat fi ns al dia de la seva mort.5

A diferència del seu amic i contemporani G. MAYANS, catedràtic a València, 
FINESTRES no va tenir gaire contacte amb els polítics i els cortesans del seu temps, 
ni va tenir interès a viatjar. FINESTRES era un erudit llibresc, que no se sentia atret 
per la pràctica ni per la política, i que va fer de l’estudi el seu únic neguit.6 Aquest 
caràcter va fer que la seva infl uència personal sobre els governants del seu temps 
fos mínima. A tall d’exemple, es pot citar una signifi cativa anècdota de l’any 1745: 
quan FINESTRES fou detingut pel canceller ALÒS, que l’acusava d’haver-lo menyspre-
at públicament, va haver de ser MAYANS qui va mobilitzar els seus contactes polítics 
a la Cort per aconseguir la llibertat de l’estudiós cerverí, ja que els magistrats, si el 
coneixien, era només per haver llegit algun dels seus llibres.7

És possible que aquesta actitud no fos només una conseqüència del caràcter de 
FINESTRES, sinó que l’aïllament de la Universitat de Cervera hi tingués també un 
paper rellevant. Cervera es trobava lluny de les grans ciutats que, en el segle XVIII, 
eren els principals centres culturals i, per tant, invitava a practicar un estudi mona-
cal, vinculat amb l’exterior essencialment pels llibres que arribaven d’arreu d’Euro-
pa per a enriquir la biblioteca.

La devoció completa a l’estudi és també el tret més important de la vida perso-
nal de FINESTRES. El seu allotjament i els seus costums eren extremament frugals, 
i no se li coneixen relacions amoroses ni escàndols de cap mena. Tot i que mai no 
va ser ordenat sacerdot ni va prendre estat religiós, la seva vida estava inspirada per 
un catolicisme profund i sincer, que el menava a practicar la pobresa i la humilitat 

3 GALLISSÀ, L. a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 287 i seg. JOSEP FINESTRES va començar a 
ensenyar a Cervera des del trasllat dels Estudis de Barcelona ordenat el 16 de novembre de 1714, tot i 
que el nomenament reial no li va arribar fins després de la fundació oficial de la Universitat, el 1717. 
Vegeu RUBIÓ I BORRÀS, M. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, vol. 1, Barcelona, 1915, 
p. 401.

4 GALLISSÀ, L. a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 313, i RUBIÓ I BORRÀS, M. Historia…, cit. 
vol. 1, p. 407. JOSEP FINESTRES es va presentar a l’oposició per a la càtedra de prima de lleis el 1725 
(la primera convocatòria de la Universitat), però la plaça va ser declarada deserta. En aquesta con-
vocatòria FINESTRES va guanyar l’oposició a una càtedra d’institucions. Vegeu RUBIÓ I BORRÀS, M. 
Historia…, cit. vol. 1, p. 401.

5 VILA BARTROLÍ, F. Reseña histórica, cit. p. 212 i p. 261.
6 Per al contrast entre el caràcter de G. MAYANS i de J. FINESTRES, cfr. MESTRE, A. «Difusión de la 

cultura española. Mayans y el círculo de Gerard Meerman», Influjo europeo y herencia hispana. Mayans y la 
ilustración valenciana, València, 1987, p. 113. Tot i que tots dos professors compartien el seu interès per 
l’erudició humanística, FINESTRES tenia un esperit molt més tradicional i conservador, que es va anar 
accentuant amb l’edat, i que contrasta amb les idees (relativament) més innovadores de G. MAYANS. 
Vegeu, per exemple, SÁNCHEZ-BLANCO, F. La mentalidad ilustrada, Madrid, 1999, p. 146 i seg. 

7 MOLAS, P. Gregori Mayans y Siscar, Epistolario, vol. 11, Mayans y Jover, I. Un magistrado regalista en el 
reinado de Felipe V, València, 1991, § 151 (p. 181), 153 (p. 183) i 156 (p. 188).
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cristianes amb molta més perfecció que molts dels eclesiàstics del seu temps.8 La 
raó per la qual no es va voler ordenar9 ni entrar en la Companyia de Jesús va ser, 
segurament, evitar que les obligacions i la disciplina pròpies d’aquest estat poguessin 
interferir en el seu desig de consagrar-se a l’estudi de la cultura clàssica i del dret.

II. [Ideologia] La ideologia de FINESTRES està condicionada per les tres grans 
devocions de la seva vida, que són, en aquest ordre: la fe cristiana, la cultura clàssica 
i la tradició catalana. FINESTRES va ser un ferm opositor de les idees il·lustrades,10 
sobretot des que, a partir de 1750, van començar a tenir una important difusió en 
els ambients cultivats de la societat espanyola. FINESTRES creia que aquestes innova-
cions representaven un atac al que ell considerava els puntals de la seva vida i, per 
tant, va fer el possible per a evitar que les llums entressin a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Cervera.

El que més preocupa FINESTRES de la il·lustració és, sens dubte, la irreligiositat 
que predicaven molts dels philosophes. En una carta a G. MAYANS, de 17 de gener de 
1769, FINESTRES diu:

…Quiera Dios que no se introduzgan en España los errores de los noveleros franceses y septentrionales 
acerca del Derecho natural, que si se permite el libro que V. m. justamente reprobó peligra la religión. En 
España siempre han apreciado las cosas forasteras y despreciado las del país; sino que, adoptadas éstas por los 
estranjeros, las admitan per totn gusto; de que hay varios ejemplos. D. Lázaro [= Dou i Bàssols] me escrivió que 
en Barcelona vio un condiscípulo suyo de filosofia que avía viajado y estado en varias universidades estranjeras, 
en donde, decía él, que lo más que se disputaba era acerca del Derecho natural y venía muy armado de las 
obras de Mr. Voltaire que subía a las estrellas y nunca dexava de las manos. Acuérdese V. m. de la peste que 
trajeron a España los que militaron en Italia en las guerras pasadas, que unos llamaban francmasones y otros 
materialistas, de los cuales castigó algunos la Santa Inquisición. No sé si V. m. tiene la obra «De iure naturali» 
del P. Ignacio Schwars, jesuíta alemán, reimpresa en Venecia año 1760 en 2 tomos 4to grande, en que se ve la 
suma diligencia que puso aquel autor en leer, examinar y refutar con viveza y igual modestia los errores de los 
protestantes sobre el referido asunto. A quien trata con mayor benignidad es Heineccio, del qual dice que sus libros 
«De iure naturali et gentium» con alguna emendación se pueden tolerar muy seguramente…

FINESTRES no és, però, un reaccionari radical com alguns dels polemistes jesuïtes 
del divuit,11 sinó que, en tot allò que no afecti la fe, té una mentalitat relativament 

8 Aquest aspecte de la vida privada de JOSEP FINESTRES es troba en tots els seus biògrafs (vid. supra 
n. 1). Cfr., per tots, CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 59.

9 FINESTRES era clergue tonsurat, sense ordes sagrats. Cfr., entre altres, BATLLORI, M., veu 
«Finestres i de Monsalvo, Josep», a Gran enciclopèdia catalana, cit. p. 137.

10 Sorprèn moltíssim que SANTIAGO RIERA I TUÈBOLS («La Universitat de Cervera» Història, 
política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 5, Desfeta política i embranzida econòmica. Segle XVIII, 
Barcelona, 1995, p. 336) consideri JOSEP FINESTRES «el màxim exponent de la Il·lustració a 
Cervera», si no és que cal entendre el terme «il·lustració» en un sentit molt ampli com a sinònim 
de «cultura» o «erudició». Nosaltres més aviat considerem que, com diu F. SÁNCHEZ-BLANCO (La 
mentalidad ilustrada, cit. p. 33), «Ilustrados no fueron todos los que disponían de una cierta cultura y expresaron 
alguna que otra crítica puntual sino aquellos que sometieron al análisis de la razón la realidad social sin doblegar-
se al dictado de la tradición; los osados que superan el miedo a la autoridad y los que tienen coraje suficiente para 
pensar por sí mismos; los que dejan de reverenciar lo vigente y proponen proyectos apoyándose en argumentos de expe-
riencia y utilidad. Pero proyectos más amplios que los de una mera reforma de los estudios o un cambio de libros de 
texto; proyectos que entran de lleno en el ámbito de lo político y que no se detienen ante los privilegios que disfrutaban 
la nobleza y el clero…». En aquest sentit del terme, JOSEP FINESTRES és tot el contrari d’un il·lustrat.

11 Vegeu HERRERO, J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1988, p. 27 i seg. La 
major part de la literatura polèmica antiil·lustrada es publica a partir de final del segle XVIII, ja que 
només en aquesta època les idees de la il·lustració comencen a tenir una àmplia difusió a Espanya.
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oberta. Si repassem les seves lectures jurídiques, veurem que la major part d’autors 
que llegeix i que cita són protestants i que no per aquest fet deixa d’admirar-los i de 
difondre les seves idees jurídiques a Catalunya, evitant només, això sí, donar publi-
citat a les afi rmacions d’aquests autors que puguin entrar en òbvia contradicció amb 
els dogmes de l’Església catòlica.12

La irreligiositat d’alguns fi lòsofs il·lustrats francesos no podia ser, de tota manera, 
sufi cient per a adoptar una actitud antiil·lustrada, ja que eren molts els creients (catò-
lics i protestants) que arreu d’Europa propugnaven els principis de les llums, sobretot 
en el marc de l’anomenat despotisme il·lustrat.13 A FINESTRES, a banda de la irreligi-
ositat d’alguns noveleros, tampoc no el convenç la tendència simplifi cadora i uniformit-
zadora que la il·lustració vol aportar al dret. FINESTRES és un humanista i, per tant, 
considera que la raó necessita l’ajut de la cultura clàssica per a fer progressos i per a 
contribuir a la millora de la societat present. Per FINESTRES, sense la crossa dels estudis 
clàssics, la raó vaga perduda i desorientada, sense models a seguir ni fi tes per a repo-
sar, de manera que freqüentment acaba destruint la tradició sense poder implantar 
un substitut d’igual qualitat que en faci les funcions amb la mateixa efi càcia. Al desig 
racional de simplifi car i d’uniformitzar el dret, propugnat pels il·lustrats, FINESTRES hi 
oposa l’estètica de l’erudició barroca i els vincles afectius amb la tradició local.14 

FINESTRES només col·locarà per sobre de les seves conviccions un principi: l’obe-
diència a l’autoritat constituïda.15 Aquest tret de la personalitat de FINESTRES, que 
possiblement refl ecteix la infl uència jesuítica en la seva formació, és essencial per a 
comprendre la seva actitud política. FINESTRES té una personalitat pacífi ca i confor-
mista, s’adapta estoicament a les circumstàncies adverses i mai no es planteja enfron-
tar-se amb el poder. Aquesta actitud queda palesa en la submissió incondicional que 
mostra davant la prohibició inquisitorial d’alguns dels llibres que més apreciava, fi ns 
al punt que està disposat a abandonar-los si fi nalment no obté la llicència del Sant 

12 A la Biblioteca General de la Universitat de Barcelona es pot trobar un exemplar del comentari 
a les Institucions de Justinià d’A. VINNI (edició amb les notes de J. G. HEINECI, Venècia, 1747) expur-
gat pel mateix JOSEP FINESTRES per encàrrec de la Santa Inquisició el dia 4 d’abril de 1750, tal com 
consta en una nota manuscrita del mateix FINESTRES en la primera plana de cadascun dels dos volums. 
L’expurgació se centra en el títol dedicat a les núpcies (I.1,10), ja que VINNI hi exposa una doctrina 
completament contrària als cànons del Concili de Trento. L’expurgació d’aquest llibre es considerava 
especialment important perquè era el manual que els estudiants utilitzaven per a completar les classes 
i, per tant, la seva lectura no era quelcom reservat a professors erudits. 

13 Per exemple, el benedictí B. FEIJOO. Cfr. HERR, R. España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 
1988, p. 31 i seg. A l’Església catòlica, l’oposició fervent a la il·lustració prové, en gran mesura, de la 
Companyia de Jesús, i no hi ha dubte que les idees de FINESTRES estan molt condicionades per la seva 
estreta relació amb els jesuïtes.

14 Per FINESTRES, els valors estètics del bon estil i de l’erudició tenen tanta importància com el 
contingut del que s’expressa. En una carta dirigida a R. L. DE DOU, del 28 de desembre de 1747 
(CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 3, § 1398), diu en to crític: «…en condicions de filosofia és poch atesa 
o aplaudida la elegància. Tot ho fa lo cridar bé i rahonar sens parar.» Tot i que aquesta frase possiblement era 
una crítica dirigida als escolàstics, reflecteix una actitud freqüent entre la intel·lectualitat humanista del 
XVIII, que fonamenta moltes de les seves crítiques a les obres il·lustrades en l’estil o en la forma en què 
estan escrites. Cfr. SÁNCHEZ-BLANCO, F. La mentalidad ilustrada, cit. p. 88.

15 Alguns autors han vist en aquesta actitud un tret característic de tota la Universitat de Cervera. 
Vegeu CANALS VIDAL, F. La tradición catalana en el siglo XVIII ante el absolutismo y la ilustración, Madrid, 
1995, p. 123 i seg.
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Ofi ci per a retenir-los.16 Però potser on millor es veu aquest conformisme és en la 
seva reacció davant el decret d’expulsió dels jesuïtes, que va fer que molts dels seus 
amics més íntims s’haguessin d’exiliar. En una carta a MAYANS de 25 d’abril de 
1767,17 pocs dies després que s’executés l’ordre d’expulsió, FINESTRES afi rma: «Yo en 
todo lo que dispone y dispondrá el govierno no me meto, ni me meteré, ni quiero hablar palabra y 
seré más taciturno que un Harpócrates.»

FINESTRES és, doncs, un humanista barroc que durant les primeres tres quartes 
parts del segle XVIII intentà mantenir les idees i els mètodes propis del segle prece-
dent. Pel que fa a la jurisprudència, la Catalunya del XVII havia estat una societat 
intel·lectualment ancorada en la baixa edat mitjana i, per això, l’humanisme de 
FINESTRES va representar una modernització dels estudis jurídics catalans. Però vist 
des d’una perspectiva més global, FINESTRES encarna un enfocament de la ciència 
jurídica que està condemnat a no sobreviure a la revolució francesa.

1.2 Josep Finestres i la Universitat de Cervera

La vida acadèmica18 i, en gran mesura, també la vida personal de JOSEP FINESTRES 
va estar consagrada a un únic projecte i a una única institució: la Universitat de 
Cervera.19 Aquest centre va ser fundat per Felip V, per decret de l’11 de maig de 
1717, en un moment polític extremament delicat, ja que tot just s’havia acabat la 
Guerra de Successió i Catalunya, com a represàlia per haver donat majoritàriament 
suport a l’arxiduc Carles, acabava de perdre les seves institucions polítiques per efec-
te del Decret de Nova Planta.

La creació de la Universitat de Cervera va anar acompanyada del tancament de 
tota la resta d’universitats catalanes, en el marc d’una política de reforma global de la 
cultura i de l’educació al Principat impulsada pel nou rei. Aquest fet ha provocat que 
molts historiadors catalans hagin vist un rerefons eminentment punitiu en la funda-
ció de la Universitat de Cervera20 i, ferits en el seu sentiment nacional, hagin tendit a 

16 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 430.
17 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 2, § 956.
18 El prestigi de FINESTRES entre el professorat queda palès en el fet que diverses vegades va ocupar inte-

rinament el càrrec de cancel·lari. Vegeu GALLISSÀ, L. a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 336 i 338.
19 Sobre la Universitat de Cervera es pot consultar, entre altres, l’obra clàssica de M. RUBIÓ I 

BORRÀS. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, Barcelona, 1915 (vol. 1) i 1916 (vol. 2) i 
CUESTA Y ESCUDERO, P. Trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona, Barcelona, 1977. 

L’any 1987 JOAQUIM PRATS I CUEVAS va defensar a la Universitat de Lleida, sota la direcció de 
RICARDO GARCÍA CÁRCEL, la tesi «La Universidad de Cervera en el siglo XVIII», que es pot consultar a la 
mateixa Universitat de Lleida, o bé en l’edició en microfitxa que se’n va fer a Barcelona l’any 1988. 
Aquest mateix autor ha publicat més recentment La Universitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, 1993.

20 Els set centres universitaris que eren oberts abans de la guerra es trobaven, des de feia anys, en 
una situació econòmica i cultural nefasta, de manera que el tancament d’aquests, independentment 
que tingués un caràcter punitiu o no, no va representar cap daltabaix cultural al Principat. Cfr., entre 
altres, TORRAS I BAGES, J. La tradició catalana. Estudi del valor ètic y racional del regionalisme català, Barcelona, 
1882, p. 670 i seg., i, més recentment, FIGUERAS PÀMIES, M. «Alguns trets sobre el procés ideològic 
de la universitat a Catalunya: segles XVIII i XIX», Miscel·lània cerverina 2 (1984), p. 77, i La escuela jurídica 
catalana frente a la codificación española. Duran y Bas: su pensamiento jurídico-filosófico, Barcelona, 1987, p. 54.
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valorar de manera extremament negativa la institució. Fins i tot els historiadors que 
n’han destacat alguns mèrits gairebé sempre ho han fet deixant clar que es tracta 
d’un contrapunt positiu en el marc d’una experiència globalment negativa.21

Un excel·lent treball publicat per J. PRATS I CUEVAS amb el títol La Universitat de 
Cervera i el reformisme borbònic (Lleida, 1993) proposa, tenint en compte nous documents, 
una nova valoració de la Universitat lliure dels prejudicis romàntics i nacionalistes 
de molts dels treballs precedents. PRATS afi rma que la fundació de la Universitat de 
Cervera com a substituta de tots els centres catalans oberts fi ns aleshores és impulsada 
per un grup d’intel·lectuals regalistes i regeneracionistes que volen renovar i racionalit-
zar l’ensenyament universitari a Catalunya mitjançant la creació d’un centre de grans 
dimensions i amb importants recursos. Aquest projecte segurament havia trobat el 
suport dels jesuïtes, que potser havien vist l’ocasió de posar remei a la secular exclusió 
de l’àmbit universitari que havien patit a Catalunya.22

El projecte inicial no va tenir l’èxit projectat perquè, fi nalment, no va obtenir els 
recursos ni el suport necessaris, però la seva contribució a la cultura catalana del 
segle XVIII va ser decisiva i va col·locar les bases que van permetre la renaixença 
cultural del dinou català.23

Durant la seva breu història, la Universitat de Cervera va passar per diverses eta-
pes que refl ecteixen les lluites ideològiques i culturals del temps entre els sectors tradi-
cionalistes i la renovació il·lustrada. La contraposició d’aquestes dues tendències es va 
aguditzar a partir de 1767 amb l’expulsió dels jesuïtes decretada per Carles III, ja que 
els partidaris de la modernització van poder introduir lentament canvis en algunes 
facultats. Amb tot, la Facultat de Dret va ser sempre un dels reductes conservadors, 
en què l’empremta ideològica i metodològica de FINESTRES va exercir una infl uència 
cabdal.24 Dins de la Universitat, FINESTRES i els seus seguidors eren els paladins del 
sector conservador, partidari de l’enfocament humanístic dels estudis i de la docèn-
cia.25 Quan, a partir de 1767, els sectors reformistes van començar a guanyar pes en 

21 Vegeu, entre altres, BROCÀ I MONTAGUT, G. DE. Historia del derecho de Cataluña, especialmente 
del civil, y exposición de las instituciones de derecho civil, Barcelona, 1985 (facsímil ed.1918), i SOLDEVILA I 
ZUBIBURU, F. Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona, 1714-1837, Barcelona, 
1938, p. 4 i 66, i, més recentment, GARCÍA CÁRCEL, R. Felipe V y los españoles. Una visión periférica del pro-
blema de España, Barcelona, 2002, p. 280. Una exposició històrica i crítica dels diversos enfocaments de 
la qüestió, amb referència a historiadors del segle XIX, es pot veure a PRATS I CUEVAS, J. La Universitat 
de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, 1993, p. 43 i seg.

22 Abans de la guerra hi havia hagut una greu oposició entre la tomista Universitat de Barcelona 
i el suarista Col·legi jesuïta de Cordelles. La clausura de la Universitat de Barcelona i la fundació de 
Cervera van significar la victòria dels jesuïtes i dels seus punts de vista. FINESTRES mateix era un suarista 
convençut. Cfr. FIGUERAS PÀMIES, M. La escuela jurídica…, cit. p. 53.

La influència directa de la Companyia va dur a l’expulsió ordenada per Carles III el 1767, encara 
que les idees jesuítiques foren continuades per un sector del professorat. L’expulsió va implicar que 
la direcció de Cervera passés als benedictins i va exacerbar les lluites entre el professorat de diverses 
tendències. Els reformistes no van aconseguir imposar-se i, per això, van passar-se a la Universitat de 
Barcelona tan bon punt es va reobrir. Cfr. LLUCH I MARTÍN, E. La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors 
i clarors de la il·lustració, Barcelona, 1996, p. 122 i seg.

23 Així, entre altres, RAZQUIN JENÉ, J. M. «La Universitat de Cervera i la renaixença de Catalunya», 
Revista de Gerona 42 (1968).

24 PRATS I CUEVAS, J. La Universitat de Cervera, cit. p. 349.
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la Universitat,26 el vell FINESTRES va aconseguir mantenir en la Facultat de Dret un 
esperit tradicional, que fou continuat pel seu fi del deixeble R. L. DE DOU I BASSOLS 
(1742-1832), el qual, tot i no tenir l’alçada científi ca del professor FINESTRES,27 va 
tenir un paper decisiu en la conservació i la propulsió del dret català.28

1.3 La concepció del dret de J. Finestres

1.3.1 El dret romà i el dret canònic com a ius commune

El dret privat vigent a Catalunya en temps de FINESTRES tenia una estructura 
dual, similar a la de molts dels territoris europeus de l’època: en primer lloc, hi havia 
l’anomenat ius proprium o dret propi de Catalunya, un cos normatiu local, de caràcter 
incomplet i d’aplicació preferent. A banda d’aquest dret també estava en vigor el ius 
commune (essencialment dret romà justinianeu i dret canònic), una normativa molt 
més completa, que s’aplicava en aquells casos en què e1 dret propi no podia propor-
cionar una solució adequada. En altres paraules: el dret propi català funcionava com 
un recull d’excepcions puntuals a l’aplicació del ius commune.

En l’època de FINESTRES, aquesta estructura tradicional del dret català estava 
greument amenaçada, ja que nombrosos intel·lectuals, entre els quals es compta-
ven el col·lega de FINESTRES a Cervera JOAN ANTONI MUJAL i el benedictí d’idees 
innovadores BENITO JERÓNIMO FEIJOO,29 propugnaven la introducció del dret caste-
llà com a dret comú de tot Espanya. L’aplicació del dret castellà com a ius commune 
espanyol es considerava un primer pas per a aconseguir la unifi cació del dret privat 
en tot el territori de la monarquia hispànica.30

Els partidaris d’aquesta castellanització del dret espanyol consideraven que la 
Universitat havia de tenir un paper clau en tot el procés. La substitució del dret romà 
pel dret reial en el currículum universitari havia de contribuir a reforçar la fi gura del 
rei, tot elevant el dret reial a la categoria de disciplina científi ca digna d’estudi univer-

25 Un exemple de les tendències antiil·lustrades de FINESTRES es pot trobar en la carta dirigida a 
DOU del febrer de 1776 (Epístoles, vol. 2, § 1177). FINESTRES explica al seu amic i deixeble que ha rebut 
el «Diccionaire [sic.] antiphilosophique» i que el considera molt bo. Es refereix l’obra de L. M. CHAUDON 
(1737-1817) publicada a Avinyó l’any 1767 (reed. 1769) com a resposta i refutació del Dictionnaire philo-
sophique de VOLTAIRE i que constitueix un punt de referència del pensament reaccionari del XVIII.

26 PRATS I CUEVAS, J. La Universitat de Cervera, cit. p. 253 i seg., i, sobretot, p. 293 i seg. 
27 Així ho admet, per exemple, J. DE CAMPS I ARBOIX en la seva Historia del derecho catalán moderno, 

Barcelona, 1956, p. 39.
28 La difusió de l’obra de R. L. DE DOU va ser més gran que la de FINESTRES, en part perquè és 

majoritàriament escrita en castellà i no en llatí. Sobre aquest jurista, cfr. la monografia clàssica de G. M. 
de BROCÀ I MONTAGUT titulada Biografia de D. Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols, Barcelona, 1916. Vegeu 
també PRAT, J. M. «Primer centenari de la mort del doctor Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols», La 
Paraula Cristiana, Barcelona, 1933.

29 La crítica de FINESTRES a la tesi del pare FEIJOO es pot veure en la carta de l’1 de febrer de 1748 
publicada per CASANOVAS, I./BATLLORI, M. Documents…, cit. vol. 3, § 1403.

30 FINESTRES no ha de lluitar contra el moviment codificador perquè a l’Espanya del seu temps era 
encara molt minoritari. Vegeu GIBERT, R. «La codificación civil en España (1752-1889)», La formazione 
storica del diritto moderno in Europa, vol. 2, Florència, 1977, p. 908 i seg.
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sitari. D’altra banda, els innovadors volien racionalitzar l’estudi del dret, aproximant 
els estudis universitaris a la pràctica jurídica diària, fent que l’alumne es familiaritzés 
ja des de la Universitat amb els textos que hauria d’interpretar i d’aplicar en la vida 
professional.31 Aquests textos eren, en gran part, de dret reial, de manera que aquesta 
racionalització dels estudis jurídics menava, a la llarga, a la uniformització progressiva 
de tots els drets espanyols sota l’autoritat del rei. FINESTRES, com a romanista i com a 
defensor de la tradició catalana, no veia aquest procés amb bons ulls.

La família de FINESTRES estava ben situada en el règim felipista i ell mai no es va 
oposar a l’absolutisme borbònic, però això no li va impedir prendre posició clara-
ment en contra de la castellanització del dret privat de Catalunya. Això, ho pretenia 
aconseguir elevant el nivell científi c de la romanística catalana, de manera que un dret 
romà repristinat pogués bloquejar l’entrada del dret castellà a Catalunya.32

FINESTRES considerava que, des del punt de vista formatiu, cap dret no era com-
parable amb el romà i que no podia ser substituït en el currículum universitari per 
l’estudi de cap altre cos normatiu.33 L’erudició fi lològica porta FINESTRES a introduir 
un enfocament humanista de l’exègesi textual, que resultava innovador a Catalunya. 
Durant els segles XVI i XVII havien estat molt pocs els juristes catalans que havien 
rebut la infl uència del mos gallicus i que havien intentat incorporar l’exègesi humanís-
tica en les seves obres.34 FINESTRES i la Universitat de Cervera van revolucionar els 
estudis jurídics a Catalunya, i van posar fi  a la tradició metodològica anterior, que 
es basava en l’ensenyament dels mètodes d’exègesi conciliadora pròpia del mos itali-
cus medieval, aplicats tant a les normes del dret local (ius proprium) com a les del dret 
romà i a les del canònic (ius commune). FINESTRES va posar punt fi nal a l’edat mitjana 
del dret català i el va obligar a penetrar en la modernitat.35

El romanisme de FINESTRES el porta fi ns i tot a defensar l’aplicabilitat del dret romà 
en altres territoris hispans. En la carta dirigida a MAYANS el 19 de febrer de 174536 
FINESTRES aconsella al seu amic que defensi la vigència supletòria del dret romà en els 
territoris de dret castellà, aprofi tant l’autoritat d’ARTHUR DUCK.37 Després diu:

31 De tota manera, el dret romà era molt citat a la pràctica. Vegeu PESET REIG, M. «Derecho 
romano…», cit. p. 296 i seg.

32 Cfr., entre altres, SOBREQUÉS I VIDAL, S. Història de la producció del dret català fins al Decret de Nova 
Planta, Girona, 1978, p. 74.

33 Cfr. la dedicatòria del volum en què es publiquen les praelectiones sobre els títols del Digest De 
inofficioso testamento i De vulgari et pupillari substitutione (Cervera, 1751). Aquest romanisme es veu clarament 
en l’informe de la Universitat de Cervera de 1772 referent a la proposta de reforma del pla d’estudis, 
que estableix l’estudi exclusiu del dret romà durant els quatre primers anys (batxillerat). Cfr. PRATS I 
CUEVAS, J. La Universitat de Cervera…, cit. p. 296 i seg.

34 Així, entre altres, FIGA FAURA, L. «Mos italicus…», cit. p. 292, i VALLET DE GOYTISOLO, J. B. 
Reflexiones sobre Cataluña. Religación, interacción y dialéctica en su historia y en su derecho, Barcelona, 1989, p. 267.

35 Els juristes catalans que continuaran la feina de FINESTRES durant el segle XIX ja no empraran 
gairebé l’exègesi humanista del dret romà com a mètode, però restaran profundament influenciats pels 
ensenyaments del mestre de Cervera.

36 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 415.
37 ARTHUR DUCK és un civilista anglès que el 1653 va publicar De usu et authoritate iuris civilis Romanorum in 

dominiis principum Christianorum, una obra en què defensa que el dret civil romà és el dret general més adequat 
per a tots els regnes i les repúbliques cristians, perquè és el més complet i el que s’ajusta millor a l’equitat. 
Vegeu STEIN, P. El derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica, Madrid, 2000, p. 144.
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Los catalanes estamos fuera de essa disputa, porque en la ley única, tit. 30 del dret que se a de seguir en 
la declaració de las causas, lib.1, que es de Felipe 2º en las cortes de Barcelona año 1599, cap. 4038 se ordena 
que los doctores del real consejo ayan de decidir y votar las causas por los usatges y constituciones y otros drechos 
de Cataluña y en falta de estos por la disposición del drecho canónico y faltando éste, por la del civil y dotrinas 
de dotores y que no las puedan decidir por equidad menos que sea regulada y conforme a las reglas del drecho 
común y que traen los dotores sobre materia de equidad.

La gran admiració que FINESTRES té pel dret romà condiciona la seva concepció 
del dret natural i del dret de gents (ius gentium). FINESTRES no vol que, com passa a 
molts llocs d’Europa, el recurs a algun d’aquests dos iura pugui servir com a excusa 
per a inaplicar el dret romà i, per tant, la seva explicació d’aquests dos drets en les 
Exercitationes academicae in leg. V. Dig. de Justitia et de Jure (Cervera, 174539) té com a fi na-
litat demostrar que cap part del dret romà no es pot considerar inaplicable perquè 
s’oposa a la raó natural.40

La concepció fi nestresiana del dret natural pren moltes idees de l’obra de HUG 
GROCI De iure belli ac pacis que, al seu torn, estava molt infl uït per l’anomenada 
Escola de Salamanca (FRANCISCO DE VITORIA, DOMINGO DE SOTO, LUIS MOLINA, 
FERNANDO VÁZQUEZ, GABRIEL VÁZQUEZ i FRANCISCO SUÁREZ).41 La infl uència de 
GROCI és molt evident en les Exercitationes de 1745 i és segur que FINESTRES es va 
sentir incòmode quan la Inquisició va incloure l’obra de GROCI en l’índex de lli-
bres prohibits de 1747. En una carta dirigida a G. MAYANS, del 2 d’abril de 1747, 
FINESTRES diu:

…Estimo la noticia que se sirve darme V. m. […] de la próxima revocación de las licencias de leer libros 
prohibidos cuyo edicto no se [ha] publicado aún en esta ciudad, pero sí en Lérida, que está sujeta a la inquisición 
de Zaragoza: Yo apenas tengo libros prohibidos por expreso edicto del santo Tribunal, pero muchos de los 
legales que incidentalmente contienen proposiciones heréticas y delatables, para los cuales querría la licencia. 
De los absolutamente prohibidos tengo a Hugo Grocio «De iure belli ac pacis» y a Samuel Cocceii «Jus civile 
controversum» prohibido en el útimo edicto, que sentiría aver de dexar…42

De fet, les excel·lents relacions de FINESTRES amb els humanistes holandesos i 
el constant fl ux de literatura jurídica des d’aquelles terres fan que la major part de 
juristes citats en els treballs fi nestresians siguin protestants.43 Aquest fet no provocarà 
gaires problemes a FINESTRES amb la Inquisició durant el regnat de Felip V, en què el 

38 Vegeu Constitucions i altres drets de Catalunya compilats en virtut del Capítol de Cort LXXXII de les Corts per 
la S.C.y R. Majestat del Rey Don Philip IV nostre Senyor celebradas en la ciutat de Barcelona any 1702, Barcelona, 
1704, p. 89 i seg.

39 Reeditades dins el comentari als Epitomae iuris d’Hermogenià, vol. 1, p. 28 i seg.
40 Exercitationes academicae XII in leg. V. Dig. de Justitia et de Jure, Cervera, 1745, en el prefaci (ad lectorem).
41 Cfr., entre altres, FEENSTRA, R. «Grocio y el derecho privado europeo». Anuario de Historia del 

Derecho Español 45 (1975), p. 607 i seg., i CAVANNA, A. Storia del diritto moderno in Europa, vol. 1 (Le fonti e 
il pensiero giuridico), Milà, 1979, p. 329.

42 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 430 (p. 369).
43 En una carta del 30 de juliol de 1764 (CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 2, § 899) FINESTRES 

critica el pare ANTONI CODORNIU perquè menysté els autors protestants per la seva religió, sense fixar-se 
si allò que diuen en qüestions laiques és encertat. D’altra banda, en diverses cartes dirigides a R. L. DE 
DOU (Epístoles, vol. 2, § 1117 [del 24 de juny de 1774], 1118 [del 4 de juliol de 1774] i 1119 [de l’11 de 
juliol de 1774]), FINESTRES expressa una opinió positiva de l’obra de J. DOMAT Les lois civiles dans leur ordre 
naturel, tot i que el mestre de Cervera confessa que no coneix gaire el treball i que li desperta un interès 
limitat. DOMAT, tot i que és catòlic, és un jurista molt vinculat als jansenistes de Port-Royal, encara que 
és molt possible que ni DOU ni FINESTRES ho sabessin.
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Sant Tribunal va tenir una activitat menor i es dedicà essencialment a la persecució 
de jueus.44 Només durant el regnat de Ferran VI i després de la publicació del nou 
índex de llibres prohibits el 1747, FINESTRES va haver d’anar amb una mica més de 
compte a l’hora de citar autors protestants en matèries delicades, com ara el dret 
natural. Potser per aquesta raó durant el període 1747-1752 FINESTRES va publicar 
exclusivament obres de dret privat romà, de caràcter molt tècnic, evitant endinsar-se 
en terrenys més relliscosos.

1.3.2 Finestres i el dret propi de Catalunya

El fet que FINESTRES considerés que la docència universitària del dret s’havia de 
restringir, en essència, al dret romà i al dret canònic no signifi ca que menystingués el 
dret local de Catalunya. FINESTRES tenia un gran respecte pel dret propi de la seva 
terra i fi ns i tot va iniciar una Historia iuris Catalaunici i uns Elementa iuris Catalaunici, relata 
ad certos locos institutionum Iustiniani, que fi nalment no es van arribar a acabar.45 El que 
passava és que FINESTRES considerava que cap dret local nascut durant l’edat mitjana i 
moderna (ni tan sols el de la seva pàtria) es podia equiparar en nivell científi c i en valor 
formatiu al dret romà. FINESTRES pensava que el ius proprium era prou senzill i entene-
dor com perquè un estudiant format en el dret romà pogués assimilar-lo fàcilment i, 
per tant, creia que n’hi havia prou amb unes breus mencions passim fetes a classe (vegeu 
p. 264, 308 i seg. i 334 del text de la praelectio).46 De fet, en una epístola de 22 de desem-
bre de 1728 FINESTRES critica al seu amic MAYANS un excessiu gust antiquari:47

…pero a mi corto entender, si el fin de nuestras academias es instruir y disponer para el foro, en que no tiene 
lugar el derecho romano, sino en falta de municipal y canónico, como en este principado y en casi todos los reynos 
y provincias; parece que sin notable agravio de los tiempos presentes y de lo que se debe a la patria no puede 
omitirse el derecho moderno haciendo especial profesión de ser puro intérprete del antiguo. He querido mover esta 
pieza para inducir a V. m. a que en los elegantes tratados que da a luz pública, si es que el asunto lo permita, 
no se haga tan antiquario, que alguna vez no de muestra de que tiene estudiados los fueros de ese reyno, imitando 
en eso a los autores más clásicos, que rara vez descuidan los propios cuando interpretan a los comunes…48

Aquestes afi rmacions ens indiquen que FINESTRES possiblement feia a classe més 
referències al dret propi de Catalunya de les que consten en les obres publicades, 
ja que, en aquestes, l’autor ha de pensar en el públic internacional al qual van des-
tinades i en com aconseguir una bona acceptació, de manera que no té més remei 
que adaptar-se als cànons formals establerts. D’altra banda, l’elegància estilística 

44 Vegeu, recentment, GARCÍA CÁRCEL, R./MORENO MARTÍNEZ, D. Inquisición. Historia crítica, 
Madrid, 2000, p. 87 i seg.

45 Vegeu, entre altres, DOU I BASSOLS, R. L. «Elogi funeral», a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, 
cit. p. 234 i seg. 

46 En moltes altres universitats europees també s’exigia als professors que, quan expliquessin el dret 
romà, esmentessin com s’interpretava i s’aplicava a la pràctica dels tribunals. Vegeu, per exemple, els 
Estatuts de la Universitat de Gotinga de 1737. Cfr. MOHNHAUPT, H. «La discussion sur theoria et praxis 
aux XVIIe et XVIII siècles en Allemagne» Confluencie des droits savants et des pratiques juridiques. Colloque tenu 
du 12 au 14 décembre 1977, Milà, 1979, p. 277 i seg. i 294.

47 De tota manera, els gustos en matèria de literatura jurídica de G. MAYANS i de J. FINESTRES són 
similars. Cfr., per tots, MESTRE SANCHÍS, A. / PÉREZ GARCÍA, P. Estudi preliminar a G. Mayans y Siscar. 
Epistolario. Vol. XIV. Mayans y los altos cuadros de la magistratura y administración borbónica I (1716-1750), 
València, 1996, p. 34 i seg.

48 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 176.
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49 CASANOVAS, I./BATLLORI, M. Documents…, cit. vol. 3, § 1253. Epístola dirigida a R. L. 
DE DOU, de data 3 d’octubre de 1743.

50 PESET REIG, M. «La formación de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los siglos XVIII y 
XIX» Revista General de Legislación y Jurisprudencia 62 (1971), p. 605 i seg., i PESET REIG, M. i PESET REIG, J. 
L. La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 1974, p. 287.

51 Cfr. PRATS I CUEVAS, J. La Universitat de Cervera…, cit. p. 296 i seg.
52 Tot i ser una posició conservadora, foren molts els juristes (acadèmics i pràctics) que durant el 

segle XVIII van defensar aquestes idees. Vegeu, entre altres, PESET REIG, M. «Derecho romano y derecho 
real en las universidades del siglo XVIII», Anuario de Historia del Derecho Español 45 (1975), p. 275 i seg.

53 FIGA FAURA, L. («Mos italicus…», cit. p. 273 i seg.) considera que JOSEP FINESTRES va tenir 
un paper nefast en la història del dret català perquè va substituir la metodologia del mos italicus per 
un estudi humanístic de les fonts que allunyava l’ensenyament universitari de la pràctica jurídica. 
L’article de FIGA FAURA, que conté nombrosos errors en la referència al contingut de les obres que 
cita i algunes greus inexactituds històriques, presenta FINESTRES com un filòleg que, despullant la tra-
moia metodològica dels juristes del mos italicus, desacredita la cientificitat de les seves conclusions, però 
no és capaç de plantejar una alternativa que resulti útil a la pràctica jurídica. Cal tenir en compte, però, 
que FINESTRES no és un antiquarista interessat només en l’anàlisi filològica de les fonts, sinó que s’esforça 
per descobrir i exposar un enfocament dogmàtic de les institucions. En aquest sentit és un teòric que 
espera ser entès i assumit per la pràctica. FINESTRES, el que pretén és que, en comptes d’adaptar-se ell 
a la pràctica jurídica catalana, sigui aquesta que s’adapti a les conclusions a què ell havia arribat en les 
seves exègesis humanístiques. Qualsevol altra cosa hauria implicat, des de la perspectiva de FINESTRES, 
fonamentar el dret de Catalunya sobre l’error exegètic i, per tant, hauria resultat inadmissible.

De tota manera, per a valorar l’escrit de FIGA FAURA, cal tenir en compte el context en què es 
va redactar, tal com encertadament fa J. M. PUIG SALELLAS, en l’estudi introductori dels articles de 
dret català de FIGA FAURA recollits a Miscel·lània Lluís Figa i Faura, Barcelona, 2000, p. 50 i seg. PUIG 
SALELLAS considera que la crítica radical de la jurisprudència humanista continguda en l’article «Mos 
italicus...» es va concebre com una provocació al Col·legi de Notaris de Madrid, «...un dels nuclis durs 
del jacobinisme jurídic espanyol.»

que FINESTRES busca en les seves obres el força a evitar, en la mesura del possible, 
les citacions d’autors pràctics, que escriuen sense fi nesa i que desconeixen la cultura 
clàssica.49 De tota manera, independentment que les referències al dret propi fossin 
més o menys freqüents, cal tenir sempre present que en les facultats de lleis del segle 
XVIII la instrucció de la pràctica no era l’objectiu principal, sinó que es volia formar 
un esperit cultivat, i es deixava per a l’estadi de passantia l’aprenentatge de la praxi, 
que era quelcom considerat simple, inferior i poc digne d’estudi metòdic.50

No quedava, per tant, en el sistema de fonts del dret català, cap espai per a l’apli-
cació del dret reial castellà, que FINESTRES considerava quelcom completament aliè i 
que calia mantenir allunyat. Aquesta concepció es va refl ectir en l’esmentat informe 
sobre el pla d’estudis de 1772, que establia per al cinquè curs (que seguien només els 
aspirants al grau de llicenciat) l’estudi del dret local català com a «dret reial» i que dei-
xava el dret castellà completament fora.51

Així doncs, l’oposició efi caç de FINESTRES a les noves idees il·lustrades52 és un dels 
factors decisius que va permetre la preservació d’un dret català durant els difícils 
temps de l’absolutisme borbònic. Aquesta preservació és el que va possibilitar que, 
en una època més propícia, com fou la de la renaixença romàntica del segle xIX, 
encara existís un dret català que pogués ser revitalitzat.

De tota manera, cal fugir del tòpic, massa cops repetit,53 de valorar la persona i 
l’obra de JOSEP FINESTRES només des de la perspectiva de la seva contribució a la tasca 
preservadora del dret català. FINESTRES és, abans que qualsevol altra cosa, un huma-
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nista europeu, un amant del món antic que va voler sumar Catalunya a les nacions 
cultivadores de la cultura clàssica. El seu gran mèrit, des de la nostra perspectiva, va 
ser el de buscar i aconseguir que el seu país sortís d’un aïllament secular i comencés a 
produir obres amb un nivell científi c sufi cientment elevat com per a ser llegides i uti-
litzades arreu d’Europa.54 FINESTRES reincorpora científi cament Catalunya a Europa, 
tot important els estudis clàssics europeus a Catalunya.55

1.4 L’obra de J. Finestres56

1.4.1 La primera etapa: Finestres editor (1737-1745)

Els primers escrits de FINESTRES que van veure la llum van ser les epístoles envia-
des a GREGORI MAYANS que aquest va publicar en el llibre quart dels seus Epistolarum 
libri VI, València, 1732 (p. 171 i seg.).57 Però, a banda d’aquestes cartes, FINESTRES 
no va publicar cap obra seva fi ns al 1745, quan ja tenia cinquanta-set anys d’edat i 
el seu prestigi estava del tot consolidat.

Durant l’època anterior al 1745, FINESTRES es va dedicar a editar en la impremta 
de Cervera obres d’altres juristes europeus de prestigi. El 1737 va fer imprimir els 
dos llibres de les interpretacions jurídiques de BARTOMEU CHESI (Interpretationum iuris 
[…] libri duo), que és una col·lecció d’exègesis de fragments del Digest i del Codex 
sobre diversos temes, amb predomini del dret successori.58 Dos anys més tard, el 
1739, FINESTRES va fer imprimir, també a Cervera, els comentaris del portuguès 
JOAN VELASQUES ALTAMIRANO als tretze primers llibres de les Quaestiones del jurista 
clàssic Q. Cervidi Escèvola (In primos XIII libros ex XX quaestionibus Q. Cervidii Scaevolae 
commentarius), que MAYANS havia trobat en un manuscrit de Salamanca de 1631. En 
aquesta obra, ALTAMIRANO examina els fragments del Digest que provenen dels pri-
mers llibres de les Quaestiones d’Escèvola, seguint el model dels comentaris de CUIACI 
a l’obra del jurista Africà, el mateix model que també serà seguit per FINESTRES uns 
anys més tard en el seu comentari als Epitomae Iuris d’Hermogenià.

54 Recentment A. DIZ (Idea de Europa en la España del siglo XVIII, Madrid, 2000, p. 254) ha subratllat 
que, en la primera meitat del segle XVIII es pot detectar en una gran part de la intel·lectualitat espa-
nyola un desig d’obrir-se a l’exterior i d’incorporar-se als cercles culturals europeus, cosa que no havia 
succeït amb tanta força durant els regnats dels Àustria.

55 La idea de cultura europea que té FINESTRES és la que ha après per la via de la lectura, ja que, 
a diferència del que fa el seu amic G. MAYANS, FINESTRES no viatja per Europa i no té l’oportunitat 
—ni l’interès— de veure personalment els esdeveniments culturals que hi tenen lloc. Vegeu FIGUERAS 
I PÀMIES, M. «Alguns trets…», cit. p. 86.

56 Una llista completa de les obres de JOSEP FINESTRES es pot trobar a CASANOVAS, I. Josep 
Finestres…, cit. p. 397 i seg.

57 Un exemplar d’aquesta edició es pot consultar a la Biblioteca General de la Universitat de 
Barcelona. Aquesta obra es va reeditar a Leipzig l’any 1737.

58 Les novetats incorporades per FINESTRES en la seva edició van ser l’adaptació de les citacions 
de fragments del Corpus Iuris a l’edició humanista (littera Gothofrediana) i l’elaboració dels índexs. El nom 
de FINESTRES no s’esmenta en cap lloc de l’obra, ni tan sols en el prefaci. En la reserva de la Biblioteca 
General de la Universitat de Barcelona es pot consultar un exemplar d’aquesta obra amb el segell de 
la Biblioteca de la Universitat de Cervera.
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Finalment, el 1744 FINESTRES va fer imprimir a Cervera la Jurisprudentia vetus ante-
Justinianea d’ANTONI SCHULTING. Aquesta obra conté un recull de les fonts jurídiques 
romanes anteriors a la compilació del Corpus Iuris justinianeu (528-534 dC) que es 
coneixien en l’època. Aquests textos, com a externs al Corpus justinianeu, no cons-
tituïen dret vigent, però els humanistes els consideraven una eina inestimable per a 
l’exègesi correcta del Corpus Iuris, ja que no havien passat pel sedàs de la comissió 
compiladora del Digest i del Codex i, per tant, es pensava que contenien el dret romà 
clàssic en estat pur.59 La impressió d’aquesta obra a Cervera era tot un símbol de la 
renovació metodològica que FINESTRES intentava introduir.

1.4.2 La segona etapa: l’obra jurídica (1745-1757)

La primera obra jurídica que FINESTRES va publicar van ser dos assaigs acadè-
mics sobre dos textos del llibre primer dels Epitomae Iuris d’Hermogenià, el primer 
compilat a D.1,1,5, i el segon, a D.1,5,2 (Exercitationes academicae XII in L. Ex hoc Jure 
5 Dig. de Just. et Jure atque in L. Cum igitur 2. Digestor. De Statu hominum, Cervera, 1745). 
En aquesta obra, en contra del que pot semblar desprendre’s del títol, els dos textos 
d’Hermogenià constitueixen tan sols un puntal per a donar peu a un petit tractat 
sobre el dret natural i el dret de gents, en el qual s’estudien l’origen de les guerres, 
de la diversitat de pobles, dels regnes, de les fronteres, del domini, etc.60 

Els anys que van del 1750 al 1757 són els més productius de la vida de FINESTRES. 
L’any 1750 es publiquen a Cervera les praelectiones sobre els títols del Digest «De liberis 
et postumis heredibus instituendis vel exheredandis» (D.28,2 «De com instituir o desheretar 
els descendents i els pòstums») i «De adquirenda vel omittenda haereditate» (D.29,2 «De 
com adquirir o repudiar l’herència»),61 entre els quals s’insereix una diatriba amb el 
títol «De com instituir hereus o desheretar els pòstums».62

El mateix any 1750 veu la llum una polèmica diatriba sobre «Els divorcis sense 
culpa», elaborada sobre la base d’un text del llibre segon dels Epitomae Iuris d’Her-
mogenià compilat a D.24,1,60 i 62. En aquesta obra FINESTRES s’ocupa dels divorcis 
per causes objectives, com ara l’esterilitat, la vellesa d’un dels cònjuges o la milí-
cia del marit, que es permetien a Roma però que el dret canònic havia prohibit. 
FINESTRES critica l’esperit anticristià d’aquests divorcis però els examina amb l’inte-
rès de l’historiador i de l’humanista.

El 1751, FINESTRES publica a Cervera la Dissertatio de colore furoris in querela 
inofficiosi testamenti63 (Dissertació sobre l’aparença de demència en la querela inofficiosi 

59 La crítica moderna ha determinat que moltes de les fonts que es recullen en la Jurisprudentia vetus 
no són tan purament clàssiques com creien els humanistes, sinó que contenen importants alteracions 
postclàssiques. Vegeu, entre altres, MIQUEL, J. Historia del derecho romano, Barcelona, 1990, p. 127 i seg.

60 El Dr. CARLOS SÁNCHEZ-MORENO ELLART prepara l’edició de les Execitationes academicae, que es 
publicarà en aquesta mateixa col·lecció.

61 Són la matèria que ha d’impartir el catedràtic de prima de lleis, el primer i el tercer curs. Vegeu 
RUBIÓ I BORRÀS, M. Historia…, cit. vol. 1, p. 297.

62 El títol de l’obra és Praelectiones Cervarienses sive commentarii academici ad titulum Pandectarum «De liberis 
et postumis…»; cui subiungitur diatriba «De postumis heredibus instituendis vel exheredandis» et ad titulum «De adqui-
renda vel omittenda haereditate».

63 Un exemplar d’aquesta obra es pot consultar a la Biblioteca General de la Universitat de 
Barcelona.

finestres tripa 18/4/05, 17:2629



J. FINESTRES I DE MONSALVO30 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 31

testamenti). En aquest treball s’estudia el color insaniae (l’aparença o presumpció de 
demència) que servia com a fonament de la querela inoficiosi testamenti. Aquest treball 
s’incorporarà l’any següent a una obra més ambiciosa, la praelectio sobre la querela 
inoficiosi testamenti, que FINESTRES publicarà juntament amb la lliçó sobre les subs-
titucions vulgar i pupil·lar amb el títol Praelectiones Cervarienses sive commentarii aca-
demici ad titulos Pandectarum De inofficioso testamento ac De vulgari et pupillari substitutione 
(Cervera, 1752).

Dos anys després, el 1754, FINESTRES publica també a Cervera un tractat de 
dret dotal amb el títol De iure dotium libri V. Aquesta obra, tot i mantenir l’erudició 
característica dels treballs de FINESTRES, és molt menys antiquarista que no pas les 
praelectiones i conté moltes més referències al dret local de Catalunya i fi ns i tot a altres 
drets locals europeus.64 

La gran predilecció de FINESTRES pel jurista Hermogenià el porta a publicar aquest 
mateix any 1754, i novament a Cervera, un comentari sencer, en dos volums, als sis 
llibres dels Epitomae Iuris d’aquest jurista, sota el títol In Hermogeniani Iuris Epitomarum 
libros VI commentarius. FINESTRES incorpora a aquesta obra els treballs exegètics sobre 
Hermogenià que havia elaborat en anys anteriors (les Exercitationes s’insereixen al vol. 
1, p. 28-230, i la diatriba sobre el divorci, a les p. 505 i seg. del mateix volum) i les com-
pleta amb un estudi de la resta de fragments dels Epitomae Iuris que es conserven en el 
Digest. La temàtica dels textos és molt variada i va del dret de l’esclavatge fi ns al dret 
de família i el dret penal. Aquesta és possiblement l’obra més acabada i més erudita 
del mestre cerverenc i, potser per aquesta raó, és l’obra que va tenir més difusió a 
l’Europa central.65

1.4.3 La tercera etapa: l’obra epigràfi ca (1757-1762)

La darrera obra que publica FINESTRES és la Sylloge inscriptionum Romanarum 
quae in Principatu Catalauniae vel extant vel aliquando extiterunt, que s’edita a Cervera el 
1762. Aquest treball consisteix en una col·lecció d’inscripcions romanes trobades a 
Catalunya que FINESTRES classifi ca en set classes i comenta.

64 Vegeu, per exemple, p. 67.
65 Com que el comentari als epitomae iuris d’Hermogenià és un treball que s’ocupa de temes molt 

variats, no és senzill detectar quins juristes estrangers coneixen FINESTRES. Aquesta investigació es 
fa especialment difícil perquè FINESTRES no apareix en el Hommel Redivivus de TH. SCHIMMELPFENG 
(Kassel, 1858). Les nostres lectures d’obres de ius commune ens han portat a detectar, per atzar, dues 
citacions d’aquesta obra en dos treballs no espanyols:

– RAPOLLA, F. (president de la Cambra Reial de Nàpols) Der Rechtsgelehrte oder über die Art und Weise 
wie das Civilrecht richtig erlernt und erklärt wird, Stuttgart, 1792. p. 314; p. 389 (traducció de GRIESINGER, 
L. F. de l’original en llatí).

– GLÜCK, CH. F. Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld ein Commentar, vol. 6 (Erlangen, 
1800), p. 141, n. 26 (cita: Commentarius in Hermogeniani Iuris epitomarum libros VI ad L.32 D. de obligat. et 
action., § 33, pag. 615).
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1.5 La difusió de l’obra de Finestres

FINESTRES no ho tenia fàcil per a aconseguir que la seva obra tingués gran difusió, 
perquè no publicava en cap de les grans cases editorials sinó que tots els seus treballs es 
van imprimir en la mateixa Universitat de Cervera. El poc renom dels juristes hispans 
a l’Europa central feia que els impressors de més enllà dels Pirineus no es volguessin 
arriscar a editar treballs jurídics espanyols i, per tant, l’única solució per a la majoria 
de professors consistia a imprimir les obres en la mateixa Universitat i després intentar 
fer-ne la distribució per mitjà d’algun llibreter centreeuropeu conegut.66 FINESTRES va 
fer un gran esforç per tal que els seus treballs arribessin arreu d’Europa i, si bé no sem-
pre va aconseguir que els exemplars impresos es venguessin tant com hauria volgut, la 
seva fama sí que es va estendre arreu del continent.

Pel que fa al llibre que conté la nostra praelectio, FINESTRES va intentar distribuir 
l’obra a l’Europa central mitjançant l’editor holandès PERE D’HONDT, conegut de 
MAYANS, que ja l’havia ajudat a distribuir el llibre amb les praelectiones «De liberis et 
postumis…» i «De adquirenda vel omittenda hereditate» uns anys abans. En una carta del 
24 de setembre de 175267 FINESTRES prega a MAYANS que ofereixi a D’HONDT cent 
exemplars de les praelectiones «De inofficioso testamento» i «De vulgari et pupillari substituti-
one». No sabem si aquest oferiment va ser acceptat, tot i que, per raons que ens són 
desconegudes, sembla que MAYANS va tenir difi cultats per a fer la gestió, ja que en 
epístoles successives (24 de desembre de 1752,68 4 de novembre de 175369 i 16 de 
desembre de 175370) FINESTRES li ha de recordar l’encàrrec. Finalment, la qüestió de 
la distribució desapareix de la correspondència. En tot cas, sembla que la difusió de 
l’obra no va ser gaire gran, ja que, el 1791, L. J. F. HÖPFNER ha d’escriure a Cervera 
per preguntar on podria trobar el De iure dotium i les praelectiones «De inofficioso testamen-
to» i «De vulgari et pupillari substitutione» a la venda, cosa que ens indica que a Frankfurt 
del Main no era fàcil trobar exemplars d’aquests treballs.71

La presència de FINESTRES a la vida jurídica europea no es va limitar, però, a la 
distribució de la seva pròpia obra, sinó que va col·laborar activament amb romanistes 
d’altres països d’Europa en la promoció de la jurisprudència humanista, especialment 
la hispana. FINESTRES va col·laborar en l’edició del recull d’obres breus de juristes 
d’arreu d’Europa que l’humanista holandès G. MEERMAN va publicar sota el títol 
Thesaurus iuris Civilis et Canonici a La Haia els anys 1751-1753, enviant-hi obres d’hu-
manistes espanyols que eren difícils de trobar als Països Baixos.72 El Thesaurus de 

66 Sobre les dificultats dels juristes hispans per a publicar a l’estranger, cfr. MESTRE, A. «Difusión», 
cit. p. 114 i seg. Tal com explica MESTRE, MAYANS va tenir més èxit que FINESTRES i sí que va aconse-
guir publicar fora de la seva terra, tot i que no ho va tenir gens fàcil.

67 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 494, p. 469.
68 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 497, p. 473.
69 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 505, p. 481.
70 CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 504, p. 484.
71 CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 421.
72 MEERMAN agraeix a FINESTRES la seva col·laboració en el pròleg del Thesaurus ( vol. 1) amb les 

paraules: «Neque minus me obstrictum fateor [...] Josepho Finestresio, Juris Antecessori Cervariensi celeberrimo, qui 
Notas Petri Fabri in Julii Pauli Sententiarum Libros pariter anecdotas liberaliter communicavit.» («I no em considero 
menys agraït envers Josep Finestres, famosíssim professor de dret de Cervera, qui generosament em va transmetre les Notes 
també inèdites de Pere Fabre als llibres de les Sentències de Juli Paulus.»).
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MEERMAN va tenir una gran difusió en el seu temps però no va poder ser consul-
tat per a l’elaboració de la praelectio sobre les substitucions vulgar i pupil·lar, ja que 
FINESTRES no el va poder tenir a les mans fins al final de 1752.73

La popularitat de FINESTRES a l’Europa central es concentra majoritàriament 
en el segle XVIII.74 A partir de 1800 disminueixen o desapareixen completament en 
les obres jurisprudencials centreeuropees les allaus de citacions que caracteritzaven 
la majoria dels tractats jurídics dels segles precedents. La nacionalització del dret 
provoca que, a part dels clàssics que han esdevingut ineludibles (CUIACI, DONEL, 
DUARÈ, FABER, etc.), es tendeixi a reduir les citacions dels autors del propi país, i això 
provoca que FINESTRES desaparegui gairebé absolutament dels peus de pàgina.75

L’any 1964 DETLEF  LIEBS (actualment catedràtic de dret romà de la Universitat 
de Friburg de Brisgòvia, a Alemanya) va publicar la seva tesi doctoral (dirigida pel 
professor F. WIEACKER) sobre els Epitomae Iuris d’Hermogenià (Hermogenianus iuris 
epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians, Gotinga, 1964). 
En aquesta obra D. LIEBS va revisar, des d’una perspectiva metodològica actual, les 
conclusions de FINESTRES, que havien estat atacades de manera desmesurada i sense 
prou justifi cació en un article de H. DIRKSEN titulat Über des Hermogenianus libri iuris 
epitomarum (Hinterlassene Schriften, vol. 2, Leipzig, 1871, p. 482 i seg.).

2. LA PRAELECTIO SOBRE LA SUBSTITUCIÓ VULGAR I LA PUPIL·LAR

2.1 El gènere literari: la praelectio com a comentari d’un títol 
del Digest

I. [Introducció] La praelectio és la versió impresa (corregida, completada i esme-
nada) d’una lliçó oral dictada a la Facultat de Dret. El pla d’estudis de 1726 de la 
Universitat de Cervera mantenia l’ordre tradicional d’exposició de la matèria del 
dret civil seguint els títols de les fonts i, en concret, l’explicació del títol dedicat a les 
substitucions vulgar i pupil·lar era prevista per a l’inici del segon any d’estudis.76

Tot i que per a seguir les explicacions de classe es recomanava la lectura del 
comentari a les Institucions de Justinià de VINNI (VINNEN) amb les notes d’HEINECI 
(HEINECKE), a la pràctica l’aprenentatge a Cervera es basava essencialment en les 
explicacions de classe.77 Per això resultava interessant que els alumnes poguessin dis-
posar d’una versió polida de les lliçons, que els facilités l’aprenentatge i la preparació 
dels exàmens, i això és el que FINESTRES va voler-los oferir amb la impressió de les 

73 En l’epístola a G. MAYANS del 18 de juny de 1752, FINESTRES diu que els primers quatre toms 
del Thesaurus estan a punt d’arribar a Alacant. Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 487.

74 Vegeu SÁNCHEZ-MORENO, C. «Finestres...», cit. al principi.
75 PESET, M. i MARZAL, P. («Humanismo jurídico tardío en Salamanca», Studia historica. Historia 

Moderna 14 [Salamanca, 1996] p. 83) han destacat els problemes de l’humanisme jurídic espanyol per 
a influir en la cultura del segle XIX.

76 RUBIÓ I BORRÀS, M. Historia…, cit. vol. 1, p. 295 i seg.
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praelectiones. De tota manera, el mestre tenia possiblement un segon objectiu: després 
de la seva jubilació el 1751, FINESTRES va voler llegar a les generacions futures de 
la Universitat un testimoni de les lliçons que durant tant de temps hi havia dictat i 
que tanta fama li havien donat, de manera que el seu esperit pogués perviure a la 
Universitat després que JOSEP MOLINER I POUDEVIDA va haver-lo succeït en la càte-
dra de prima de lleis.

La praelectio que aquí reeditem i traduïm (De vulgari et pupillari substitutione) es va 
publicar el 1752 juntament amb una altra sobre el testament inofi ciós (De inoficioso 
testamento), que ocupava les pàgines 1 a 164. No hem considerat convenient publicar 
en aquesta edició totes dues praelectiones perquè hauria implicat una obra excessiva-
ment voluminosa, però seria interessant que més endavant es pogués editar també 
traduïda la praelectio que manca.

En un primer moment, FINESTRES va pensar a fer imprimir les praelectiones a 
Amsterdam, però va tenir por de perdre l’original i de no poder supervisar la 
impressió dels textos en grec, de manera que fi nalment va decidir que s’imprimissin 
a Cervera, a la impremta de la Universitat,78 que en aquells moments estava arren-
dada a l’impressor JOSEP BARBER.79 FINESTRES no va haver de pagar gairebé res per 
la impressió ja que, en agraïment per la seva tasca promotora de la impremta uni-
versitària, els impressors no van voler cobrar-li res més que els sous dels obrers. A 
més, la qualitat d’impressió va poder ser òptima perquè els tipus emprats eren gai-
rebé nous.80 Els llibres van sortir a la venda per un preu de sis sous i sis diners.81 En 
morir, FINESTRES tenia encara a la seva biblioteca nou exemplars de les praelectiones 
De inoficioso testamento i De vulgari et pupillari substitutione.82

II [Ordre d’exposició de la matèria] Les explicacions de FINESTRES no seguien 
l’ordre dels diferents fragments compilats en el títol del Digest, com havia estat habi-
tual en l’edat mitjana i fi ns i tot en l’obra d’alguns humanistes,83 sinó que reordena la 
matèria per problemes, de manera que es faciliti a l’estudiant (o al lector) una com-
prensió global de la institució explicada. Aquest tractament de la matèria, desvincu-

77 PRATS I CUEVAS, J. La Universitat de Cervera…, cit. p. 281, n. 73. FINESTRES no era gaire partidari 
d’utilitzar aquesta obra com a manual de referència, sinó que considerava que per als principiants era 
més adequat el Theophilus renovatus de D. GALTIER. Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 310 
(carta del 16 de setembre de 1736). De tota manera, la gran implantació del comentari de VINNI va 
impedir a FINESTRES cap innovació. En l’informe de la Universitat sobre el projecte de reforma del pla 
d’estudis de 1772 es proposa com a llibre de text del batxillerat (els primers quatre anys) el VINNI amb 
les notes d’HEINECCI. Vegeu PRATS I CUEVAS, J. La Universitat de Cervera…, cit. p. 294.

78 CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 483.
79 JOSEP BARBER va ser l’impressor de la Universitat de Cervera de 1749 a 1754. Aquest quinquen-

ni va representar un parèntesi en el control de la impremta universitària per la família IBARRA, que 
va ser arrendatària de la impremta durant la major part del segle XVIII. Vegeu RUBIÓ I BORRÀS, M. 
Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera, vol. 2, Barcelona, 1916, p. 224. Resulta interessant desta-
car que la major part de publicacions de JOSEP FINESTRES es van fer precisament durant el quinquen-
ni en què JOSEP BARBER regentà la impremta universitària, cosa que possiblement és un indici d’una 
especial bona relació entre FINESTRES i aquest impressor.

80 GALLISSÀ, L. a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 339 i seg.
81 Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 2, § 779.
82 CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 483.
83 Vegeu, per exemple, CUIACI, J. «Recitatio solemnis ad titulum VI», «De vulgari et pupillari subs-

titutione», Opera omnia, vol. 4.1, Postum., París, 1658, col. 941 i seg.

finestres tripa 18/4/05, 17:2633



J. FINESTRES I DE MONSALVO34 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 35

lat de l’ordre de les fonts, s’havia anat fent cada cop més habitual a partir del segle 
XVI,84 tot i que té les seves arrels en l’obra dels juristes de la baixa edat mitjana.85

La gran majoria de problemes que FINESTRES estudia en relació amb les substi-
tucions vulgar i pupil·lar havien estat plantejats ja en el comentari de BÀRTOLO DE 
SASSOFERRATO86 en els primers textos del títol 6 del llibre 28 del Digest. BÀRTOLO 
dedica el comentari del títol D.28,6 les cinc species substitutionum que distingien els 
autors medievals (vulgaris, pupillaris, exemplaris, breviloqua i compendiosa) i aprofi ta el 
comentari a D.28,6,1 i a D.28,6,2 per a fer una exposició detallada, respectivament, 
de les substitucions vulgar i pupil·lar.

Aquest ordre és seguit per alguns humanistes (per exemple, U. ZÄSY [llatinitzat 
Zasius]87) però, com que FINESTRES només accepta l’existència de dos tipus de subs-
titucions directes, divideix el seu tractat en una part introductòria, en una segona part dedi-
cada a la substitució vulgar i en una tercera consagrada a la substitució pupil·lar.88

Pel que fa a la substitució vulgar, FINESTRES segueix en essència l’ordre expositiu 
triat per BÀRTOLO, que consisteix a seguir un esquema parabiològic: al principi, 
s’explica el naixement de la substitució (capítol I), es continua amb els seus efectes 
(capítols II a IV) i s’acaba amb la seva extinció (capítol V).89 Aquest és un ordre d’ex-
posició de la matèria freqüent en moltes obres de la jurisprudència humanística90 i 
que encara avui dia s’empra sovint en lleis i en exposicions doctrinals.

En la substitució pupil·lar, en canvi, FINESTRES se separa bastant de BÀRTOLO, 
possiblement perquè l’exposició bartoliana és molt menys estructurada. FINESTRES 
prefereix iniciar el tractat amb una introducció històrica i dogmàtica que permeti 
al lector tenir clar què és una substitució pupil·lar i per què es va crear (capítols I i 
II). Posteriorment analitza el naixement de la institució, examinant els requisits sub-
jectius (capítol III) i objectius (capítol IV) de tota substitució pupil·lar. L’exposició es 
clou amb una explicació del funcionament de la substitució pupil·lar des d’un punt 
de vista dinàmic, amb l’estudi de com s’extingeix (capítol V) i quins efectes té, si no 
s’arriba a extingir (capítol VI).

En defi nitiva, doncs, FINESTRES realitza en la praelectio un esforç important de sis-
tematització d’una matèria àrdua i confusa, com és la de les substitucions vulgar 

84 Vegeu TROJE, H. E. («Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluss des Humanismus», 
a COING, H. Handbuch..., p. 755) i COING, H. Handbuch..., p. 38. La reordenació de la matèria dintre dels 
títols no era quelcom exclusiu de la jurisprudència humanista. Els juristes del novus usus Pandectarum cen-
treeuropeu, que en gran mesura continuen vinculats a la tradició bartolista, també la practiquen. Vegeu, 
entre altres, SÖLLNER, A. «Zu den Literaturtypen des deutschen Usus modernus» a Ius commune 2 (1969), p. 
177 i seg.

85 Per a la continuïtat entre el mos italicus i el mos gallicus, vegeu PIANO MORTARI, V. Gli inizi del diritto 
moderno in Europa, Nàpols, 1980, p. 310 i seg.

86 In primam Infortiati partem, Venècia, 1590, p. 115 i seg. Tot i que en les obres del mos italicus es 
comentaven textos concrets i en el mateix ordre en què apareixien en el Digest, els comentaris a la 
rúbrica dels diferents títols, i també els comentaris a algunes de les fonts, s’estenien tant que esdevenien 
un breu tractat en què la matèria havia estat reordenada. L’ordre utilitzat en aquestes ocasions conti-
nuava sent utilitzat en l’edat moderna.

87 «Tractatus substitutionum», Opera omnia, vol. 5, Lió, 1550 (reimp. Aalen, 1966) col. 257 i seg.
88 Cfr. p. 179 i seg.
89 Vegeu un esquema similar a PAPILLON, T. «Tractatus de directis heredum substitutionibus» Otto 

Thes. IV (Leiden, 1729), p. 670.
90 Vegeu, per exemple, GALVANI, M. A. De usufructu dissertationes variae, Ginebra, 1676.
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i pupil·lar. Aquest esforç és una prova del fet que la imatge tòpica que sovint s’ha 
volgut donar del professor de Cervera, d’un fi lòleg despreocupat per tot problema 
dogmàtic, és insostenible i només contribueix a crear clixés que es repeteixen acrí-
ticament durant generacions, el que contribueix a donar una imatge distorsionada 
del que era l’estudi i l’ensenyament del dret a mitjan segle XVIII.

III [Caràcter elemental de l’obra] La praelectio de FINESTRES no és una obra super-
fi cial, tot i que té caràcter elemental. L’autor és selectiu a l’hora de triar les qüestions 
que cal examinar i no dubta a remetre a tractats més voluminosos per a aspectes 
secundaris que no es pot entretenir a explicar. Això no obstant, en relació amb els 
problemes seleccionats, l’estudi és molt profund i rigorós.

El criteri de selecció dels problemes no és la seva transcendència pràctica, sinó 
les difi cultats doctrinals que haguessin suscitat. L’autor no es fi xa com a objectiu 
primordial transmetre als oients una sèrie de coneixements sobre un punt concret 
del dret de successions, sinó que més aviat vol ensenyar-los un mètode que els per-
meti orientar-se en la jungla d’opinions i controvèrsies que era el dret comú del 
segle XVIII. FINESTRES desitja que els futurs juristes dominin una metodologia que 
els permeti valorar les diferents exègesis de les fonts que trobaran en la bibliografi a 
i que puguin triar la més encertada (verior sententia) i la que refl ecteixi millor el sentit 
originari i genuí del text (sensus germanus).

A diferència del que passa avui dia en molts plans d’estudi, en temps de 
FINESTRES no es creia, normalment, necessari que els estudiants haguessin estudi-
at de manera completa totes les institucions jurídiques a la Universitat, sinó que es 
considerava millor ensenyar, a partir de certes institucions escollides, un mètode que 
permetés a l’alumne, després d’haver sortit de la Universitat, prosseguir personal-
ment i de manera privada els seus estudis en l’àmbit que considerés més adequat. La 
Universitat es veia, doncs, no com un centre de formació de tècnics sinó com una 
institució en la qual s’aprenia la tradició cultural.

2.2 Humanisme jurídic i dogmàtica en la praelectio 
sobre les substitucions vulgar i pupil·lar

I. [Caràcter essencialment dogmàtic i no històric] La praelectio sobre les substituci-
ons vulgar i pupil·lar és una obra essencialment dogmàtica. FINESTRES vol plantejar i 
resoldre de manera exhaustiva tots els problemes que poden sorgir en relació amb les 
institucions estudiades, i l’exègesi fi lològicament i històricament acurada serveix com 
a mitjà per a arribar a aquest fi .91

La nostra praelectio s’allunya de la metodologia purament antiquarista i fi lològica 
(que FINESTRES segueix, no obstant això, en altres treballs)92 i se situa dins el corrent 

91 H. E. TROJE («Die Literatur...», cit. p. 755) afirma que «Der humanistische Kommentar unters-
cheidet sich von den oben beschriebenen humanistischen Adnotationes dadurch, daß er Vollständigkeit 
der Problemerörterung anstrebt [...] Der humanistische Kommentar ist «dogmatisch» orientiert.»

92 Vegeu, per exemple, la diatriba sobre els divorcis sense culpa o, fora ja de l’àmbit jurídic, la 
Sylloge d’inscripcions romanes. 
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93 F. CARPINTERO («“Mos italicus”, “mos gallicus” y el humanismo racionalista» Ius commune, 6 
[1977], p. 135 i seg.) anomena aquest corrent sistemàtic de la jurisprudència humanista «humanismo 
racionalista» i la considera el precedent immediat del jusnaturalisme racionalista. Sobre aquest corrent, 
vegeu PIANO MORTARI, V. Gli inizi…, cit. p. 360 i seg.

C. SÁNCHEZ-MORENO («Finestres...», cit. n. 10) destaca que una nítida contraposició entre mos ita-
licus i mos gallicus distorsiona l’enfocament dels problemes, ja que per sobre d’algunes diferències, hi ha 
una continuïtat en molts aspectes, tant metodològics com doctrinals.

94 A banda de les introduccions, FINESTRES intercala en alguns punts algunes explicacions his-
tòriques pensades per a fer més amena la classe i més entenedora la terminologia llatina. Vegeu, per 
exemple, a la p. 276, l’excel·lent explicació dels suports que els romans utilitzaven per a atorgar els seus 
testaments i els enginyosos mecanismes que tenien per a protegir l’autenticitat del contingut.

95 Vegeu p. 231. Això no obstant, el més freqüent és que FINESTRES pensi en termes de derogació: 
si un mateix problema té diverses solucions, que corresponen a diferents èpoques, FINESTRES decideix 
sovint prescindir dels textos més antics i aplicar exclusivament el règim més recent, sense buscar una 
reinterpretació harmonitzadora dels textos derogats segons el nou dret.

D’altra banda, cal subratllar que FINESTRES només admet reinterpretacions que adaptin els textos 
antics a contextos normatius posteriors (aggiornamenti) dins de l’edat antiga, que, en l’àmbit jurídic, 
acaba amb el regnat de Justinià. FINESTRES no accepta, per contra, reinterpretacions que adaptin els 
textos romans a un context (ni normatiu ni social) medieval o modern.

96 Sobre el mètode del mos italicus, vegeu PIANO MORTARI, V. Dogmatica e interpretazione. I giuristi 
medievali, Nàpols, 1976, p. 155 i seg.

Un altre tret que distingeix la praelectio de les obres del mos italicus és que les referències al dret propi 
són poques, breus i incompletes. Aquesta omissió és especialment important pel que fa a la substitució 
pupil·lar que, a Catalunya, tenia una regulació especifica en una constitució de Pere III (Const. «Los 
impubers...», a Constitucions i altres drets de Catalunya, Barcelona, 1704 [reimp. ibidem, 1973], llib. 6, tit. 1, 
const. 2, p. 357), completada per una altra de Felip II (const. «Per quant apar...» ibidem). D’altra banda, 
tot i que la citació de juristes medievals (que FINESTRES normalment denomina genèricament «antics» 
o «més antics») és freqüent, això no es pot interpretar com un element del mos italicus en la praelectio, ja 
que sovint només es fa per a aclarir als estudiants que les opinions d’aquests juristes no són encertades.

Un assumpte diferent és la manca de citacions de juristes catalans en la nostra praelectio, que té a veure 
sobretot amb el fet que la bibliografia catalana sobre aquest tema no és tan abundant ni tan prestigiosa 
com en altres temes. A De iure dotium, per exemple, FINESTRES cita amb molta més freqüència juristes cata-
lans perquè les obres catalanes sobre el dret dotal tenien un prestigi i una difusió més que notables.

97 Aquest mètode es desenvolupa paral·lelament, des del segle XVI, en l’àmbit de l’exègesi bíblica, 
tant catòlica com protestant. Vegeu, entre altres, PIANO MORTARI, V. «Sugli scritti programmatici dei 
giuristi del sec. XVI» SD 21 (1955), p. 281.

historicodogmàtic93 de la jurisprudència humanística, en la línia de DONEL i DUARÈ. 
L’anàlisi purament històrica de les substitucions vulgar i pupil·lar es limita a les pàgines 
introductòries94 i, després, l’interès se centra a aconseguir un tractament sistemàtic dels 
problemes jurídics. Així, per exemple, FINESTRES no dubta a acceptar, quan cal, que 
un text clàssic compilat al Digest pugui ser reinterpretat tenint en compte la legislació 
reformista de Justinià, prescindint completament del seu sentit originari, si aquesta és 
l’única manera de fer-lo aplicable.95

El tractament sistemàtic de la matèria es diferencia del mètode del mos italicus,96 
propi del dret medieval català, perquè no hi ha cap referència a la pràctica testamen-
tària catalana del XVIII, ni a l’estructura familiar de l’època, ni tampoc s’esmenten 
decisions d’òrgans jurisdiccionals, a diferència del que passa, per exemple, en l’obra 
del gran jurista català del segle anterior PERE FONTANELLA. En l’obra dels humanis-
tes hi ha un intent de descobrir el sentit originari de les fonts per mitjà d’una exègesi 
fi lològica i històrica acurada, amb l’ajut, si cal, de textos externs al Corpus Iuris.97 Per 
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FINESTRES (i per la majoria de juristes de la jurisprudència humanística),98 la siste-
matització del dret i la recuperació del seu esplendor originari no son objectius con-
tradictoris, com es podria pensar des de les perspectives metodològiques actuals,99 
sinó que, per ells, un dels trets genials del dret romà en el seu estat més pur radicava, 
precisament, en la seva harmonia.100

Aquest ideal metodològic queda patent en la censura del llibre, que va anar a 
càrrec del successor de FINESTRES a la càtedra de prima de lleis, JOSEP MOLINER 
I POUDEVIDA. En aquest text es destaca que el mèrit de les praelectiones consisteix a 
combinar a la perfecció l’erudició i el bon estil amb l’anàlisi racional i la doctrina 
jurídica, ja que només la combinació d’aquests dos enfocaments pot elevar la juris-
prudència a la perfecció. 

II. [Infl uències metodològiques de la praelectio] Les principals infl uències metodo-
lògiques que es poden trobar en la praelectio provenen de l’humanisme jurídic castellà 
del segle XVII i de la jurisprudència elegant neerlandesa del segle XVII i de la primera 
meitat del XVIII. FINESTRES trasllada a Cervera els mètodes de l’humanisme barroc 
que havia tingut els seus principals centres a Salamanca i a Leiden.

L’humanisme jurídic de Salamanca del segle XVII és sovint injustament oblidat 
per molts historiadors del dret europeu, potser perquè encara perviu en molts autors 

98 No es pot classificar els juristes de la jurisprudència humanista en «antiquaris» i «dogmàtics», 
perquè són poquíssims els juristes que es poden adscriure sens dubte a un o a l’altre grup. Fins i tot 
CUIACI, que és reconegut arreu com el principal «antiquari», té un gran interès que el dret recu-
perat amb la nova interpretació de les fonts trobi una aplicació pràctica. En tot cas, es podria par-
lar d’obres antiquaristes i d’obres dogmàtiques. Vegeu, per exemple, TROJE, H. E. «Humanistische 
Kommentierung klassischer Juristenschriften» Ius commune 4 (1972), p. 60 i seg.

Tampoc no és fàcil establir una neta distinció entre els humanistes «sistemàtics» i els partidaris d’un 
mètode exegètic. En general es pot afirmar que els representants del mos gallicus més antic segueixen 
un mètode essencialment exegètic, mentre que a partir d’ALCIAT i DUARÈ tendeix a triomfar la nova 
sistemàtica, però, en la majoria de casos, hi ha una barreja dels dos enfocaments.

99 La major part dels juristes del corrent humanista es caracteritzen pel seu desig de recupe-
rar el dret romà clàssic en tota la seva puresa i, alhora, per una voluntat sistematitzadora que va 
més enllà de les conciliacions de textos practicades pels comentaristes. A nosaltres, la conjugació 
d’aquests dos desitjos ens pot semblar impossible perquè els estudis romanístics del nostre segle han 
demostrat que el dret romà clàssic es caracteritzava molt més per una aproximació casuística als pro-
blemes que per un afany sistematitzador i, per tant, la cerca de la veritat històrica no pot passar en 
cap cas per l’intent de forçar les fonts per a destil·lar-ne un sistema tancat. Pels juristes humanistes, 
en canvi, la perfecció del dret romà clàssic que volien recuperar radicava precisament en la creença 
que, sota la casuística aparent dels milers de fragments compilats en el Corpus, hi ha subjacent un 
sistema perfecte que només espera ser descobert. En l’època es creia que, igual que la investigació 
pacient dels fenòmens naturals, aparentment sense relació, permetia descobrir unes lleis generals i 
necessàries, així també l’estudi atent del dret romà conduiria a desenterrar l’estructura perfecta que 
li donava suport. Vegeu, en aquest sentit, H. E. TROJE («Die europäische Rechtsliteratur unter dem 
Einfluß des Humanismus» Ius commune 3 [1970], p. 59 i seg.): «Die sogenannte “Historisierung” des 
römischen Rechts bedeutet für das 16. Jahrhundert nicht dessen Entlastung aus der Verantwortung 
für das gegenwärtige Recht, sondern vielmehr Indienstnahme.» Al nostre entendre, una de les 
millors exposicions d’aquesta contradicció interna del mètode de la jurisprudència humanística 
es pot trobar a PIANO MORTARI, V. Gli inizi del diritto moderno in Europa, Nàpols, 1980, p. 322 i seg.

100 Pels humanistes la cultura no era només erudició, sinó organització sistemàtica del saber. El 
neoplatonisme renaixentista, que tanta influència va tenir en l’humanisme, predicava una harmonia 
en el món de les idees que implicava l’existència d’un sistema subjacent en els fenòmens de totes les 
branques del saber.
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la creença errònia que la jurisprudència humanista és un fenomen eminentment 
protestant. En realitat l’escola de Salamanca, amb juristes del nivell de FRANCISCO 
RAMOS DEL MANZANO, JUAN SUÁREZ DE MENDOZA i JOSÉ FERNÁNDEZ DE RETES, 
constitueix un dels centres més importants de l’humanisme jurídic barroc del segle 
XVII.101 FINESTRES coneix bé les obres d’aquests autors, n’aprecia el mètode i l’estil i 
s’esforça per emular-los.102

FINESTRES no només coneix i admira l’humanisme jurídic de Salamanca del 
XVII, sinó que, juntament amb G. MAYANS, és un dels principals promotors de la 
seva difusió fora de la península ibèrica. Com ja hem apuntat més amunt, MAYANS 
i FINESTRES envien a G. MEERMAN moltes de les obres de juristes hispans que es 
publicaran en el Thesaurus (La Haia, 1751-53), i contribuiran així al fet que l’huma-
nisme hispà sigui tingut en consideració a la resta de països del continent europeu.103 
Per contra, molts dels juristes de l’humanisme castellà del segle XVIII no agraden 
gaire a FINESTRES. Ens referim a persones com SEBASTIÁN ORTEGA, JOAQUÍN JOSÉ 
VÁZQUEZ MORALES o FRANCISCO JOSÉ DE CEPEDA, juristes i humanistes mediocres 
que no són capaços de mantenir l’alt nivell dels seus mestres.104

Al marge de la infl uència de Salamanca, l’obra de FINESTRES té uns vincles estrets 
amb la jurisprudència elegant neerlandesa del segle XVII i de la primera meitat del 
segle XVIII.105 En aquests anys els Països Baixos, i, sobretot, la Universitat de Leiden, 
eren un dels centres d’estudis humanístics més importants d’Europa. En l’àmbit 
jurídic destaquen autors com ULRIC HUBER, CORNELI VAN ECK, CORNELI VAN 
BYNKERSHOEK, ENRIC BRENKMAN i JOAN VOET, que es van convertir en punt de 
referència de l’humanisme jurídic d’arreu del continent. FINESTRES és conscient que 

101 Darrerament D. J. OSLER («The Myth of  European Legal History» Rechtshistorisches Journal 16 [1997], p. 
400 i seg.) ha subratllat que l’oblit de l’escola de Salamanca és una de les principals causes que fan inexacta la imatge 
tradicional de l’humanisme jurídic europeu. Sobre l’humanisme jurídic de Salamanca, vegeu PESET, M./MARZAL, 
P. «Humanismo…», cit. 63 i seg.

102 En la praelectio sobre les substitucions vulgar i pupil·lar es pot detectar també una important 
influència d’ANTONIO PICARDO VINUESA, un jurista de Salamanca que no és un humanista en el sentit 
més pur de la paraula (cfr. PESET, M./MARZAL, P. «Humanismo…», cit. p. 69) tot i que, en les seves obres, 
al costat de les autoritats medievals, cita fonts literàries clàssiques. Aquest jurista és sobretot conegut pel 
seu comentari a les Institucions de Justinià, però el que més cita FINESTRES és una lectio sobre la substitu-
ció vulgar i pupil·lar. També és citat amb freqüència un altre jurista de Salamanca del XVII, JOAN PUGA 
I FEIJOO, les obres del qual van ser editades per GREGORI MAYANS, a partir de manuscrits dispersos, per 
GREGORI MAYANS, 1’any 735. PUGA no és un humanista, però sap trobar argumentacions enginyoses que 
FINESTRES no dubta a qualificar d’elegants (cfr. p. 328), encara que no siguin de cap manera erudites. 

103 Sobre aquest procés vegeu MESTRE, A. «Difusión…», cit. p. 83 i seg.
104 Vegeu carta de l’1 de setembre de 1751 a CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 478. 

FINESTRES cita també entre els autors que no li plauen alguns que se citen en la praelectio, com ara 
CEPEDA, LANZ o MARTÍNEZ DEL VILLAR (cfr. índex de citacions).

105 El terme jurisprudència elegant s’utilitza a vegades en un sentit estricte, com a sinònim de juristes 
antiquaris com G. NOODT o A. MATTHAEUS. Vegeu, per exemple, CANOY-OLTHOFF, A. M. M. / NÈVE, P. L. 
Holländische Eleganz gegenüber deutschem usus modernus Pandectarum?, Nimega, 1990, p. 4. En un sentit més ampli, 
engloba també juristes com U. HUBER o J. VOET que, tot i tenir interessos humanistes, s’interessen també, 
en la mateixa línea de les praelectiones de FINESTRES, a construir una dogmàtica moderna. En aquest treball 
utilitzem el terme «jurisprudència elegant» en aquest sentit més ampli. Molts d’aquests juristes són autors 
d’obres purament antiquaristes i també de treballs dogmàtics i FINESTRES cita tant les obres d’un gènere com 
les de l’altre. En aquest sentit, vegeu també STEIN, P. El derecho..., cit. p. 136 i seg.
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cal dirigir la mirada a Leiden per a trobar les obres més acabades i metodològica-
ment més perfectes de la jurisprudència humanista del seu temps i, per això, dedica 
una atenció especial a l’estudi dels treballs d’aquests autors i recull les seves idees 
amb gran interès.

Tot i que FINESTRES mai no va viatjar per Europa i mai no va visitar cap universi-
tat estrangera, la seva correspondència ens permet saber que durant tota la seva vida 
va importar grans quantitats de llibres d’editors forans, sobretot neerlandesos, cosa 
que li va permetre conèixer a fons el que s’estava publicant en els principals centres 
d’estudis humanístics del continent. Per aquesta via FINESTRES va poder obtenir 
edicions de les principals obres dels humanistes francesos, italians i alemanys dels 
segles XVII i XVIII, cosa que li va permetre enriquir les seves obres amb citacions de 
les principals autoritats de l’humanisme barroc europeu. A banda d’això, FINESTRES 
va llegir amb fruïció els autors francesos del segle XVI que ja s’havien convertit en els 
clàssics del mos gallicus (CUIACI, DONEL, DUARÈ, HOTMAN…).

III. [Utilització dels instruments humanistes d’exègesi] FINESTRES utilitza en la 
praelectio tots els instruments d’exègesi propis de la jurisprudència humanista, com 
ara el recurs a fonts literàries i a escrits jurisprudencials externs al Corpus Iuris Civilis, 
la pràctica de la crítica textual i l’ús de la història del dret romà per a resoldre les 
contradiccions entre textos. L’erudició més exquisida es posa al servei de la com-
prensió dels textos jurídics romans.

Pel que fa a les citacions d’obres literàries clàssiques, un cop d’ull a l’índex de 
fonts que s’inclou al fi nal d’aquesta edició és sufi cient per a fer-nos una idea de la 
gran varietat de lectures, tant gregues com llatines, que conformaven el bagatge 
cultural d’un cultivador de la jurisprudència humanista: hi ha fi lòsofs (Aristòtil...), 
poetes (Horaci, Juvenal...), retòrics (Ciceró, Quintilià...), tractadistes (Columel·la, 
Vitrubi...), prosistes (Fedre...) i historiadors (Dionisi d’Halicarnàs, Titus Livi...). 
Naturalment, la citació d’aquests autors concrets i no d’altres no es deu a criteris 
estètics o literaris, sinó al fet que les seves obres contenen alguna menció que permeti 
entendre millor el sentit dels textos jurídics. De fet, en temps de FINESTRES, la citació 
d’alguns dels textos que apareixen en la praelectio era ja una constant en els tractats 
i els comentaris humanistes que s’ocupaven de les substitucions vulgars i pupil·lars i, 
en la major part de casos (si no en tots) FINESTRES reprodueix una citació que ha 
trobat en altres obres de jurisprudència humanista.106 El fet que FINESTRES agafi  les 
citacions literàries d’altres juristes no és de cap manera un demèrit, ja que només 
la feina de diverses generacions de juristes pot arribar a detectar totes les mencions 
d’una institució jurídica que es fan en les obres literàries. L’important és el valor que 
FINESTRES concedeix a aquests testimonis i l’ús que en fa per a reconstruir la història 
d’una institució o per a interpretar les fonts jurídiques.

106 FINESTRES troba algunes d’aquestes citacions en obres de juristes anteriors, moltes possible-
ment en la Jurisprudentia vetus ante-Justinianea, d’ANTONI SCHULTING, que el mateix FINESTRES va fer 
imprimir a Cervera el 1744. Així, per exemple, és molt probable que la citació de Persi de la pàgina 170 
de la praelectio de FINESTRES estigui agafada de la nota 12 in fine del comentari de SCHULTING a l’Epitome 
Gaii, que, al seu torn, prové del recull de J. OISEL. També la citació de Suetoni de la pàgina 168 prové, 
molt possiblement, de la nota 15 del mateix comentari de SCHULTING.
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En la praelectio se citen també diverses obres jurisprudencials anteriors a Justinià 
que no formen part del Corpus Iuris Civilis. Aquests textos no constitueixen dret vigent, 
però són utilitzats pels humanistes per a completar i per a interpretar les fonts jus-
tinianees. Es tracta d’alguns epítomes baiximperials atribuïts a juristes romans dels 
segles II i III dC. i de les fonts bizantines.

Pel que fa als epítomes, FINESTRES cita els Tituli ex corpore Ulpiani (Ulp.) les Pauli 
Sententiae (Paul. Sent.) i l’anomenat Epitome Gaii institutionum (Epit. Gaii.). FINESTRES, 
com molts altres humanistes del seu temps, creu que aquestes obres eren realment 
treballs dels juristes clàssics a qui eren atribuïts i que no havien sofert alteracions 
importants. Els considerava dret romà clàssic en estat pur i, en conseqüència, els 
atribuïa un gran valor. Avui dia, la romanística encara discuteix fi ns a quin punt 
el contingut d’aquestes obres refl ecteix el dret de l’època clàssica, però ja ningú no 
dubta que el text que ens ha arribat no és l’original sinó que ha sofert importants 
alteracions en època postclàssica. 

Cal fer un esment especial al cas de l’Epitome Gaii institutionum: aquest text és una 
versió epitomada de les Institucions de Gai, que es va confeccionar possiblement 
en època postclàssica (cap a la segona meitat del segle V dC.) perquè servís de llibre 
de text elemental.107 En temps de FINESTRES no es coneixia encara el palimpsest 
de Verona, que conté un text molt més complet i més pur108 de les Institucions de 
Gai, ja que va ser descobert per J. B. NIEBUHR l’any 1816. Per tant, sempre que 
FINESTRES cita les Institucions de Gai no fa referència al text que avui dia es coneix 
amb aquest nom, sinó al que actualment anomenem Epitome Gaii.

A mitjan segle xvIII hi havia disponibles diverses edicions d’aquests textos de juris-
prudència prejustinianea, però és gairebé segur que FINESTRES va utilitzar l’edició 
d’A. SCHULTING Iurisprudentia vetus ante-Justinianea109 que ell mateix havia fet imprimir 
a Cervera l’any 1744110 i que coincideix amb les citacions literals d’aquestes fonts 
que trobem en el text.111

En contrast amb l’abundància de citacions de la jurisprudència prejustinianea, 
el recurs a les fonts bizantines té un caràcter molt més limitat, possiblement perquè 
FINESTRES era conscient que els alumnes no podien comprendre bé la llengua grega. 
En la praelectio se cita només la Paràfrasi grega de les Institucions de Justinià, obra del 

107 Vegeu TALAMANCA, M. et al. Lineamenti..., cit. p. 619.
108 Els experts estan d’acord, de tota manera, que el text del palimpsest conté algunes alteracions 

d’època postclàssica. Es discuteix molt, però, l’abast d’aquestes modificacions textuals. Cfr., entre altres, 
SOLAZZI, S. «Glose a Gaio», a Scritti Riccobono, vol. 1, Palerm, 1936, p. 71 i seg. ALBERTARIO, E. 
«Elementi postgaiani nelle istituzioni di Gaio» a Studi di Diritto romano, vol. 5, Milà, 1937, p. 440 i seg., 
i NELSON, H. Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones, Leiden, 1981.

109 Aquesta obra d’A. SCHULTING va ser editada per primer cop a Leiden (Lugdunum Batavorum) 
l’any 1717 i novament a Leipzig l’any 1737. Aquesta segona edició es pot consultar a la Biblioteca 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. L’edició de Cervera es pot consultar a la Biblioteca 
General de la Universitat Pompeu Fabra.

110 Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 399. En l’edició de Cervera hi manca algun text 
en grec però hi ha afegides les notes de P. FABER als Tituli ex corpore Ulpiani.

111 En les notes a peu de pàgina s’ha fet constar quan el tenor de l’edició a l’abast de FINESTRES 
divergeix de les edicions més modernes, especialment, J. BAVIERA a Fontes Iuris Romani antejustiniani 
(FIRA), vol. 2. Florència, 1940 (reimpressió 1968).
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professor bizantí Teòfi l (s. VI dC), que FINESTRES va consultar segurament en l’edició 
anotada per FABROT (1637 o bé 1656)112 a la qual remet en la pàgina 226.

IV. [Crítica textual de les fonts] A banda del recurs a obres externes al Corpus de 
Justinià, un altre dels trets característics de la jurisprudència humanista és la pràctica 
de la crítica textual, una operació dirigida a seleccionar, d’entre les variants que pre-
senten els diversos manuscrits, el text original. Pels humanistes, la fi xació del text era 
un requisit indispensable per a interpretar-lo correctament, sobretot en els casos en 
què les variants conferien a les fonts sentits completament diferents, cosa que passava 
en molts dels textos del Digest o del Codex.

Com que FINESTRES no podia veure personalment els manuscrits, solia113 partir en les 
seves exègesis de l’edició del Corpus més acurada del seu temps, l’anomenat Corpus Iuris 
Lipsiense (de Leipzig). Aquesta edició havia estat preparada per SIMON VAN LEEUWEN, i 
anava acompanyada de la glossa de l’humanista DÉNIS GODEFROY (Dionisius Gothofredus 
[1549-1622]).114 La primera edició és de 1722 però, tot al llarg del segle XVIII va ser 
reimpresa i reeditada diverses vegades. Durant la confecció de la praelectio, FINESTRES 
possiblement va utilitzar l’edició de Leipzig de 1740, de la qual va dir, en una carta 
dirigida a DOU el 6 d’abril de 1741, que «…són de las millors i més plenas que han exit fins 
ara…».115 En ocasions, però, FINESTRES rebutja l’autoritat d’aquest text i prefereix aco-
llir la lectura d’altres manuscrits que determinats autors afi rmen haver vist (per exem-
ple, p. 208 i seg.), amb un criteri que la crítica textual moderna no compartiria.

V. [Resolució de contradiccions entre les fonts mitjançant la distinció d’èpoques; 
la precisió en l’exposició de la dicotomia ius civile - ius honorarium] A banda de tot el 
que hem dit, el punt en què FINESTRES destaca més com a jurisprudent humanista 
és en la seva aguda i precisa comprensió històrica del dret romà. El Corpus justinia-
neu conté textos que pertanyen a èpoques molt diverses, ja que entre les XII Taules 
i les Novel·les hi ha més de mil anys d’història jurídica. FINESTRES és capaç de con-
textualitzar històricament cada text, cada norma, cada jurista i cada emperador, de 
manera que pot resoldre moltes de les contradiccions entre textos traçant les línies 
d’una evolució històrica. Tal com ens diu el mateix FINESTRES (p. 252) «Scio quidem 
multas iuris nostri difficultates ex Chronologiae ratione superari...» [«Sé que moltes de les difi -
cultats del nostre dret se superen gràcies a la cronologia...»], i així ho fa en diverses 
ocasions al llarg del text, com per exemple en la pàgina 198, on critica que no s’hagi 
fet atenció al fet que la constitució compilada a C.6,57,2 és anterior a Justinià, o en 
la pàgina 349, on intenta datar amb precisió quins juristes són anteriors als divins 
germans (Marc Aureli i Ver) i quins són posteriors.

112 La primera edició és la de WIGLE VAN AYTTA (Viglius Zuichemus) el 1534. Després hi ha 
l’edició de GODOFRED (1587, 1608 i 1620). És improbable que FINESTRES pogués consultar l’edició 
bilingüe (grec-llatí) de G. O. REIZ publicada el 1751. L’edició moderna de la Paràfrasi és la de J. ZEPI 
i P. ZEPI (2a ed.), Aalen, 1962.

113 És probable que FINESTRES tingués també sempre a mà una edició del Corpus Iuris més antiga, 
amb un text sense revisar, encara que fos per a consultar la glossa.

114 El Corpus Iuris Lipsiense de 1740 té com a annex una edició d’algunes fonts prejustinianees (Tituli 
ex corpore Ulpiani, Epitome Gaii, etc.) però FINESTRES no en va fer ús en la praelectio, sinó que, tal com 
hem dit supra, va preferir l’edició de SCHULTING que el mateix FINESTRES va fer imprimir a Cervera 
el 1744.

115 CASANOVAS, I. / BATLLORI, M. Documents…, cit. vol. 3, § 1212.
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El mèrit de FINESTRES, però, no radica només en la precisa contextualització cro-
nològica dels textos. En la pròpia anàlisi del dret clàssic, el mestre és capaç de distingir 
amb plena precisió els diversos estrats que el conformen, de manera que mostra als 
seus oients el panorama jurídic clàssic en tota la seva riquesa i en tota la seva comple-
xitat. El millor exemple d’aquest fet és la precisa distinció entre les institucions del dret 
civil i les del dret pretori, que acompanya tota l’exposició de la matèria i que és molt 
més precisa, fi ns i tot, del que trobem en moltes obres de la romanística actual.

El dret romà clàssic (segles I, II i primer terç del III dC) es fonamentava en la dicoto-
mia dret civil - dret honorari, anomenat també pretori. Exposat de manera una mica 
simplifi cada, el dret civil era format per totes les normes emanades de les fonts tradici-
onals (lleis, plebiscits, senatconsults) i, en temps del Principat, també per les normes dic-
tades pels prínceps (constitucions imperials).116 El dret pretori era el que emanava del 
pretor, el magistrat que tenia encarregada la jurisdicció i tenia com a missió completar, 
suplir o corregir el dret civil.117 El pretor no infl uïa sobre la vigència del dret civil, ja que 
no tenia poder per a crear normes civils ni per a derogar-les, però, mitjançant la con-
cessió de remeis processals a les persones que es trobaven en determinades situacions, 
aconseguia que les normes civils, tot i continuar vigents, no resultessin efi caces. 

La concessió del ius abstinendi és un cas molt il·lustratiu. El dret civil (concretament 
la Llei de les XII Taules) establia que els fi lls del causant sotmesos a la seva pàtria 
potestat esdevenien els seus hereus civils (heredes) de manera necessària i automàti-
ca en obrir-se la successió. No podien, per tant, repudiar l’herència paterna. Això 
implicava que si l’herència era defi citària, els fi lls no podien evitar adquirir-la i res-
pondre davant els creditors paterns. El pretor, considerant que aquesta situació era 
poc equitativa, va decidir que calia trobar alguna manera de protegir els fi lls que no 
volguessin heretar. Les competències del pretor no li permetien derogar la norma 
civil que establia la necessitat de l’adquisició, ja que el pretor no podia ni prendre 
ni conferir el títol d’hereu civil (heres) a ningú. El que sí que podia fer el pretor era 
concedir el ius abstinendi a aquells fi lls que li ho haguessin sol·licitat i que complissin 
determinats requisits. Aquest benefi ci implicava que totes les accions que els credi-
tors de l’herència intentessin contra qui se n’hagués l’abstingut serien denegades pel 
pretor,118 de manera que mai no podrien aconseguir una condemna. El fi ll que se 
n’havia abstingut mantenia el títol d’hereu civil, però, com que no podia ser deman-
dat pels creditors paterns, la seva situació era anàloga a la d’un hereu voluntari que 
hagués repudiat l’herència. Naturalment, la concessió del ius abstinendi implicava que 
el fi ll no adquiria els actius de l’herència, ja que hauria estat injust que no respon-
gués davant els creditors però pogués quedar-se els béns paterns. Si hi havia algun 
dels vocats a l’herència que volia succeir el causant (en l’actiu i en el passiu) podia 
sol·licitar-ho al pretor, el qual li concedia la possibilitat d’esdevenir successor per dret 
pretori. Tot i succeir en l’actiu i en el passiu hereditaris, aquesta persona no esde-
venia hereva civil, ja que el pretor no podia ni prendre el títol d’hereu al fi ll ni con-

116 Vegeu D.1,1,7 Pap. 2 def. Papinià afegeix com a font del dret civil també les opinions dels juristes.
117 Vegeu D.1,1,7 Pap. 2 def. Papinià.
118 No es pot descartar, de tota manera, que en alguna ocasió el pretor optés per donar l’acció i 

concedir a l’abstingut una excepció. Sobre l’ús alternatiu d’aquests dos remeis en època clàssica, vegeu 
METRO, A. La denegatio actionis, Milà, 1972, p. 76 i seg.
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119 Al llarg del text FINESTRES indica en diversos punts que la incorrecta distinció entre el dret civil 
i l’honorari resulta intolerable (vegeu, per exemple, p. 240) i en algunes parts de la praelectio, la distinció 
és el punt al voltant del qual giren tots els arguments (vegeu, per exemple, la complicadíssima contra-
posició d’arguments exegètics de la p. 230 i seg.).

120 Segons P. VOCI (Diritto ereditario romano, vol. 1 [2a ed.], Milà, 1967, p. 585) el pretor no sempre 
protegia la persona a qui corresponia succeir en absència del suus abstingut mitjançant la concessió del 
títol de bonorum possessor, sinó que a vegades ho feia concedint accions útils o fictícies (accions pretòries) 
a una persona a la qual es reconeixia un títol successori civil. VOCI considera, doncs, que, en aquests 
casos, ens trobaríem davant d’un successor amb títol civil però protegit amb accions pretòries. Altres 
romanistes, com ara M. TALAMANCA (Istituzioni di diritto romano, Milà, 1990, § 134 [p. 686 i seg.]) o, ja 
molt abans, M. KASER, en la primera edició del seu manual Das Römische Privatrecht. I. Abschnitt - Das 
altrömische, das vorklassische und klassische Recht, Múnic, 1955, § 174 (p. 595 i seg.), defensen que tota per-
sona que succeïa en el lloc de l’abstingut ho feia com a bonorum possessor.

cedir-lo a ningú. Com a successor pretori, aquesta persona gaudia d’una protecció 
processal del pretor que la situava en una posició anàloga a la d’un hereu: disposava 
d’accions (pretòries) per a reclamar els béns de l’herència i el cobrament dels crèdits, 
però el pretor també concedia als creditors de l’herència accions (pretòries) per a 
exigir-li el pagament del passiu hereditari.

FINESTRES és perfectament conscient d’aquestes subtileses del dret romà clàssic.119 
En les pàgines 194 i 195, per exemple, es planteja el problema d’un fi ll impúber del 
causant que ha estat substituït pupil·larment i que ha sol·licitat el ius abstinendi al 
pretor. El substitut pupil·lar vol acceptar l’herència i es pregunta si podrà esdevenir 
hereu civil. FINESTRES, tenint in mente el que hem exposat en el paràgraf  precedent, 
respon que no, que només podrà ser sucessor pretori (bonorum possessor), ja que el fi ll 
que s’ha abstingut continua sent hereu civil, encara que no succeeixi en l’actiu ni en 
el passiu del pare, ja que el pretor no pot manllevar-li el títol d’hereu civil.120

La distinció entre la fi gura de l’hereu civil i del successor pretori (bonorum possessor) 
resulta clau en molts altres punts del text. Una exposició detallada de tots els casos 
en què el pretor concedia la bonorum possessio i els diversos règims en què la concedia 
resultaria llarga en excés pel nostre context i ens remetem a les notes pertinents. De 
tota manera, pot resultar un ajut per al lector de la praelectio tenir sempre en ment 
una idea: quan el dret a succeir del bonorum possessor resulta preferent davant l’hereu 
civil, com és el cas en la majoria de contextos examinats en la praelectio, l’hereu civil 
manté el títol hereditari de manera merament nominal, buit de tot contingut patri-
monial, de manera que hi haurà, d’una banda, un hereu civil que només tindrà el 
nom d’hereu (heres) però que no succeirà ni en l’actiu ni en el passiu hereditari, i, 
d’altra banda, un successor pretori (bonorum possessor) que, tot i no tenir el títol d’he-
reu, serà qui adquireixi tot l’actiu i el passiu de l’herència.

L’extrema precisió de FINESTRES a l’hora de distingir entre el dret civil i el dret 
pretori és, sens dubte, una de les difi cultats principals que el text de la praelectio plan-
teja a tot lector que no estigui avesat a la lectura d’obres romanístiques i segurament 
era també un dels grans esculls que es devien trobar els estudiants cerverencs a l’hora 
de seguir les explicacions del mestre. La jurisprudència humanista exigia als seus lec-
tors un bagatge cultural tan gran i una preparació en història del dret tan completa 
que convertia el saber jurídic en quelcom extremament elitista. Quan la il·lustració 
va proposar un model alternatiu de dret, més ordenat, més senzill i més comprensi-
ble, la fi  de l’humanisme jurídic a la Universitat va esdevenir una qüestió de temps.
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2.3 Les substitucions vulgar i pupil·lar en el segle XVIII

I. Les substitucions vulgar i pupil·lar eren dues institucions que s’utilitzaven amb 
molta freqüència en els testaments del temps de FINESTRES i, per tant, el tractament 
jurídic d’aquestes institucions tenia una transcendència pràctica cabdal, indepen-
dentment que el seu estudi a la Universitat tingués un enfocament més o menys 
pràctic.121 El dret vigent a Catalunya en matèria de substitució vulgar era format, 
essencialment, per les fonts romanes compilades en el Corpus Iuris. La regulació 
romana de la substitució pupil·lar també estava en vigor a Catalunya però havia 
estat modifi cada per diverses normes de dret propi, en especial una constitució de 
Pere III del 1363.122 FINESTRES esmenta aquestes normes de dret local (p. 264; p. 308 
i seg.; p. 334) però sense fer-ne una anàlisi profunda.

La substitució vulgar és una institució relativament senzilla que, com és sabut, 
consisteix en la designació d’un hereu de reserva per si de cas el primer instituït 
no arriba a ser hereu. El principal problema que apareix és la prelació del dret 
del substitut respecte d’altres drets que permeten delacions successives de l’he-
rència (acreixement, ius transmissionis, substitució fi deïcomissària) i la interpretació 
de certes substitucions ordenades de manera ambigua, especialment en el cas de 
substitucions recíproques. En dret romà hi havia, a més, altres problemes que ja 
no es presenten avui dia, com ara les relacions entre substitució vulgar i adquisició 
automàtica i necessària de l’herència. FINESTRES analitza totes aquestes qüestions 

121 Vegeu el propi testament que JOSEP FINESTRES va atorgar a Montfalcó, davant rector, el dia 
11 de novembre de 1777. FINESTRES institueix hereva universal la seva neboda Maria Anna de Masot 
i Romeu, filla de la seva germana premorta Anna Maria, i després ordena una substitució vulgar amb 
les següents paraules: «…Però si dita hereva mia a mi premorirà substituesch a Ramon Fco. De Massot i Romeu son 
fill y en defecte de aquest a Joseph Ignasi de Masot i Romeu altre fill de sos fills y asixi dels demés fills de dita ma here-
va, Maria Anna de Massot i Romeu, guardant sempre lo ordre de primogenitura, precedint los mascles a les femelles…» 
(CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 475.) Quan JOSEP FINESTRES va testar estava greument malalt i 
no sabem si va poder ocupar-se personalment de tots els detalls del document o si el va redactar el rec-
tor seguint un formulari. Interessa, però, parar atenció en el fet que la substitució vulgar que FINESTRES 
hi ordena es limita a la premoriència i no preveu què passaria en cas de repudiació per part de l’hereva 
instituïda, eventualitat aquesta que, si tenim en compte el greu estat de salut del testador, era molt més 
probable que no pas la prevista. Si s’hagués donat una repudiació, s’hauria plantejat el dubte de si 
havia de deferir-se l’herència al substitut vulgar o als hereus ab intestato, qüestió que s’hauria hagut de 
resoldre segons el que se’ns exposa en els § 3 i seg. del segon capítol de la segona part de la praelectio. 
Així doncs, tot i que les qüestions que s’examinen en la praelectio són teòriques i el mètode que s’empra 
és el de l’exègesi humanista, les conclusions a què s’arriba resulten sovint aplicables a la pràctica.

122 Es tracta d’una constitució de Pere III promulgada a les Corts de Monsó l’any 1363 (cap. 1), 
que és la Constitució 2 del títol «De pupil·lars i altres substitucions». Vegeu Constitucions i altres Drets de 
Catalunya, cit. llib. 6, tit. 1, const. 2 (p. 357): «Los impubers morints ab intestat, los bens que a aquells del pare, 
o de l’avi, o de altres de linea paternal, per qualsevol causa, occasio, o titol guanyats, seran pervinguts, no a la mare, o 
als qui seran de part de la mare pus proismes, mas als dits pares, e altres de aquella part pus proismes fins al quart grau 
(servat entre aquells orde de dret Roma) pervingan, sola legitima reservada a aquella mare, o als ascendents altres de 
la linea maternal, si sobreviuran, e servadas las conditions, vincles, e altres carrecs, si alguns legittimament, e de dret a 
aquells impubers sien aposats, e injuncts: e aço mateix sie observat en los bens, que a aquells impubers de la mare, o de 
la linea maternal seran pervinguts. Ajustants, que en la substitutio que per lo pare se fa a fill impuber, estant en potestat 
sua, la paraula aposada “torn”, “sie devolut”, “pervenga”, “substituesc” e semblants, per paraulas directas de tot en tot 
sien haudas. E sis vol per dret delegat, o per qualsevol altra manera, posat que no per dret de institutio, de fill o de altres 
infants en lo testament sie feta mentio, lo testament perço no deja esser irritat o esser dit irrit o nulle.»
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situant en un punt central la voluntat del testador, ja sigui la que ha estat realment 
descoberta, ja sigui la que es presumeix a conseqüència d’una conjectura de la 
voluntat. Només es desestima aquesta voluntat si una norma imperativa confereix 
a l’herència una destinació predeterminada.

La substitució pupil·lar és una institució molt més problemàtica. FINESTRES concep 
la substitució pupil·lar com un testament que el pare atorga per al fi ll impúber, sotmès 
a la seva pàtria potestat. El substitut pupil·lar, per tant, serà un successor de l’impúber 
substituït i no del pare substituent. Aquesta concepció de la institució, que era la més 
estesa en el segle XVIII, implica una simplifi cació del panorama que es troba en les fonts 
romanes, que és molt més complex: tot i que, a partir del segle I aC, es va acceptar gene-
ralment que el substitut pupil·lar succeïa el fi ll impúber, aquesta idea no va ser portada 
a les últimes conseqüències, sinó que molts juristes clàssics van continuar aplicant, per 
resoldre alguns aspectes problemàtics de la institució, una concepció anterior, en què es 
veia el substitut com a successor mediat del testador.123 La diversitat d’estrats, unida a la 
divergència de les opinions dels juristes clàssics, fa que els romanistes que s’ocupen del 
dret romà com a ius commune vigent tinguin importants difi cultats per a destilar de les 
fonts una idea unitària de la institució, que sigui dogmàticament coherent i alhora exe-
gèticament defensable. L’única solució possible passa per forçar l’exègesi d’alguns textos, cosa 
que es pot aconseguir o bé alterant-ne el tenor amb l’excusa d’alliberar el text d’interpolacions 
justinianees o bé trobant signifi cats inusuals a certes expressions llatines.124

La idea central del tractament fi nestresià de la substitució pupil·lar consisteix a 
subratllar que la delació testamentària de l’herència paterna i la de l’herència pupil-
lar són autònomes però no independents: són autònomes perquè els testaments i els 
causants són dos però són interdependents perquè el testador és un de sol. La substi-
tució pupil·lar presenta el fenomen particular d’una herència testamentària en què el 
testador i el causant són dues persones diferents i aquest fet obliga l’intèrpret a estudiar 
com afecta això l’aplicabilitat de les regles generals que regeixen el dret successori, que 
estaven pensades per al cas habitual d’una successió en què testador i causant són la 
mateixa persona. Això converteix la praelectio en un tractat en què es toquen pràctica-
ment totes les institucions clau del dret successori romà. Aquest és un dels aspectes de 
la praelectio que la fa, al nostre entendre, especialment interessant.

123 L’exposició detallada dels diversos estrats de la concepció romana de la substitució pupil·lar i de 
les divergències d’opinió de juristes individuals ha hagut d’esperar fins a la publicació, el 1997, a Nàpols, 
de l’obra de GIOVANNI FINAZZI La sostituzione pupillare.

124 L’ús d’aquestes tècniques, que avui dia resultarien inacceptables des del punt de vista de 
l’anàlisi històrica del dret romà, no s’ha de veure com un desig conscient dels humanistes d’ocultar la 
veritat, sinó que és resultat d’un dels pressupòsits metodològics amb què treballen: els textos clàssics 
havien de contenir una regulació de les institucions harmònica i coherent, de manera que tot el que fos 
dissonant havia de reconduir-se necessàriament a la imperícia exegètica de l’intèrpret o a una alteració 
textual tardana.

Tots els exegetes de totes les èpoques han treballat en el marc d’un paradigma metodològic format 
per una sèrie d’axiomes, ja que, sense aquest marc de pressupòsits, la interpretació dels textos resulta 
impossible. Els traballs romanístics actuals també parteixen d’axiomes (per exemple, el tenor dels textos 
del Digest es presumeix clàssic, si no hi ha cap prova clara d’alteració posterior) que condicionen els 
resultats de les investigacions i que potser en un futur, a la vista de nous descobriments o de la refinació 
de les tècniques científiques, es consideraran completament desencertats.
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2.4 La llengua de la praelectio

I. La praelectio sobre les substitucions vulgar i pupil·lar és escrita en llatí, que era la 
llengua més habitual de les obres jurídiques del segle XVIII a Catalunya. Durant els 
segles XVI i XVII el nombre de treballs jurídics escrits en català havia tendit a anar aug-
mentant, amb alguns alts i baixos, però des de la Guerra de Successió la producció va 
baixar fi ns a arribar a ser gairebé nul·la fi ns ben entrat el segle XIX.125

FINESTRES va ser una persona que, a diferència de molts dels seus contemporanis, 
mai no va abandonar l’ús quotidià de la llengua catalana126 i dominava, a més, el cas-
tellà, el francès i l’italià.127 Això no obstant, va preferir el llatí per als seus escrits jurídics 
no només pel prestigi que aquesta llengua tenia encara com a vehicle de cultura sinó 
també per a fer possible la difusió de la seva obra per la resta d’Europa.

La normativa sobre moltes institucions jurídiques, entre les quals es troben les 
substitucions vulgar i pupil·lar, era semblant en la major part d’Europa i a tot arreu 
es prenien en consideració totes les interpretacions de les fonts romanes que estigues-
sin ben fonamentades, independentment de la pàtria del jurista que les proposava. 
La praelectio sobre les substitucions vulgar i pupil·lar és un bon exemple d’aquesta 
dimensió internacional de la ciència jurídica anterior al 1800, ja que hi trobem citats 
juristes dels regnes de la península ibèrica, dels de la península italiana, dels Països 
Baixos, de Portugal, de França, dels principats alemanys, etc.128

La major part dels humanistes del segle XVIII es decanten per mantenir aquesta 
dimensió internacional del dret en contra de les noves tendències nacionalitzadores de 
la jurisprudència que començaven a manifestar-se arreu d’Europa, en especial a França. 
La introducció de les llengües vulgars en l’ensenyament del dret i en la literatura jurí-
dica es veia com un perill per a la unitat de la ciència jurídica europea i, per això, els 
humanistes lluitaven per mantenir el llatí com a llengua de la docència i de la literatura 
jurídica. Només quan, a principi del segle XIX, triomfi  la visió del dret com a fenomen 
nacional el llatí quedarà desbancat per les llengües vulgars com a vehicle de cultura.129

En la praelectio es pot detectar una voluntat de l’autor d’emprar un llatí tan sem-
blant als usos clàssics com fos possible, tenint en compte les limitacions que imposava 
el caràcter tècnic de l’obra. FINESTRES és un llatinista excel·lent i aconsegueix sem-
brar el text amb expressions i frases fetes que provenen dels clàssics de la literatura 

125 Cfr. LLUCH I MARTÍN, E. La Catalunya vençuda..., cit. p. 42, gràfic 2. LLUCH es fonamenta en el 
seu gràfic en el Catálogo de obras en lengua catalana desde 1474 hasta 1860, publicat per MARIÀ AGUILÓ I 
FUSTER a Madrid el 1923.

126 Cfr. SALES, N. Els botiflers, 1705-1714, Barcelona, 1981, p. 64.
127 DOU I BASSOLS, R. L. «Elogi funeral», a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 228.
128 A banda d’aquest ius commune també existien a tot Europa obres sobre institucions jurídiques 

públiques o privades particulars, pròpies d’un regne, un principat o una comarca. Els treballs sobre 
aquestes institucions particulars acostumen a estar escrits en la llengua autòctona, perquè l’interès sobre 
les qüestions tractades es limitava als habitants d’un determinat regne o principat. La desaparició de les 
institucions de dret públic de Catalunya després de la Guerra de Successió és la principal causa de la 
disminució radical d’obres jurídiques en llengua catalana.

129 Sobre aquest punt, vegeu GUTIÉRREZ CUADRADO, J. «La sustitución del latín por el romance 
en la Universidad española del siglo XVIII», a Universidades españolas y americanas. Época colonial. València, 
1987, p. 237 i seg., especialment p. 243.
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llatina.130 El virtuosisme de l’autor es mostra especialment en els primers paràgrafs 
de cada capítol, ja que la introducció de la problemàtica permet a FINESTRES des-
plegar molts més recursos estilístics que l’exègesi textual.131

FINESTRES, igual que molts dels seus coetanis, tenia el costum d’intercalar en els textos 
llatins expressions gregues. Tot i que no sempre que ho fa s’hi pot detectar una necessitat 
objectiva d’allunyar-se del llatí, és cert que, com diu I. CASANOVAS,132 el recurs del grec 
és selectiu i no es fa exclusivament per lluïment de l’autor, com era freqüent en l’època. 
FINESTRES tenia uns coneixements importants de la llengua grega, que va aprendre, pel 
que sembla, d’un monjo ortodox del monestir del mont Athos,133 i va participar en l’es-
tabliment a Catalunya de la primera casa editorial que disposava de caràcters grecs.134 
Deixant de banda les fonts gregues, que se citen en aquesta llengua per necessitat, l’ús 
del grec en la praelectio es concentra en gran mesura en la terminologia de la gramàtica i 
de la retòrica,135 que era possiblement la que resultava més familiar a l’auditori.

2.5 Interès actual de l’obra de Finestres

L’elecció de la praelectio sobre les substitucions vulgar i pupil·lar, amb preferència respecte 
a altres lliçons, s’ha fet, en gran mesura, perquè el dret vigent a Catalunya continua en aquest 
punt bona part de la tradició romanística (sobretot en la substitució vulgar), de manera que 
l’obra de FINESTRES, al marge del seu indubtable interès històric, pot ajudar encara avui a 
comprendre, interpretar i completar el Codi de successions en vigor.136

130 F. VILA BARTROLÍ (Reseña histórica, cit. p. 214) indica que el pare MATEU AYMERICH (Q. Moderatus 
Censorinus), un dels grans humanistes de Cervera, en la seva obra De vita et morte linguae latinae, el consi-
dera el Varró de la Hispània tarraconense. Cfr. DOU I BASSOLS, R. L. «Elogi funeral», a CASANOVAS, 
I. Josep Finestres…, cit. p. 228.

131 Amb tot, FINESTRES no pot evitar completament l’ús de paraules i expressions característiques 
del llatí medieval i modern. Així, per exemple, en la pàgina 354 utilitza el verb adstruo, que en llatí clàs-
sic volia dir «afegir», en el sentit de «sostenir una opinió». Aquest verb només s’empra en aquest sentit 
des de l’edat mitjana (Vegeu LEWIS, CH. T. / SHORT, CH. A Latin Dictionary, Oxford, 1879 [reimpressió 
1998], veu «adstruo» [p. 185a].) Resulta impossible, fins i tot per a un llatinista del nivell de FINESTRES, 
que la lectura quotidiana d’obres neollatines no contamini gens ni mica la puresa del seu llenguatge.

132 La cultura catalana..., cit. p. 41, «Sin llegar a la pueril hipocresía, el helenismo de muchos otros era de pura 
erudición, una erudición de pasajes selectos y un repertorio de frases con que iban decorando, opportune et importune, 
sus escritos. FINESTRES tenía la lengua viva y total, así como tenía viva y total la lengua latina; y si le saltaba de la 
pluma la palabra o frase griega era por abundancia o porque le servía para dar una expresión de su concepto más exacta 
que la latina.»

133 DOU I BASSOLS, R. L. «Elogi funeral», a CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 239.
134 CASANOVAS, I. Josep Finestres…, cit. p. 34 i seg., i també veu «Finestres y Monsalvo (José)» a 

Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (Espasa), tom 23 (Madrid, 1924), p. 1521.
135 Vegeu, per exemple, p. 241, 242, 274 i 276.
136 Aquest interès actual és més evident pel que fa a la substitució vulgar, que avui dia continua 

sent una institució emprada amb freqüència. De tota manera, el notari de Barcelona JUAN JOSÉ LÓPEZ-
BURNIOL, en una conferència inèdita pronunciada al seminari de dret civil de la Universitat Pompeu 
Fabra el 28 de febrer de 2002, va indicar que la substitució pupil·lar ressorgia en la pràctica notarial, 
en els testaments de persones separades o divorciades que en cap cas volien que el seu patrimoni arri-
bés a l’excònjuge.
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En primer lloc, la praelectio ens pot permetre concretar el sentit tradicional de 
termes i expressions indeterminats del Codi vigent. Per exemple, per a precisar què 
signifi ca «hereus cridats conjuntament», que apareix sense cap concreció ulterior en 
l’article 141 CS, poden ser útils les pàgines 223 i següents, i per a contribuir a deter-
minar el sentit dels termes «tàcit» i «presumpte» en el marc del dret vigent poden 
resultar interessants les pàgines 247 i següents. 

En altres casos, FINESTRES, tot recollint la riquesa de la tradició romanística, ens 
ofereix solucions per a casos en què el Codi de successions no n’estableix expres-
sament o ens permet resoldre contradiccions entre diversos articles. Certament, es 
tracta de casos enrevessats i infreqüents però possibles, que serveixen per a posar 
a prova la regulació del Codi com a sistema i que es poden veure, si es vol, com a 
divertiments jurídics. A tall d’exemple es poden esmentar els problemes següents:

1. Si un testador ha instituït «Tici i el pòstum», i la vídua encinta dóna a llum 
bessonada, es distribuirà l’herència per terços o Tici en rebrà 1/2, i els pòstums, 1/4 
cadascun? (vegeu p. 224).

2. Si un testador ha instituït un impúber i li ha donat un substitut vulgar; l’impú-
ber repudia l’herència paterna perquè és defi citària i poc després mor; pot, el subs-
titut, acceptar l’herència de l’impúber (deferida per efecte de la substitució pupil·lar) 
i repudiar la del pare (deferida per efecte de la substitució vulgar tàcita implícita en 
la substitució pupil·lar)? (vegeu p. 251 i seg.).

3. L’article 122.2 del vigent CS afi rma taxativament que en un codicil «...no es 
poden establir substitucions de cap tipus, ni imposar condicions, llevat de les esta-
blertes o imposades als legataris». L’expressió «substitucions de cap tipus» sembla 
que també inclou les fi deïcomissàries, però els articles 180 i 192 permeten expressa-
ment l’ordenació de tot tipus de fi deïcomís en codicil. Pot resoldre, la tradició jurídi-
ca catalana, aquesta contradicció? (vegeu p. 265 i notes).

4. Una substitució pupil·lar en un codicil és nul·la (art. 122.2 CS), però pot tenir 
efectes com a substitució fi deïcomissària? (vegeu p. 264 i seg. i notes).

5. El substitut pupil·lar, que ha estat hereu del pare, pot repudiar l’herència que 
li ve de la substitució? (vegeu p. 325 i notes).

6. Quan hi ha una substitució pupil·lar, es pot detreure la quarta falcídia un cop 
o dos (un en la successió del pare i un altre en la del pupil)? (vegeu p. 325 i notes).

7. Quan el substitut pupil·lar és alhora cohereu, s’acumulen els llegats en tot cas 
a efectes de la deducció de la quarta falcídia? (vegeu p. 354 i seg. i notes).

No pretenem afi rmar que les solucions de FINESTRES (o d’altres doctors catalans 
pretèrits) s’hagin de seguir, en tot cas, com si els grans canvis socials i culturals que 
han tingut lloc els darrers dos-cents cinquanta anys no s’haguessin produït, o com 
si el Codi de successions no tingués prou força per a produir solucions de manera 
autònoma, amb l’ajut dels mètodes aplicats per la civilística moderna a altres textos 
legislatius. Sí que considerem, però, que el coneixement de les diverses maneres en 
què s’ha enfocat un problema en les obres dels grans juristes dels segles passats permet 
a l’aplicador del dret escollir amb un fonament molt més sòlid la solució adequada 
per als nostres temps, ja sigui continuant la tradició, ja sigui apartant-se’n.
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3. APÈNDIX

Criteris seguits en la traducció i les notes

Quan ens vàrem fer càrrec de la traducció i de l’anotació de la praelectio de J. 
FINESTRES sobre les substitucions vulgar i pupil·lar ho vàrem fer amb la intenció 
d’apropar un text que només estava a l’abast d’una petita minoria d’investigadors a 
qualsevol jurista interessat a aprofundir en el coneixement de la tradició romanística 
europea i de les arrels del dret successori català. Hem cercat que la traducció anotada 
fos un text comprensible per a qualsevol persona amb una formació sòlida en dret civil 
i amb uns mínims coneixements de dret romà, equivalents als que es poden adquirir 
amb la lectura dels capítols dedicats a les successions en qualsevol dels manuals que es 
recomanen en les nostres facultats. Esperem que els especialistes sabran disculpar el 
gran nombre de notes que expliquen termes o problemes que són prou coneguts de tot 
romanista i que s’hi han inclòs pensant exclusivament en el lector menys iniciat.

a) La traducció

I. La praelectio és essencialment una exposició tècnica d’una sèrie de problemes 
jurídics i no una obra literària d’una bellesa especial, i, per tant, en la traducció hem 
donat prioritat a la claredat del text català per sobre d’una versió estrictament fi del 
a l’estructura de l’original llatí. Tret del pròleg i d’algunes frases en què FINESTRES 
desplega un llenguatge que cerca per un instant la bellesa literària, el nostre text és 
gairebé sempre molt àrid.

En el text de FINESTRES s’exploten al màxim les possibilitats de la llengua llatina 
per a expressar idees complexes en poques línies: es fa ús freqüent de pronoms, 
s’eviten repeticions deixant termes el·líptics i s’empren sovint oracions llargues 
amb gran quantitat de frases subordinades (sobretot és freqüent l’encadenament 
de frases subordinades causals). La traducció al català mot per mot d’un text 
d’aquestes característiques ens donaria un text enrevessadíssim i sovint ambigu, a 
causa de la pèrdua d’informació que comporta tota traducció d’una llengua mor-
fològicament complexa a un idioma de morfologia més simple. Per això, sempre 
que ha calgut, hem dividit les oracions massa llargues, hem substituït els pronoms 
pels substantius, hem restituït els elements el·líptics i, excepcionalment, ens hem 
pres fi ns i tot la llibertat d’alterar l’ordre de les frases dins d’un paràgraf  per a facilitar la 
comprensió d’uns arguments complexos (vegeu, per exemple, p. 172, § 10).

D’altra banda, s’ha fet un esforç per a emprar en la versió catalana la llengua 
tal com s’usa actualment. Hauria estat molt difícil —i d’altra banda ben poc útil— 
intentar reproduir el català del segle XVIII, i s’hauria apropat encara més al ridícul 
un intent d’envellir artifi cialment el text integrant-hi, aquí i allà, termes arcaics. S’ha 
intentat, però, evitar, en la mesura del possible, els anacronismes, tant en relació amb el món 
romà com amb la Catalunya de l’edat moderna. En alguns casos, com per exemple a 
l’hora d’escollir la traducció catalana dels termes llatins que fan referència als diversos casos 
d’inefi càcia d’actes jurídics (nullum, ruptum, irritum, inutile, etc.), ha calgut traduir per aproxima-
ció, ja que les modernes categories no es corresponen exactament amb les llatines.
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II. La primacia general de la claredat per damunt de la literalitat s’ha deixat en 
un segon terme en la traducció de les fonts clàssiques citades en el text, tant en les 
literàries com en les jurídiques. En les literàries, perquè, tal com va dir W. BENJAMIN, 
en relació amb la traducció de la poesia, «...Die interlinearversion des heiligen textes ist das 
Urbild oder Ideal aller Übersetzung.».137 La poesia i la prosa artística són de molt difícil tra-
ducció i tot intent d’apropar el sentit del text al lector modern acaba diluint completament la 
bellesa de l’original. Per tant és preferible ajustar-se a la forma de l’original tant com 
sigui possible.

En les fonts jurídiques, el respecte per la literalitat és important perquè es trac-
ta amb molta freqüència de textos breus i descontextualitzats, sovint de difícil 
comprensió, que són susceptibles de molt variades interpretacions. Creiem que el 
traductor, en la mesura del possible, ha d’intentar mantenir en la versió catalana 
l’ambigüitat que té el text llatí, perquè és l’arrel de moltes de les disputes juris-
prudencials que s’exposen en el text.138 Si el traductor optés per fer una traducció 
aclaridora de les fonts, que en facilités la comprensió, possiblement estaria transfor-
mant en incomprensibles les disputes exegètiques que vinguessin a continuació. En 
ocasions, però, ens hem vist obligats a traduir alguna font en el sentit que li dóna 
FINESTRES en la seva exègesi, encara que pensem que el sentit originari del text era 
(o podria ser) un altre, perquè, altrament, l’argumentació que ens proposa l’autor 
resultaria incomprensible. En aquests punts hem explicat en una nota les raons de la 
nostra discrepància sobre el sentit del text.

El fet de seguir dos criteris de traducció diferents per al text de FINESTRES i per 
a les fonts planteja certs problemes a l’hora de traduir les paràfrasis. FINESTRES, 
seguint el costum del seu temps, no sempre reprodueix literalment les fonts que 
cita, sinó que en fa una paràfrasi tot alterant els temps verbals de l’original, subs-
tituint alguns mots per sinònims més fàcils d’entendre, i introduint-hi alguns ter-
mes emfàtics o aclaridors. Aquestes paràfrasis no s’indiquen en el text amb cap 
signe gràfi c (ni cometes, ni cursiva, etc.) i s’integren de tal manera en el discurs de 
l’autor que una persona que no consultés les fonts sovint no podria adonar-se que 
FINESTRES està citant. Aquest fet indica clarament la voluntat de l’autor de fon-
dre el propi discurs amb les paraules de les fonts, que ha fet totalment seves, i per 
això hem considerat preferible traduir aquestes paràfrasis com si formessin part 
del text, i no com a citacions de fonts. Això no obstant, quan la paràfrasi s’allunya 
sensiblement de l’original i les variacions condicionen les exègesis, hem fet la indi-
cació corresponent en una nota.

137 BENJAMIN, W. Die Aufgabe des Übersetzers (pròleg a la traducció de Tableax Parisiens de CH. 
BAUDELAIRE), a Gesammelte Schriften IV-1, Frankfurt, 1991, p. 21. 

138 Per contra, en el marc d’un estudi romanístic modern, la paràfrasi de les fonts que acostuma 
a seguir en la seva transcripció ha de ser necessàriament poc literal i aclaridora del sentit que aquell 
text té per a l’autor, ja que la intenció de l’obra és defensar que el jurista o l’emperador de què es tracti 
van voler donar a aquell text un determinat sentit. Per això, en una traducció autònoma de les fonts, 
tan defensable és cenyir-se literalment al text (com fa, per exemple, I. L. GARCÍA DEL CORRAL en el 
seu Cuerpo del derecho civil romano, Barcelona, 1889) com fer-lo comprensible tot decantant-se per una 
interpretació. Aquesta segona solució és la que se segueix majoritàriament en les traduccions del segle 
XX, no tant perquè els seus autors s’adscriguin a una determinada teoria de la traducció, sinó perquè 
així resulten més útils en les investigacions romanístiques, ja que una traducció literal fa ben poc servei 
a una comunitat científica en què tothom coneix el llatí.
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III. En la traducció del text s’han seguit algunes de les convencions que s’acostu-
men a respectar en la versió al català de textos llatins. Amb freqüència s’ha obviat la 
traducció de termes emfàtics com vero, porro, etcètera, per no entorpir la fl uïdesa del 
text. També, per guanyar fl uïdesa, hem deixat de traduir algunes conjuncions quan 
el seu sentit quedava implícit en el text.

D’altra banda, alguns termes propis del llenguatge jurídic romà s’han mantingut 
en llatí en la traducció perquè la seva versió al català podia provocar confusions. Són 
paraules o expressions (com ara heres suus, bonorum possessor, etc.) que tenien ja en el 
llenguatge jurídic dels romans un sentit tècnic molt concret, diferent de les accep-
cions ordinàries del mot en llatí. Només hem traduït literalment alguns termes que 
sovint es troben traduïts en la literatura romanística contemporània (per exemple, 
hereus necessaris per heredes necessarii, etc.). El lector poc familiaritzat amb aquesta 
terminologia trobarà al fi nal del llibre un glossari en què s’explica breument el sig-
nifi cat tecnicojurídic d’aquests mots i expressions.

També hem adaptat les citacions de fonts a les convencions científi ques que uti-
litza la romanística actual per tal de facilitar la localització dels textos citats tant en 
les edicions modernes de les fonts com en les traduccions.139 Aquesta adaptació té 
l’inconvenient que remet el lector a unes edicions de les fonts que són molt posteri-
ors a FINESTRES i que, a vegades, presenten variants importants en relació amb les 
edicions de què disposava l’autor de la praelectio. Aquest inconvenient és inevitable i 
s’ha intentat pal·liar-lo esmentant en una nota les variants que el text presentava en 
les edicions del temps de FINESTRES, sempre que tinguin una infl uència important 
en els raonaments del text. D’altra banda, cal dir que les citacions de fonts literàries 
són normalment bastant imprecises però, sempre que ha estat possible, s’ha intentat 
localitzar el paràgraf  concret a què es fa referència i se n’ha indicat el lloc precís amb 
els criteris de citació moderns.

139 De totes les fonts citades per FINESTRES, només s’han traduït al català les Institucions de 
Justinià (COTS I GORCHS, J. Corpus Iuris Civilis a doble text, llatí i català, vol. 1, Instituta, Barcelona, 1933). 
És especialment malaurat que, tot i la importància de la tradició romanística en l’àmbit lingüístic català, 
encara no hi hagi una traducció catalana del Digest. Existeix, a més, una traducció medieval del Codex 
al provençal (Lo Codi), que va tenir una gran importància en el seu temps, però que no pot servir de 
gaire ajuda als lectors moderns de la praelectio.

El lector pot recórrer a la traducció castellana de nombroses fonts. Aquí esmentarem només les 
més modernes i les més fàcils de trobar. Al final del segle passat, I. L. GARCÍA DEL CORRAL va editar el 
Corpus Iuris sencer en doble versió llatí-castellà (Cuerpo del derecho civil romano, Barcelona, 1889). La versió 
castellana és molt literal i, a voltes, resulta de difícil comprensió, però la qualitat i la utilitat de l’obra són 
innegables. El lector modern ha de tenir en compte, de tota manera, que el text llatí és el de l’edició del 
segle XIX dels germans A. i M. KRIEGEL (Instituta i Digest), d’E. HERMANN (Codex) i d’E. OSENBRÜGGEN 
(Novel·les), que no correspon ni al que utilitzava FINESTRES, ni al de l’edició de TH. MOMMSEN i P. 
KRÜGER que s’utilitza actualment.

Per al Digest, es pot recórrer també a la traducció més moderna d’A. D’ORS et alt. (El Digesto de 
Justiniano, Pamplona, 1972). Aquesta versió té una qualitat altíssima, digna de la reputació dels profes-
sors que hi van participar.

A vegades, en una nota, se citen les Institucions de Gai. Aquesta font encara no s’havia descobert en 
temps de FINESTRES i, per tant, no es pren en consideració en la praelectio. Recentment ha aparegut una 
traducció d’ÁLVARO D’ORS i JAVIER DOMINGO, a DOMINGO, R. et al., Textos de derecho romano, Pamplona, 
1998, p. 39 i seg. El que FINESTRES cita com a Institucions de Gai és un resum postclàssic que avui dia 
s’anomena generalment Epitome Gaii. Aquesta font ha estat traduïda fa poc al castellà per JOSÉ MARÍA 
COMA FORT i JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN (Epitome Gai, Madrid, 1996).
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b) Les notes

En les notes s’han consignat explicacions de caire divers. En la major part de 
notes s’intenta aclarir difi cultats de comprensió del text. A vegades s’expliquen 
detalladament els problemes exegètics de fons, ja sigui explicitant informació que 
FINESTRES dóna per sobreentesa, ja sigui reformulant oracions que en el text no que-
den prou clares. En altres ocasions s’han consignat aclariments referits a peculiaritats 
lingüístiques del text i a precisions de la traducció.

En les notes, hi hem fet constar sovint les interpretacions modernes dels textos 
al·legats per FINESTRES, i també la nostra opinió personal sobre el sentit que el frag-
ment realment tenia quan va ser escrit. Aquest és un dels punts metodològicament 
més complicats del treball.

Sempre que els romanistes moderns intentem interpretar les fonts utilitzant el 
denominat mètode historicocrític topem amb la difi cultat del cercle hermenèutic. 
Per molt que vulguem llegir i comprendre les fonts lliures de tot prejudici, no podem 
evitar la projecció sobre les paraules del text dels nostres coneixements adquirits i 
dels paràmetres metodològics generalment acceptats en el nostre temps. Això pro-
voca que, per molta puresa metodològica que intentem aplicar en la nostra feina, 
serà difícil arribar a conclusions defi nitives i incontrovertibles que no acabin sent 
revisades per generacions posteriors d’intèrprets que llegiran les mateixes fonts amb 
prejudicis i pressupòsits metodològics diferents.

Aquests problemes es presenten d’una manera encara més greu quan ens posem 
a estudiar l’obra d’un exegeta de segles pretèrits, perquè ens obliga a interpretar i 
valorar unes afi rmacions que són una interpretació i una valoració d’unes fonts molt 
més antigues que ell i que nosaltres. Per a intentar evitar els paranys d’aquesta espiral 
hermenèutica cal presentar al lector de manera clarament distinta dos plans exegè-
tics. En el primer s’analitzen i s’interpreten les fonts romanes amb els instruments 
que la nostra època ens posa a l’abast i que nosaltres considerem els més adequats 
per a copsar el sentit genuí de les fonts. En el segon pla, caldrà fer un esforç per a 
comprendre la interpretació de l’exegeta (en el nostre cas, de FINESTRES) dins dels 
prejudicis i els paràmetres de la seva època. La comparació dels dos plans ens per-
metrà determinar si l’exègesi de FINESTRES, que és sempre correcta dins del marc 
metodològic del seu temps, també ho seria d’acord amb els criteris interpretatius 
actuals. Si la resposta a aquesta qüestió és negativa, podrem afi rmar que els prejudi-
cis i el mètode del temps de FINESTRES van condicionar una interpretació que avui 
dia no seria acceptable, però en cap cas no podrem aplicar els adjectius absoluts 
«incorrecta» o «falsa» a una de les seves interpretacions.

Finalment, també hem volgut exposar breument en una nota el tractament dels 
problemes estudiats en la praelectio en el dret actualment vigent a Catalunya. Aquest 
tipus de notes han estat marcades amb un asterisc. No es tracta de fer dogmàtica 
retrospectiva, sinó tan sols d’intentar aprofi tar al màxim el caràcter de font interpre-
tativa del dret vigent que l’article1 de la Compilació (i ara també l’article 111.2.1. 
del nou Codi civil de Catalunya) confereix a la praelectio com a part de la tradició 
jurídica catalana.
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II. TEXT I TRADUCCIÓ
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Josep Finestres i de Monsalvo, jurisconsult barceloní i professor emèrit 
de prima de lleis a l’Ateneu Reial de Cervera

Lliçons cerverines o comentaris acadèmics dels títols de les Pandectes «del testament 
inoficiós» i «de la substitució vulgar i de la pupil·lar»

Amb un doble índex; un, de les lleis il·lustrades, i l’altre, de matèries i de 
termes.

Amb el permís superior
Cervera dels Laietans, impremta acadèmica, <imprès> per Josep Barber
Any de Crist de 1752

NOTA

Els números de pàgines citats a les notes fan referència a la numeració original.
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Comentari acadèmic «de la substitució vulgar i de la pupil·lar»1

Prefaci

No hi ha gairebé ningú que, en iniciar un tractat sobre les substitucions, no 
ressalti la dificultat de la matèria i que alhora no consideri compensada la feina 
que s’hi ha d’invertir amb la gran utilitat que se n’obté. Segons la meva opinió, 
això és ben cert.2 Els molts assumptes a tractar, juntament amb la subtilesa i la 
perplexitat de les opinions que entren en conflicte, fan difícil aquesta part del 
nostre dret. Però, al mateix temps, qui sàpiga que és un tema que es planteja 
cada dia i que cap altra qüestió no es debat en els tribunals amb més freqüèn-
cia que la matèria de les substitucions, considerarà que aquesta part del dret és 
utilíssima. És per això que no hi ha cap camp de la jurisprudència més fèrtil del 
qual els advocats puguin esperar fruits més abundosos. Tal com encertadament 
va dir ALBERIC,3 aquesta matèria es troba entre les més adequades per a omplir 
les bosses dels advocats. Tampoc no devia semblar mentider BALDO quan es 
gloriava d’haver obtingut quinze mil monedes d’or4 d’aquest camp ben cul-
tivat.5 Però que estigui lluny de vosaltres, il·lustres oients, plantejar-vos aquest 
objectiu, aquesta finalitat, com a primordial. Uns advocats que van perseguir-
lo, vulnerant la Llei Cíncia de gratificacions6 i reduint la jurisprudència a un 
ús vil i a un guany sòrdid, es van sentir dir amb raó: 

1 L’expressió «De vulgari et pupillari substitutione» és la rúbrica del títol del Digest 28,6, sobre el 
qual versa el comentari acadèmic que aquí comença. Així consta explícitament en la primera pàgina 
de l’obra, que té per títol: «Praelectiones cervarienses sive commentarii academici ad titulos Pandectarum «De 
inofficioso testamento» i «De vulgari et pupillari substitutione» (Lliçons cerverines o comentaris acadèmics dels 
títols de les Pandectes «Del testament inoficiós» i «De la substitució vulgar i de la pupil·lar»).

2 L’expressió res se habet s’utilitzava en llatí clàssic per a expressar un judici de valor positiu sobre 
una situació, una actitud o una actuació, com l’expressió catalana: «estar bé». En el mateix sentit, ego 
me bene habeo (per exemple, Tàcit Annales 14,51) significava «estic bé, em trobo bé». Cfr. veu «habeo» II 
A 6 a LEWIS, C. T. / SHORT, C. A Latin Dictionary, Oxford, 1879.

3 Molt probablement és ALBERIC DA ROSCIATE. La citació fa referència, molt possiblement, al 
comentari a la rúbrica de D.28,6 (De vulgari et pupillari substitutione). Vegeu In primam infortiati partem com-
mentarii, Venècia, 1585 (reimp. facsímil Sala Bolognese, 1978), p. 122b.

4 L’aureus era una moneda romana d’or, que va tenir diversos pesos i valors al llarg de la història. 
Aquí possiblement es refereix a alguna de les monedes d’or que corrien habitualment en l’Europa 
medieval.

5 Aquesta anècdota l’hem trobada recollida a l’Anti-Tribonianus de l’humanista francès FRANÇOIS 
HOTMAN, però FINESTRES no pot haver-la tret d’aquesta obra perquè, segons diu en una carta de 
23 d’octubre de 1754 (CASANOVAS, I. Documents per la història cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep 
Finestres. Epistolari, vol. 1, Barcelona, 1932, § 525), en aquesta data encara no l’havia pogut consultar.

6 La Llei Cíncia, entre altres prescripcions relatives a donacions i a gratificacions, contenia la pro-
hibició que els advocats cobressin honoraris excessius. Vegeu, per exemple, Tàcit Annales 2,5 i 5,8.
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«mercenaris, harpies, traficants de justícia, llengües venals, voltors togats».7 Domici Ulpià8 afir-
ma a D.50,13,1,5 que «el coneixement del dret civil és, sens dubte, una cosa santíssima, però 
que no ha de ser valorada en diners ni deshonrada».9 Certament, la contraprestació més 
honesta pel treball i la més digna per a un home nascut lliure serà la puresa i la pròpia 
dignitat del saber jurídic, que, com a art noblíssim, no només cal que sigui apreciat 
per ell mateix, sinó també, i principalment, per la utilitat comuna que reporta a tota 
la societat. La jurisprudència vetlla abans que tot per la tranquil·litat social, que no 
pot existir si no s’ha acabat amb les disputes dels ciutadans que pugnen els uns amb 
els altres. Disposem-nos, però, a entrar ja en la matèria pròpiament dita, amb l’ajut de 
Déu. Tant de bo que aquestes reflexions nostres, tal com és el meu desig, redundin en 
glòria de la seva Divinitat i en profit vostre.

PART I
De la substitució en general10

Capítol I
De les diferents accepcions i de la definició de la substitució

1. Per a formular una definició de la substitució de què11 ara ens ocupem cal, en 
primer lloc, saber què és el que hem de definir. Perquè la paraula «substitució» és un 
terme plurívoc,12 que engloba una pluralitat de classes de substitucions. Entesa en un 
sentit ampli, una substitució és qualsevol subrogació en el lloc d’un altre. En aquest 
sentit s’anomenen substituts13 els arbres que ocupen el lloc dels arbres morts (D.7,1,18; 
D.49,14,45,13) o també el bestiar que es reposa en lloc dels caps morts (D.30,22; 
D.7,1,69).14

*

7 No hem sabut trobar d’on prové l’anècdota dels advocats que exposa FINESTRES. L’expressió «voltors 
togats» referida als advocats es troba a Apuleu Metamorfosis (L’ase d’or) 10,33. Apuleu exposa una represen-
tació del famós tema mitològic del concurs de bellesa entre les deesses Juno, Minerva i Venus, en el qual 
Paris, fent de jutge, atorga la victòria a Venus perquè aquesta li promet que tindrà una núvia de bellesa 
excepcional (Helena). Apuleu increpa els retòrics forenses, anomenant-los vilissima capita (homes menyspre-
ables), forensia pecora (bens forenses) i vulturii togati (voltors togats) tot dient-los que no s’han d’escandalitzar 
si els jutges prevariquen a canvi d’un preu, ja que a l’inici del món hi va haver una persona (Paris) que va 
vendre el primer veredicte a canvi d’un plaer, que, a més, va acabar amb la destrucció de tot el seu poble 
(el saqueig de Troia).

8 Domici Ulpià (223 dC) és un dels juristes romans clàssics tardans més importants i és l’autor de més del 
quaranta per cent dels textos compilats en el Digest de Justinià. Ulpià va ocupar importants càrrecs adminis-
tratius en temps de Septimi Sever, Caracal·la i Alexandre Sever, tot i que, en funció dels canvis que s’anaven 
produint en la situació política, va alternar èpoques d’intensa col·laboració amb l’administració imperial amb 
altres períodes en què, prudentment retirat dels afers públics, es va consagrar a la redacció del seus tractats 
teòrics. Quan va ser assassinat el 223 Ulpià era prefecte del pretori. La biografia més completa d’aquest jurista 
és la de TONY HONORÉ, titulada Ulpian i publicada a Oxford el 1982.
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En el mateix sentit s’anomenen substituts el deutor que se subroga en el 
lloc d’un altre deutor (C.4,30,6), el tercer creditor que se subroga en el lloc 
del primer (D.20,4,16),15 i el tutor i el curador que se subroguen en el lloc 
d’altres persones (D.26,7,39,8; D.46,3,14,3; D.49,1,28,2; C.5,62,4; C.5,42,2).16 
Igualment s’anomena substituta l’acció que ocupa el lloc d’una que no és 
exercitable (D.47,4,1,10).17 Finalment, deixant de banda altres exemples, 
també s’anomena substitut l’hereu que ocupa el lloc de l’hereu (vegeu tot 
el títol D.28,6, «De la substitució vulgar i de la pupil·lar») o el fideïcomissari 
(D.36,1,6,5; C.6,42,30; C.6,51,1,7), i el legatari que ocupa el lloc del legatari 
(C.6,51,1,7; C.6,37,6).18 Així doncs, «substituir», en la seva accepció general, 
no és altra cosa que col·locar o situar quelcom en el lloc d’una altra cosa. Per 
això, el terme «substitució» es plurívoc, igual que ho era entre els grecs la 
paraula hypokatastasis.19

2. En aquesta obra només tractem la designació d’un hereu com a substitut 
en lloc d’un altre, que també havia estat instituït hereu, per escrit o en un testa-
ment oral (nuncupatiu). Aquesta substitució s’acostuma a anomenar «directa» i, 
per tant, no és matèria d’aquest tractat la substitució fideïcomissària o obliqua. 
Perquè, tot i que el fideïcomissari amb raó es consideri substitut de l’hereu que 
per causa del fideïcomís cal que li trameti20 l’herència, tal com s’ha indicat fa 
un moment, no es pot dir que sigui un hereu substitut, perquè el fideïcomissari 
no és hereu21* (D.36,1,46 {44}), sinó que tan sols se’l considera algú que ocupa 
el lloc de l’hereu22 (D.5,3,20,13; I.2,23,3). Aquell qui tramet l’herència conti-
nua sent l’hereu d’acord amb el dret civil àdhuc després de la tramesa, ja que en 
dret civil un cop algú ha esdevingut hereu, ja no pot mai perdre el títol here-
ditari (D.4,4,7,10 in fine; D.28,5,89 {88}) i tampoc dues persones no poden ser 
alhora hereves, és a dir, propietàries, d’una mateixa herència (D.50.17,141,1).23 
Encara que de vegades s’anomeni hereu a qui rep una herència a causa d’un fideïcomís, 
no es parla d’hereu en termes absoluts, sinó d’«hereu fideïcomissari», per tal que com-
prenguem que no és un hereu en senti propi.

*
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3. La definició de la substitució directa no és una cosa tan difícil com per 
haver d’esmerçar tot un any sencer a forjar-la, tal com van fer aquells a qui 
critica CUIACI en el prefaci dels Paratitla Digestorum.24 Atès que no és altra cosa 
que la designació de la persona a qui es deixa l’herència directament, en el 
cas que l’hereu instituït en primer lloc no arribés a ser hereu o en el cas que, 
havent-hi arribat, deixés de ser-ho per causa de mort,25 la substitució directa es 
podria definir perfectament així: «institució d’hereu feta en segon grau o ulte-
rior». Examinem les paraules de la definició. Que la substitució és «institució 
d’hereu» queda clar pel que diuen Paulus26 a D.28,6,43,2 i Julià27 a D.28,6,25. 
També es desprèn de Ciceró28 (Epistolae ad familiares 13,61pr): «...ho va deixar 
ben palès en el seu testament, ja que no només m’hi va nomenar tutor, sinó que, a més, 
m’hi va instituir segon hereu», 29 i de Suetoni30 (Octavi 101,2):31 «va instituir com a 
primers hereus [...] com a segons [...] i en el tercer grau, molts parents i amics».

4. Però a vegades es contraposa la institució a la substitució, com ara a D.28,6,1, 
on Modestí32 diu «Els hereus s’anomenen, o bé instituïts, o bé substituts; instituïts, 
els del primer grau; substituts, els del segon o els del tercer». En la mateixa línia es 
pronuncien Ulpià33 (Ulp.22,33)34 i Paulus35 (Paul. Sent. 3,4B,4):36 «els hereus s’ano-
menen instituïts o substituts. S’institueix els designats en el primer grau, són donats com 
a substituts els designats en el segon o el tercer».37 És clar que aquesta contraposició 
no implica que la substitució d’un hereu no sigui una institució, en l’accepció 
general del terme, ja que «institució» és la denominació tant del gènere com de 
l’espècie. És comú i freqüent entre els nostres jurisconsults entendre un terme 
genèric de manera específica o bé limitar-lo a una de les espècies contingudes en 
el gènere en qüestió i oposar-lo a una altra espècie del mateix gènere. Això és el 
que passa amb l’adopció, que, com a terme genèric, comprèn l’arrogació,38 men-
tre que com a terme específic s’hi contraposa, tal com elegantment ho explica 
Teòfil, l’escoliasta grec (P. Th. 1,11,1). Igualment, els termes cognació,39 acció,40 
contracte,41 jurisdicció42 i molts altres a voltes s’entenen genèricament, a voltes, 
específicament. EVERARD OTTO (comentari a I.1,11,1) observa que això suc-
ceeix no només per les limitacions de la llengua llatina, sinó perquè, tal com ho 
ensenya Aristòtil43 (Metafísica 5,25,3),44 el gènere sempre forma part de l’espècie 
i no es pot definir l’un sense l’altra.

*

24 FINESTRES es refereix a l’epístola de CUIACI dirigida al noble genovès GREGORI LOMELLINO 
que precedeix els seus paratitla en el Digest. Els paratitla són comentaris molt breus als diversos títols del 
Digest, en els quals es posa a prova la capacitat de síntesi de l’autor. CUIACI, tot criticant les persones 
que no tenen aquesta capacitat, diu: «Etiam ius definitionibus auxi permultis, quarum homines nostri erant indi-
gentissimi, adeoque artis suae male compotes, aut nescirent definire quid quaeque res esset, quam tractandam susceperant, 
imo haererent nonnunquam anuum integrum in definitione, puta substitutionis, servitutis...» [«També he completat el 
dret amb moltes definicions, de les quals tenien gran necessitat els nostres homes, ja que, en no domi-
nar-ne la tècnica, o bé no sabien definir què era allò que havien escollit per tractar, o bé algunes vegades 
esmerçaven tot un any per a definir, per exemple, substitució o servitud»].
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Així doncs, també el terme «institució», que és per la seva natura genèric i sig-
nifica tota mena de nomenament o designació d’hereu, es restringeix a l’espècie 
d’institució d’hereus que es fa en el primer grau, per a distingir-la de la substitu-
ció, que es fa en el segon grau (D.28,6,1). A més a més, del fet que la substitució 
sigui una institució d’hereu s’infereix clarament que la transmissió fideïcomissària 
de l’herència no és una substitució del tipus que nosaltres tractem aquí, perquè el 
fideïcomissari, com ja hem dit més amunt,45 no és instituït hereu.

5. Hem dit: «en el segon grau o ulterior». Hi hem afegit «o ulterior» no 
per necessitat, sinó per aconseguir una millor explicació i per parlar amb més 
propietat. Hauria estat suficient haver dit «en el segon grau», perquè els antics 
anomenaven tots els substituts «segons hereus», fins i tot els situats en un grau 
ulterior (D.30,32; D.40,5,56; C.6,26,8[pr]); Paulus46 (Paul. Sent. 3,4B,4). Gai47 
(Epit. Gaii 2,4pr) diu «substitució és la designació48 d’un segon hereu». De la mateixa 
manera van anomenar segones núpcies totes les contretes després de les pri-
meres (C.5,9). Això no obstant, si parlem de manera rigorosa i amb propietat, 
qui ha estat instituït en el tercer grau o en un d’ulterior no ha estat instituït en 
el segon grau respecte del primer instituït, encara que es consideri que també 
és el seu substitut (arg. D.28,6,27; D.28,6,41[pr]; I.2,15,3). Aquest tercer ha 
estat instituït en el segon grau respecte d’aquell que ha estat designat substi-
tut del primer hereu, és a dir, de l’instituït en segon lloc. Però per a definir la 
substitució és més congruent determinar el nombre dels graus en relació amb 
tota la disposició testamentària i amb tot l’ordre de la successió, per tal que 
no confonguem ni emboliquem el grau. GOVEÀ (comentari a D.28,6,1 n. 6).49 
Igualment Modestí, no tenint-ne prou amb haver esmentat el segon grau, va 
afegir «o en el tercer», i Ulpià50 (Ulp.22,33)51 va dir encara amb més amplitud: 
«en el segon grau o els següents». Suetoni (Octavi 101,2)52 després d’haver esmen-
tat els primers i els segons hereus, instituïts i donats com a substituts per Octavi 
August, hi va afegir «i en el tercer grau alguns parents i amics».

6. Aquí anomenem grau a cada ordre de la successió o de la delació de l’he-
rència, de tal manera que hi hagi tants graus com ordres per a succeir.

*
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Per tant, si el testador hagués dit: «Tici sigui hereu. Si Tici no arriba a ser 
hereu, Seius sigui hereu; si Seius no arriba a ser hereu, Caius sigui hereu», en 
aquesta sèrie d’instituït i de substituts hi haurà tres graus, en el primer dels quals 
s’hi troba col·locat Tici; en el segon, Seius, i en el tercer, Caius. Teòfil (P.Th. 
2,15pr) defineix incorrectament el grau dels hereus, com aquell que conté tot 
l’as o bé dotze unciae.53 Aquesta definició és incorrecta perquè amb freqüència 
el testador ordena una substitució que no es refereix a tot l’as hereditari, com 
ara si, després d’haver instituït una pluralitat d’hereus, només dóna un substitut 
a qui havia instituït en una uncia o en una altra part de l’as. Aquest error va ser 
detectat per JAN DE LA COSTE (comentari a I.2,15,1) i per GALTIER (Theophilus 
renovatus sive levis ac simplex ad Institutiones iuris civilis, comentari a I.2,15,1). 
Això que nosaltres, juntament amb Modestí, Ulpià i altres jurisconsults, ano-
menem grau és anomenat genèricament «lloc» pel mateix Ulpià (D.37,11,2,4) 
quan diu: «hem de considerar, doncs, instituïts en el primer grau tots aquells que han 
estat instituïts en primer lloc». Paulus (D.28,6,46) també va parlar de l’hereu donat 
com a substitut en primer lloc i Papinià54 va dir a D.29,5,4 «va instituir la muller 
hereva en segon lloc». El terme «lloc» és utilitzat en un sentit genèric, perquè es 
parla també i més sovint de «primer lloc» i de «segon lloc» en relació amb 
l’ordre d’institució dins d’un mateix grau, com ara si el testador escriu «Siguin 
hereus Tici de 2/3 i Seius de 1/3», on Tici i Seius són cohereus dins un mateix 
grau, perquè se’ls defereix l’herència simultàniament, encara que Tici hagi estat 
instituït en primer lloc, i Seius, en segon lloc. A D.28,5,15,1 i a D.28,5,88 (87) es 
parla d’aquest com a «segon hereu», i d’aquell, com a «primer hereu», perquè 
es pren en consideració l’ordre en què havien estat instituïts.55

7. Sembla que contradiu el que acabem d’exposar el fet que la substitució 
pupil·lar no es faci en el segon grau sinó per al segon supòsit,56 és a dir, «si 
arriba a ser hereu i hagués mort en edat impúber». No hi ha dubte que el 
substitut pupil·lar no és un segon hereu ni es troba en el segon grau respecte 
del pare, perquè no és l’hereu d’aquest sinó del fill. Tampoc no és segon hereu 
respecte del fill, perquè, encara que sigui el seu hereu, no és segon hereu, sinó 
primer, i d’ell es diu pròpiament que es troba en el grau primer i que és «el 
proper». Així Persi57 (Satyrae 2,12): «o bé, tant de bo em tregui de sobre el pupil, a 
qui jo, l’hereu proper, estic empenyent»,58 i Fedre59 (llib. 3, fab. 10): «Conduït vers un 
lloc secret pel seu llibert que espera reemplaçar l’hereu proper.»

*
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Per aquesta raó, PAU DE CASTRO (Praelectiones comentari a D.28,6,1) i 
ANTONI MERENDA (Controversiarum iuris libri XXIV, llib. 4, cap. 6, n. 13) van 
considerar que la substitució pupil·lar s’anomenava substitució de manera 
impròpia, perquè d’acord amb la seva naturalesa és més una institució que 
una substitució. DOMÈNEC AULISI (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et 
pupillari substitutione, al principi), per tal d’eliminar l’ambigüitat, va preferir 
definir la substitució com a «institució d’hereu en el segon grau o supòsit», 
de manera que s’englobés la substitució pupil·lar que, segons la seva opinió, 
no és substitució respecte del grau sinó respecte del supòsit «si arriba a ser 
hereu i hagués mort».

8. De tota manera, atès que els jurisconsults i el nostre Justinià anomenen 
substitució tant la pupil·lar com la vulgar, és anar massa lluny afirmar que la 
pupil·lar només és i només s’anomena substitució en un sentit impropi, més 
encara tenint en compte que la nostra definició s’hi ajusta perfectament. Tot i 
que l’hereu que el pare ha donat al pupil no és hereu del pare sinó del fill,60 es 
troba, això no obstant, instituït en el segon grau. Atès que el fill es troba, en rela-
ció amb el pare, en primer grau, cosa que és evident, se li ha donat un hereu en 
el segon grau. Com que el grau, tal com hem dit, és l’ordre i la sèrie de la suc-
cessió o de la delació de l’herència, els ordres en la substitució pupil·lar són que 
en primer lloc succeeixi el fill, i després, el substitut. No és obstacle que el fill ja 
hagi estat efectivament hereu i que, per tant, el substitut el succeeixi a ell i no al 
pare. Aquí ens referim a un testament complet relatiu a dues causes o herències. 
Aquest testament, com que conté dues institucions ordenades pel mateix testa-
dor (la del fill i, per si aquest morís abans d’assolir la pubertat, la del substitut) 
conté igualment dos graus o una doble sèrie de successió. OSWALD HILLIGER 
(Donellus enucleatus, part 1, llib. 6, cap. 23, lletra G), PICARDO (De vulgari et pupi-
llari substitutione..., cap. 2, n. 27). HOTMAN (comentari a I.2,15pr) considera que 
només la pupil·lar és pròpiament una substitució, i no la vulgar. VINNI (comentari 
introductori a I.2,16),61 per contra, només considera que ho és la vulgar. Però 
tant l’un com l’altre presenten arguments molt poc convincents.

9. En confirmació del nostre parer es pot afegir també que, com que s’entén 
a efectes del dret civil que el pare i el fill constitueixen una mateixa persona, es 
considera que el pare d’alguna manera va donar-se a si mateix com a substituts 
aquells que va donar al fill.62 Aquesta afirmació és avalada per les antigues fór-
mules de la substitució.63 En l’obra de Ciceró (De inventione 2 [42,122])64 ens 
ha arribat la fórmula: «Si el meu fill morís abans d’arribar a la pubertat, Tici 
sigui el meu segon hereu.» Modestí presenta a D.28,6,1,1 aquesta altra moda-
litat: «Si no arriba a ser hereu o si arriba a ser-ho i hagués mort abans d’arribar 
a la pubertat, llavors que siguin els meus hereus Gai i Seius».65

*
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Així ho observa BRENKMAN (De eurematicis, cap. 7, §1, n. 3). Per tant, atès 
que s’anomena segon hereu la persona que el pare ha donat com a substituta 
pupil·lar, aquesta es trobarà igualment en el segon grau de la successió.

10. Però arribats a aquest punt se’ns objecta que hi ha igualment dos graus en 
la institució del nét pòstum ordenada «si el meu fill morís en vida meva, llavors, 
si en els deu mesos posteriors a la mort del meu fill hagués arribat a néixer cap 
nét meu, engendrat per aquell, que sigui el meu hereu»66 (D.28,5,37[pr]) i, el 
que és més, tots dos instituïts, el fill i el nét, no són cridats a herències diferents, 
sinó a una mateixa herència i pel mateix testament.67 Si l’any passat vàrem afir-
mar i defensar en el tractat sobre el títol «De la institució i desheretament dels 
pòstums»,68 seguint GOVEÀ (Ad l. Gallus Aquilius liber unus), CUIACI (comentari 
a D.28,2,2969 i Ad Africanum tractatus, tr. 2 ad D.28,6,33) i altres, que, en aquest 
cas, el nét pòstum no és substitut, per què, doncs, no defensem ara el mateix 
per a la substitució pupil·lar?

11. Em mantinc encara en la mateixa opinió. El nét de la fórmula d’Aquili 
Gal·lus 70 no és ni un substitut pupil·lar (cosa evident per a tothom) ni tampoc 
un substitut vulgar, no només perquè a tot arreu es parla d’instituir i no de 
donar substituts, com ara a D.28,2,29[pr] i a D.28,6,33,1, sinó, sobretot, perquè 
en la substitució vulgar l’herència es defereix o es pot deferir, en primer lloc, a 
l’instituït, i, en segon lloc, al substitut, tal com diu la fórmula «si no arriba a ser 
hereu» (D.29,2,69). Per contra, en la fórmula de Gal·lus, si l’herència es defe-
reix al nét pòstum, necessàriament es defereix en primer lloc, perquè només 
es pot deferir en el cas que el fill mori en vida de l’avi. Finalment, la substi-
tució vulgar pròpiament dita s’ordena sota condició; per contra, la institució 
del nét pòstum s’ordena sota el termini suspensiu de la mort del fill, a causa 
de la partícula temporal suspensiva «llavors» (tunc). No s’hauria pogut ordenar 
sota una condició perquè, com que en complir-se tindria efectes retroactius al 
moment en què es va atorgar el testament, hauria empès el pòstum, que havia 
estat instituït quan era aliè,71 a contravenir la subtilesa escrupolosa de la pri-
migènia jurisprudència, que prohibia instituir els pòstums aliens. Aquest punt, 
l’hem tractat més àmpliament en el citat capítol 4, n. 3 del referit tractat «De 
la institució i del desheretament dels pòstums». Que es mantingui, doncs, que 
la institució del pòstum aquilià no és una substitució, perquè no és ni vulgar 
ni pupil·lar.

*
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12. No hi fa res que a D.28,5,37[pr] es digui que hi ha dos graus d’hereus 
en la institució dels pòstums aquilians, perquè d’aquests dos graus cap és segon, 
sinó que tots dos són primers. Julià va dir aquestes paraules en l’esmentat text, 
no perquè l’herència es defereixi a l’un després de l’altre, ja que, al nét, no se 
l’hi defereix després que hagi estat deferida al fill, sinó perquè, tal com Julià 
adverteix en el propi text a tall d’explicació, en cap cas no es defereix l’he-
rència a tots dos. Vegeu GOVEÀ (comentari a la rub. de D.28,6, n. 7). No passa 
el mateix en la substitució pupil·lar, en la qual l’herència es defereix primer al 
fill, qui a més a més l’adquireix, i després al seu substitut, de manera que, des 
de la perspectiva del testament patern, en què s’institueix el fill i se li subroga 
una altra persona en el cas que mori abans d’arribar a la pubertat, el fill ocupa 
el primer grau de la successió, i l’altra persona, el segon.

13. Segons tots aquests raonaments, es pot preguntar si també l’hereu que el 
pare ha donat al fill desheretat en el cas que morís abans d’arribar a la pubertat 
(com a D.28,6,1,2, a D.28,6,10,5, a I.2,16,4 i a Ulp.23,8)72 o l’hereu que un 
militar ha donat al fill preterit (D.29,1,41,3) es poden anomenar pròpiament 
substituts i si la seva institució és una veritable substitució. Responen afirmati-
vament OSWALD HILLIGER (Donellus enucleatus, part 1, llib. 6, cap. 23, lletra G), 
GOVEÀ (comentari a la rub. de D.28,6, n. 7), PICARDO (De vulgari et pupillari 
substitutione..., cap. 1, n. 26) i MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio metho-
do non vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 
1, § 1, n.8). D’altres pensen el contrari: CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, 
cap. 4, pàg.17), DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 1) 
i BORCHOLT (comentari a I.2,16,4, n. 2). Aquesta segona resposta em sembla 
més encertada. Atès que els hereus del pare i els del fill desheretat, per efecte 
de la institució, succeeixen en béns diversos i separats, tots dos es troben en el 
primer grau, i cap d’ells, en el segon, tots dos són primers hereus, i cap d’ells, 
segon, en relació amb l’ordre successori. Únicament si es considera l’ordre en 
què han estat instituïts són hereus primer i segon, perquè el pare ha d’instituir 
necessàriament primer un hereu per a ell mateix i després per al fill impúber 
desheretat, i no li és permès alterar aquest ordre (D.28,6,2,4). Aquest ordre, 
com ja hem dit en un altre lloc,73 no implica una substitució. Aquesta tesi obté 
un suport immillorable en el fet que l’hereu del pupil desheretat i l’hereu del 
pare poden ser hereus alhora, aquest del pare, aquell del desheretat. Qui ha sen-
tit mai dir que un instituït i un substitut concorrin simultàniament, en contra 
de D.29,2,3, a excepció del cas en què la voluntat del testador sigui obscura, 
com ara a D.28,5,41(40), D.38,2,41 i a I.2,15,4. Arribem a la conclusió, per 
tant, que aquesta no és una vertadera substitució.

*
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14. També es pot preguntar si una institució d’hereu sotmesa a la condi-
ció «si l’hereu legítim74 no vol reclamar la meva herència» és una substitució. 
Aquest cas ens apareix a D.28,5,83(82). Cal dir que no és una substitució del 
tipus que aquí examinem, amb la qual, com és sabut, es designa algú com a 
substitut de l’hereu instituït. Encara que qui ha estat instituït d’aquesta manera 
d’alguna forma se subrogui en el lloc dels hereus legítims que no reclamen 
l’herència ab intestato, no obstant això, atès que els substituïts no són instituïts, 
només hi ha un hereu per efecte d’aquest testament, perquè el testador dispo-
sa només d’un grau de la successió. Els hereus legítims només es troben en la 
condició, no en la disposició.75* CUIACI (comentari a D.28,5,83 {82}) i, contra 
BÀRTOLO,76 CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 10, cap. 7).77

15. Es pot dubtar de si és lícit anomenar pròpiament substitut qui ha estat 
instituït per un militar sota termini suspensiu, si fins a l’arribada del termini 
hagués estat instituït algú altre, com ara «Tici sigui hereu durant deu anys; des-
prés d’aquests deu anys, Seius sigui hereu» (aquest tipus d’institució és permesa 
als militars per privilegi, D.29,1,15,4; D.29,1,19,2), de la mateixa manera que 
anomenem pròpiament substitut pupil·lar aquell que succeeix en una herèn-
cia després que hagi estat adquirida per un altre. Hauria pogut semblar que sí, 
perquè en el mateix testament s’ordenen dos graus d’hereus, ja que, segons les 
seves disposicions, l’herència es defereix primer a l’un i després, un cop passat 
el temps, a l’altre, i perquè Trifoní78 l’anomena substitut a D.29,1,41[pr], ja que, 
després d’haver dit «el militar pot instituir un hereu així: “mentre visqui, Tici 
sigui hereu; després de la seva mort, que ho sigui Septici”», va afegir «però si 
hagués instituït així: “Tici durant deu anys sigui hereu”, sense designar subs-
titut», és a dir, sense instituir ningú per a després del desè any. Jo, no obstant 
això, amb GOVEÀ (comentari a la rub. de D.28,6, n. 7), consideraria que se’l pot 
anomenar substitut si s’agafa el terme en un sentit ampli, com en l’esmentat 
D.29,1,41[pr], però no en un sentit propi i estricte, perquè, un cop arriba el 
termini, l’herència es defereix a qui ha estat instituït així sota termini suspen-
siu en primer lloc, com al nét aquilià. I sens dubte és més encertat pensar que 
aquesta disposició conté més aviat una distribució del temps entre diversos 
cohereus que no pas una veritable substitució.

*
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Per això, tal com diu Ulpià a D.19,1,19,2, els llegats que graven el primer 
instituït no es consideren repetits també a càrrec del segon. Els llegats es tindri-
en sens dubte per repetits si l’hereu instituït en segon lloc i per al segon perí-
ode fos pròpiament un substitut (arg. D.35,2,11,5). Així ho creu la glossa, però 
en dissenteix DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 9). A 
mi també em sembla més encertat considerar-lo un cohereu i no un substitut, 
perquè aquesta segona institució, que no ha estat ordenada sota cap condició, 
sinó només sota un termini suspensiu, no depèn en absolut de la primera, sinó 
que té eficàcia per ella mateixa, puix que, independentment del fet que hagi 
arribat a ser hereu o no, l’instituït sota termini resolutori, en arribar el termini, 
esdevindrà segon hereu.

16. Es plantegen dubtes en contra de la part de la definició en què afirmem 
que la substitució s’ha d’ordenar en el segon grau, sobre la base d’un text de 
Cervidi Escèvola79 (D.28,6,48,1) en què es troba aquesta fórmula d’institució 
i de substitució: «Tici sigui hereu. Llego amb eficàcia real l’esclau Stichus a 
Mevi. Stichus sigui hereu. Si Stichus no arriba a ser hereu, Stichus sigui lliure i 
hereu». En les darreres paraules «Si Stichus no arriba a ser hereu, Stichus sigui 
lliure, etc.» queda clar que Stichus va ser designat com a substitut d’ell mateix. 
Aquesta substitució no es troba en el segon grau, tal com ens ho indiquen les 
paraules «atès que es considera un grau». Es considera un sol grau, no només 
aquell en què Stichus és llegat a Mevi i alhora se li ordena que sigui hereu 
amb les paraules «Llego amb eficàcia real l’esclau Stichus a Mevi. Stichus sigui 
hereu», sinó també aquell en què és designat substitut d’ell mateix, tal com es 
desprèn clarament del context. Per tant, sembla que no és necessari que la ins-
titució del substitut s’ordeni en el segon grau. Deixant de banda una explicació 
més detallada d’aquest text, que es pot trobar en els comentaris de FERNÁNDEZ 
DE RETES al llibre únic d’Escèvola «De les qüestions tractades públicament» 
(cap. 2), per tal de resoldre la dificultat que se’ns ha objectat n’hi haurà prou a 
dir aquí que Escèvola no afirma que hi hagi un grau, sinó que es considera que 
hi ha un grau. I certament, en relació amb la llibertat que obté en el segon grau 
o amb la substitució, és el mateix que si se li hagués donat en el primer grau, 
perquè no s’entén que obté la llibertat només en virtut del grau en què se li ha 
donat, sinó en virtut de tot el testament (D.40,4,2; D.40,4,10; D.40,4,40). No 
hi ha dubte que, si en el testament principal s’ha llegat un esclau i en el segon 
testament se li ha ordenat que sigui lliure i hereu, preval la causa de la llibertat, 
com si hagués estat donada en el primer testament (D.28,6,16[pr]).

79 Sobre Cervidi Escèvola, vegeu KUNKEL, W. Herkunft..., cit. p. 217 i seg.
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Sens dubte, la institució de Stichus en el primer grau va ser ineficaç, per-
què havia estat instituït hereu sense la llibertat, que és com hauria hagut de 
ser instituït segons el dret antic80 (I.1,6,2, I.2,14pr). Però el llegat del mateix 
Stichus no val, perquè preval la llibertat, encara que hagi estat donada en el 
segon grau, com si hagués estat donada en el primer grau. Atès que, si Tici 
l’accepta, no queda gens de lloc per al segon grau, cal que, en virtut del favor 
libertatis, es consideri que la llibertat ha estat donada en el primer, i això és el 
que va voler donar a entendre Escèvola quan va dir: «atès que es considera un 
grau».81 Us remeto a LABIT (Iurisprudentia restituta... —ed. A. WIELING— cap. 
5, § 24, p. 105).

Capítol II
De les classificacions de les substitucions

1. Ens allargaríem sens dubte innecessàriament si volguéssim exposar i sot-
metre a examen totes les classificacions i subclassificacions de les substitucions 
que han estat proposades pels nostres autors. Per tant, serà millor exposar de 
manera senzilla què opinem nosaltres sobre aquest tema, més que no pas el que 
opinen els altres. Segons el meu parer, la principal classificació de les substitu-
cions hereditàries directes, que són les úniques de què ens ocupem, consisteix 
en el fet que una és ordenada per al primer supòsit, «si no arriba a ser hereu», 
i s’acostuma a anomenar vulgar, i una altra és ordenada per al segon supòsit, «si 
arriba a ser hereu». Aquesta se subdivideix al seu torn en militar i civil (paga-
nica).82 La militar s’ordena per al supòsit «si arriba a ser hereu i hagués mort 
en uns anys posteriors a la pubertat».83 La civil (paganica), o bé és pupil·lar, si 
s’ordena per al cas que el fill instituït esdevingui hereu i mori abans d’arribar 
a la pubertat, o bé quasipupil·lar o justinianea, si s’ordena per al cas que els 
fills dements morin en la insània, encara que sigui després d’haver arribat a la 
pubertat. Per això, aquest tipus de substitució és diferent de la pupil·lar, tant per 
raó de les persones com per raó de l’edat, i no es pot reconduir84 fàcilment a 
la substitució pupil·lar, tal com erradament van creure DONEL (Comentariorum 
de iure civili tomus II, llib. 6, cap. 23), VIGLI VAN AYTTA (comentari a la rúbrica85 
de I.2,16 [n.1 i 2]), MYNSINGER (Apotelesma, comentari a I.2,15pr), HOTMAN 
(comentari a I.2,15pr),86 VINNI (comentari introductori de I.2,16), HUBER 
(Praelectionum iuris civilis…, tom 1, comentari a I.2,15 [n.1]) i PERE GREGORI 
(Syntagma iuris universi, llib. 42, cap. 11 [n. 9]).

2. No s’ha de veure com una cosa estranya que els antics només recone-
guessin dos tipus de substitucions, la vulgar i la pupil·lar, ja que Gai (Epit. Gaii 
2,4pr)87 afirma que: 

*
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«Una substitució és el que el testador acostuma a ordenar després de la institució, és a 
dir, la designació d’un segon hereu. N’hi ha dues, una de les quals s’anomena vulgar, i 
l’altra, pupil·lar.» Tampoc no ha d’estranyar que el nostre títol del Digest només 
s’hagi rubricat «De la substitució vulgar i de la pupil·lar».88 Finalment, tampoc 
no ha de semblar estrany que els compiladors de les Pandectes no incorpores-
sin en aquests llocs la substitució militar com un tipus diferent de la civil. La 
raó és que, en temps de Gai, encara no estava en ús la substitució quasipupil-
lar, perquè va ser Justinià qui, en una constitució general, va permetre que 
s’ordenés, tot i que anteriorment s’havia concedit per rescripte89 del príncep 
de manera individual a algunes persones (D.28,6,43[pr]).90 Els compiladors 
de les Pandectes no la van esmentar en la rúbrica91 del nostre títol, perquè en 
aquest només hi van incloure fragments de jurisconsults antics, però ja s’hi 
fa referència de manera general en el títol del Codex «De la substitució dels 
impúbers i de les altres substitucions».92 La substitució militar, per contra, no 
s’esmenta ni en el nostre títol ni en la classificació de Gai, perquè en aquests 
llocs només es parla dels testaments dels civils i, per tant, només es tracta de 
les substitucions civils, no de les militars, que gairebé no estan subjectes a les 
regles del dret civil.

3. Els nostres doctors han ideat molts altres tipus de substitucions, que, tot 
estenent les seves branques93 i les seves seccions fins a l’infinit, més que dividir 
l’objecte d’estudi el que fan és esbocinar-lo, tal com diu Ciceró (De finibus 2 
[9,26]). Però aquests tipus de substitucions, o bé no existeixen, o bé es poden 
reconduir als que ja hem esmentat. Perquè la substitució que Modestí anomena 
recíproca94 a D.28,6,4,1, en què un pare institueix hereus dos fills impúbers i 
els substitueix recíprocament, no és en realitat altra cosa que una doble subs-
titució vulgar o pupil·lar, i només es distingeix per les paraules que s’empren 
per a ordenar-la. En aquest sentit Modestí parla en el dit text d’un «tercer gènere 
de substitució». La substitució que anomenen compendiosa95 no és més que una 
fórmula simple, que de manera abreujada abasta una substitució vulgar i una 
de pupil·lar, com ara si el testador hagués dit: «en qualsevol moment que el 
fill hagués mort» (C.6,26,8), és a dir, ja hagués mort en vida del pare i abans 
de ser hereu, ja després d’haver estat hereu del pare però abans d’arribar a la 
pubertat.

*
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4. Tampoc no es poden considerar pròpiament tipus diversos de substitució 
la doble i la simple, encara que el mateix Modestí hagi dit a D.28,6,1,1: «La 
substitució de l’hereu és doble o simple». Perquè amb el terme «simple» Modestí vol 
donar a entendre una substitució que només és vulgar, tal com ho exposa amb 
l’exemple: «L. Tici sigui hereu. Si L. Tici no arriba a ser el meu hereu, llavors sigui el 
meu hereu Seius.» No esmenta un exemple de substitució pupil·lar simple, perquè 
després d’una constitució dels emperadors Marc Aureli i Luci Ver la substitució 
pupil·lar es considera alhora vulgar i, per tant, doble (D.28,6,4).96 Hauria pogut 
existir una substitució pupil·lar simple si quedés clar que el pare havia volgut 
excloure la vulgar. Amb el terme «doble» Modestí es refereix a una substitució 
alhora vulgar i pupil·lar, com en la fórmula que ens cita: «Seius sigui el meu hereu. 
Si no arriba a ser hereu (heus aquí la substitució vulgar) o arriba a ser hereu i hagués 
mort abans d’arribar a la pubertat (heus aquí la substitució pupil·lar), llavors Gai Seius 
sigui el meu hereu.» D’aquí es desprèn que els tipus de substitucions exposades 
per Modestí en aquests textos no són diferents de la vulgar i de la pupil·lar, sinó 
que només són diversos tipus de fórmules amb què s’expressen o s’abasten un o 
dos tipus de substitucions. Per a una exposició més àmplia d’aquest punt, vegeu 
PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 14, n. 12 i seg.).

5. Sent totes aquestes coses evidents, no sé en què pensava DOMENICO 
AULISIO quan va llegir Modestí en el citat D.28,6,1,1. En el Tractat de les subs-
titucions,97 en el comentari del citat D.28,6,1,1, en la pàgina 203, va escriure: 
«Cosa que també es desprèn clarament de la nostra llei 1, on Modestí només reconeix 
dos tipus de substitucions, la simple, que és la vulgar, i la doble, que és la pupil·lar.» Fins 
aquí la cita. És cert que la substitució pupil·lar acostuma a ser doble, no per ella 
mateixa i per la seva naturalesa, ja que pot ser simple, com ja hem indicat abans, 
sinó a conseqüència de la constitució de Marc Aureli i Luci Ver, segons la qual, 
la substitució pupil·lar expressa conté la vulgar tàcita. Sens dubte, Modestí, en 
la font citada, no va pensar en aquesta constitució, ja que va esmentar expres-
sament els dos tipus de substitucions en la fórmula citada en darrer lloc.

6. Però que la substitució en ocasions se sobreentengui tàcitament i en oca-
sions s’ordeni expressament (tal com s’ha dit de la substitució vulgar, segons 
D.28,6,4) no implica que es tracti d’una veritable classificació de les substitu-
cions, ja que la substitució que s’ordena expressament i la que se sobreentén 
encara que no hagi estat expressada són d’un mateix tipus. Per tant, abordem 
les classificacions que hem exposat més amunt en la mesura que afecten la nos-
tra institució, prescindint de la més general, la que ens diu que algunes substi-
tucions s’ordenen per al primer supòsit i condició i altres per al segon, perquè 
el seu funcionament s’aclarirà en la resta de subclassificacions que aquesta 
conté. Comencem, doncs, amb la vulgar.

*
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PART II
De la substitució vulgar

Capítol I
De la denominació, de l’origen, de les causes i de les solemnitats de la substitució 

vulgar

1. Alguns autors creuen que aquesta substitució s’anomena vulgar com a 
sinònim de directa. No l’anomenen directa, però, per contraposició amb la 
substitució fideïcomissària, ja que la substitució pupil·lar, de la qual la fideïco-
missària també és diferent, és igualment directa, sinó perquè provindria de les 
paraules de la Llei Decemviral,98 mentre que les altres substitucions s’haurien 
originat més tard a partir del sentit i de la interpretació de la Llei.99 La subs-
titució vulgar s’anomenaria directa per la mateixa raó per la qual les accions 
directes es contraposen a les útils, és a dir, perquè aquelles provenen de les 
paraules i aquestes del sentit de la llei. Certament, sobre la base de D.28,5,47 
(46) in fine, s’afirma que l’acció directa es pot anomenar també vulgar, per con-
traposició a l’útil. Però és molt més encertat pensar que en temps antics aquesta 
substitució es va anomenar vulgar a causa del seu ús freqüent, ja que qualsevol 
testador podia donar un substitut a qualsevol hereu d’aquesta manera: «si no fos 
hereu».100 Per aquesta raó Modestí va dir a D.28,6,4 «una substitució feta per al 
supòsit vulgar», tot emprant «supòsit vulgar» sens dubte per donar a entendre «fre-
qüent i usual».101 Igualment es parla de «muller vulgar» a D.48,5,14 (13),2 per 
referir-se a aquella que permet a la gent sense distincions abusar-ne, tal com 
opinen BRISSON (De verborum significatione, veu «vulgaris uxor») i GUILLEM 
FORNERI (Selectionum libri tres, llib. 3, cap. 21); també es parla de «caució vulgar» 
a D.30,114,12, per fer referència a la caució usual que l’hereu ha de prestar 
a favor dels legataris i dels fideïcomissaris (tot el títol D.36,3), i també es diu 
«excepció vulgar» de cosa jutjada a D.47,23,3 i «fórmula vulgar» a D.47,2,42, 
que es refereix a l’habitual acció de peculio, la fórmula de la qual conté la clàu-
sula de dació en noxa.102
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Es parla també de «qüestió vulgar» (D.47,2,21[pr]) fent referència a aquella 
sobre la qual es discuteix en molts llocs i amb freqüència i es diu «manera vul-
gar» (D.30,109) per a significar una manera utilitzada per la gent i usual. En el 
mateix sentit a D.28,5,47 (46) s’anomena «acció vulgar» l’acció del mandat, no 
perquè sigui directa, sinó perquè s’utilitza amb més freqüència que l’acció útil. 
Vegeu GOVEÀ (comentari a la rub. de D.28,6, n. 10).

2. CUIACI (comentari a D.50,16,162)103 i CHIFFLET (Tractatus de substituti-
onibus, cap. 10) veuen a D.50,16,162 una substitució pupil·lar que és anome-
nada vulgar. Jo tampoc no m’hi oposo, sempre que afirmem que aquí aquesta 
substitució no s’anomena vulgar per comparació amb altres no pupil·lars, sinó 
en relació amb les altres substitucions pupil·lars o, més ben dit, amb les altres 
maneres d’ordenar una substitució pupil·lar. Perquè és molt freqüent ordenar 
una substitució per al fill que hagués mort el darrer (D.34,5,9 {10}; D.28,6,25; 
D.28,6,34; D.28,6,41,7; D.37,11,11; D.35,2,14,3; I.2,16,6104). Comp. BRISSON 
(De formulis et solennibus Populi Romani verbis libri VIII, llib. 7, pàg. 609105).

3. Considero que cal definir substitució vulgar a partir de la fórmula que li 
és pròpia i que la distingeix de la resta: «si no arriba a ser hereu». Alguns l’han 
definit malament i de manera confusa com a «substitució directa sense res d’espe-
cial ordenada subsidiàriament per a la posició <de l’instituït>106» (PERE GREGORI 
Syntagma iuris universi, llib. 42, cap. 12, n. 2). La definició que acull ANTONI 
PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 5, n. 3), seguint JASSÓ, 
COVARRUVIAS,107 GÓMEZ108 i altres no és gaire més brillant: «institució segona 
o ulterior que qualsevol pot ordenar per a qualsevol». Jo diria que més aviat és «una 
institució d’hereu» o bé, utilitzant el gènere més proper, «una substitució orde-
nada en el cas que aquell qui ha estat instituït en el grau anterior no arribi a 
ser hereu». Tot i que aquesta definició és clara per ella mateixa, encara quedarà 
més clara després del que hem de dir a continuació.

4. És indubtable que cal trobar l’origen de la substitució vulgar en les XII 
Taules,109 no perquè la facultat de substituir hagi estat esmentada expressa-
ment pels decemvirs110 en algun capítol de la Llei, sinó perquè la institució 
d’un segon hereu en el cas que no ho sigui qui ha estat instituït en primer 
lloc quedava compresa en les paraules: «Uti legassit suae rei, ita ius esto» («Tal 
com hagi disposat d’allò seu, així sigui dret»)111 que ens transmeten Pomponi112 
(D.50,16,120) i amb unes poques variacions, Ulpià (Ulp. 11,14)113, Justinià 
(Nov.22,2) i Ciceró (Rhetorica ad Herennium 1 [13,23]114 1 i De inventione 
2 [50,148]). Aquestes paraules no només abasten les institucions pures, sinó 
també les condicionals, com és el cas de la substitució vulgar.

*
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5. No hi ha una sola causa per a la introducció de les substitucions, ja que 
hi ha moltes raons que haurien pogut incitar els romans a fer-ne ús. En pri-
mer lloc, per tal d’evitar morir sense l’honor del testament. En segon lloc, per 
a permetre al testador excloure amb més seguretat els hereus ab intestato, si li 
repugnava la idea que aquests adquirissin els seus béns (D.29,2,68; D.38,6 [1]115; 
C.6,59,8). En tercer lloc, per tal d’excloure també el dret d’acréixer entre els 
cohereus (D.37,11,2,8). En quart lloc, per tal de mantenir el culte domèstic 
(sacra privata) dins l’herència. La Llei de les XII Taules va ocupar-se que aquest 
culte domèstic romangués eternament en l’herència, tal com consta a Ciceró 
Oratio pro Murena116 i De Legibus 2 [8,36]. En cinquè lloc, per tal d’excloure de 
l’herència el fisc, on anaven a parar els béns en cas que no hi haguessin hereus, 
ni testamentaris ni legítims. A C.6,51,1,1a Justinià diu: «Però fins i tot als matei-
xos atorgants de testaments els va semblar tan important la precaució contra la caducitat 
que van introduir una substitució per tal que no esdevinguessin caducs...»117

6. RAMOS DEL MANZANO (Ad leges Iuliam et Papiam et quae ex libris iuris-
consultorum fragmenta et illas inscribuntur, commentarii et relinquationes, llib. 4, rel. 
35, n. 29) interpreta les paraules «van introduir una substitució» com si Justinià 
hagués dit «van començar a ser introduïdes i a trobar-se habitualment», perquè es 
parla de la caducitat introduïda per les lleis Júlia i Pàpia,118 unes lleis que van 
ser promulgades per August119 després de la fi de la República,120 i no hi ha 
dubte que les substitucions tenen el seu origen en les Lleis Decemvirals.121 
Però jo més aviat creuria que Justinià es referia a l’origen primigeni, perquè 
no diu que les substitucions fossin introduïdes per a bloquejar el curs que la 
llei Pàpia imposava als béns caducs, sinó «...per tal que els béns no esdevinguessin 
caducs i per si ja ho haguessin esdevingut, disposaven que passessin a certes persones...». 
Aquesta expressió es pot entendre sense dificultat com l’exclusió del fisc en el 
cas que no hi hagués cap hereu testamentari i que el testador tampoc no tin-
gués parents agnats, que antigament eren les úniques persones a qui es deferia 
l’herència ab intestato.122 Després va afegir allò que més endavant va succeir 
amb les lleis caducàries:

*
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«...bloquejant altre cop (recludentes)123 (és a dir, «barrant» {occludentes}, tal com en un 
altre lloc diu el mateix emperador a I.3,2,7) el curs que la llei Pàpia imposava als béns 
caducs...», perquè l’ús de les substitucions que ja havien estat introduïdes antigament 
va barrar la via a les lleis caducàries.124

Appià d’Alexandria125 (Historia romana, llib. 14[20,143]) ens informa que 
l’ús de les substitucions ja era freqüent abans de les lleis d’August. Appià ens hi 
explica que Juli Cèsar va instituir substituts d’acord amb el costum dels romans, 
i a més diu: «Els romans acostumen a instituir uns segons hereus, per si passés que els 
primers no acceptessin l’herència».126 Cal pensar, això no obstant, que el costum 
d’ordenar substitucions esdevingué més freqüent sobretot per a excloure les 
lleis Júlia i Pàpia.

7. Pel que fa a les solemnitats, tant intrínseques com extrínseques, que es reque-
reixen per a la validesa del testament, és clar que s’apliquen les mateixes normes en 
la substitució vulgar d’hereus que en la institució. L’única excepció és que un testa-
ment és vàlid sense substitució, mentre que és nul si no té institució d’hereu, 
perquè aquesta és com el cap i el fonament de tot el testament (I.2,20,34). Aquí 
advertiré allò que fa referència al lloc i a la seu que la substitució vulgar ha de tenir 
en l’escriptura del testament. Suetoni (Cèsar 83 [2]) indica que antigament s’acos-
tumava a designar els substituts en la cera baixa,127 és a dir, en la part final o 
inferior del testament. Suetoni diu «C. Octavi en una quarta part, Luci Pinari i Q. Pedi 
en una quarta part, la resta en la cera baixa».128 Marcial129 (4,70) parla d’«últimes 
ceres»: «El pare en morir no va deixar a Amià en les últimes ceres res més que una corda 
resseca.»130

Aquest lloc era el correcte, perquè els llegats es deixaven en segon lloc, des-
prés de la institució d’hereu (I.2,20,34). Davant dels llegats hi havia les prime-
res ceres, en què s’ordenaven les institucions d’hereu. Horaci (Satyrae 2,5 [53 
i seg. ]): «...però de forma que de reüll puguis copsar el contingut de la segona línia de la 
primera cera. Fixa’t amb rapidesa si ets hereu únic o si tens cohereus.»131

Va dir «primera cera en la segona línia», perquè la primera línia contenia 
el nom de qui testava, i la segona, el d’aquells que eren instituïts. Suetoni 
(Neró,17 [9]) diu: «Va ordenar que en els testaments es mostressin les dues primeres 
ceres, sense signatures, només amb el nom dels testadors.»

8. De tot això es desprèn que la substitució vulgar s’ordenava habitualment 
després d’haver instituït el primer hereu. Però la fórmula «Si el fill no arriba a 
ser el meu hereu, Seius sigui hereu; el fill sigui hereu» que apareix a D.28,6,2,6 ens 
informa que no va ser sempre així, ja que la substitució precedeix la institució.

*

finestres tripa 18/4/05, 17:2691



J. FINESTRES I DE MONSALVO92 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 93

finestres tripa 18/4/05, 17:2692



J. FINESTRES I DE MONSALVO92 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 93

Però això és així perquè, encara que la substitució vingui primer, segons 
l’ordre de l’escriptura, no és així segons l’ordre de la successió, ja que Seius, si 
mirem la sèrie de la successió, ha estat instituït en el segon grau, mentre que el 
fill ho ha estat en el primer (D.28,6,2,6). El mateix és aplicable als casos que 
es llegeixen a D.28,5,28 i D.28,5,37,1.

Capítol II
De la forma132 de la substitució vulgar i dels seus diversos efectes

1. Més amunt ja hem dit133 que la substitució vulgar s’ordena sota la con-
dició «si l’instituït no arriba a ser hereu». Aquest supòsit («si no arriba a ser 
hereu») s’anomena primer per a diferenciar-lo de l’altre («si arriba a ser hereu»), 
anomenat segon, per al qual s’ordenen la substitució pupil·lar i la quasipupil-
lar134 (D.28,6,2,1 i C.6,26,8,2). Aquest supòsit es diu segon, o bé perquè l’ano-
menat primer («si no arriba a ser hereu») es regulava ja en la Llei de les XII 
Taules,135 mentre que aquest altre («si arriba a ser hereu») va ser introduït molt 
posteriorment pels costums del poble romà,136 o bé perquè el segon supòsit no 
pot donar-se fins que el testador ja ha mort, mentre que el primer pot tenir 
lloc en vida seva, per exemple, si l’instituït hagués mort abans que el testador. 
Perquè, de fet, és possible que l’instituït no arribi a ser hereu tant perquè no 
ho hagi volgut com perquè no hagi pogut, com ara, per exemple, si morís 
abans que se li defereixi l’herència (C.6,24,3); en tots dos casos es compleix la 
condició «si no arriba a ser hereu». Per tant, aquesta fórmula abasta totes dues 
circumstàncies, tant la manca de voluntat (el que s’anomena noluntas137), com 
la impossibilitat.

2. S’al·lega en contra d’aquesta afirmació el text D.35,1,101[pr], en què un 
pare llega138 a la seva filla un predi sota la condició «si s’hagués casat amb Aeli 
Filip»,139 perquè, «si no s’hi hagués casat», volia deixar aquest mateix predi a Filip. 
Papinià interpreta les paraules «si no s’hi hagués casat» com «si no hagués vol-
gut casar-s’hi», i, en conseqüència, dictamina que, si la noia hagués mort abans 
d’arribar a la maduresa sexual, no es consideraria complerta la condició del 
fideïcomís.140
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Heus aquí un cas en què una condició amb la mateixa forma que «si no 
arriba a ser hereu» no abasta tant la circumstància de manca de voluntat com 
la d’impossibilitat. Per què, doncs, diem que la condició «si no arriba a ser 
hereu» abasta ambdues circumstàncies? Prescindint d’alguns autors que han 
proposat diverses opinions, diré, seguint PICARDO (De vulgari et pupillari substi-
tutione..., cap. 7, n. 11), que la condició «si s’hagués casat» comporta tàcitament 
la interpretació «si s’ha casat havent arribat a la maduresa sexual» (D.35,1,10; 
D.36,2,30) i, per tant, la condició contrària («si no s’hagués casat») comporta la 
mateixa interpretació, o sia, «si, en arribar a la maduresa sexual, no hagués vol-
gut casar-se amb un home». Com que s’ha deixat a Filip el fideïcomís sotmès 
a aquesta condició, no es deurà si la filla mor abans d’arribar a l’edat núbil. Per 
tant, si la filla mor abans d’haver assolit la maduresa sexual, els béns fideïcomi-
sos romandran en poder de l’hereu.141*

3. Es planteja la qüestió de si es pot estendre l’enunciació expressa d’un dels 
supòsits a l’altre.142 A favor, s’hi van pronunciar BÀRTOLO (comentari a D.28,6,1 
[n. 39]) i molts dels comentaristes més antics, als quals es van afegir GÓMEZ (Variae 
resolutiones Iuris civilis, communis et regii, part.1, cap. 3, n. 10),143 CUIACI (Commentarius 
in libros responsorum Aemilii Papiniani, llib. 8,144 ad D.35,1,101),145 P. BUSI (comenta-
ri a D.28,6,1, n. 3), PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 7, n. 40), E. 
ZOES (comentari a D.28,6, n. 7), D. VAN ARUM (Disputatio ad praecipuas Pandectarum 
et Codicis leges, disp. 17, thes. 17) i CH. THOMASIUS (notes a HUBER, U. Praelectionum 
iuris civilis…, tom 3, com. a D.28,6, n. 1). Aquests opinen que qui ha estat designat 
substitut per al supòsit «si l’instituït no hagués volgut ser hereu» també ho ha estat 
per a l’altre, «si l’instituït no hagués pogut ser hereu», i viceversa (arg. D.28,2,29,5; 
D.36,1,23 (22)[pr] i C.6,25,3). En el primer text,146 el supòsit de la mort, enunciat 
expressament, s’estén al de la deportació, al de l’emancipació, o a altres de similars; 
en el segon, s’estén a l’emancipació; en el darrer text, el supòsit de l’emancipació 
comprèn l’eventualitat de la mort del pare i altres situacions que converteixen el 
fill en sui iuris.147 D’altra banda, es basen en la voluntat del causant, considerant que, 
quan aquest ordenava una substitució, el que volia era no morir intestat. Creuen 
que, si no estenem el supòsit enunciat expressament a l’altre, ens oposem a aquesta 
voluntat, perquè, si es donés la circumstància no enunciada expressament, i no con-
sideréssim que per a aquesta eventualitat el testador havia ordenat una substitució, 
el testament quedaria ineficaç.148 S’ha d’acceptar, segons la seva opinió, doncs, que 
no voler i no poder s’han de considerar el mateix (D.3,3,1,2),149 de tal manera que 
n’hi hagi prou enunciant expressament un dels supòsits perquè se sobreentengui 
l’altre. Finalment, al·leguen que a C.6,25,10 (9) la substitució «si el pòstum no 
hagués nascut» s’estén al cas en què el pòstum hagués nascut i hagués mort impú-
ber, si la mare havia mort entre el part i el decés del fill.150
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4. Tots els juristes admeten que es tracta d’una qüestió de fet i d’interpreta-
ció de la voluntat. Molts autors de prestigi, però sobretot els més recents, con-
sideren que si s’enuncia explícitament una de les eventualitats (impossibilitat o 
manca de voluntat), sempre que no hi concorrin circumstàncies que ens persu-
adeixin del contrari, no es pot interpretar que el testador volgués comprendre 
l’eventualitat no enunciada expressament. DUARÈ (In titulum Digestorum «De 
vulgari et pupillari substitutione», cap. 9), CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, 
cap. 11), MANTICA (Tractatus de coniecturis..., llib. 5, tít.1, n. 3)151 FACHINEO 
(Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 61), HARPPRECHT (comentari a 
I.2,15,1, n. 7), HUBER (Praelectionum iuris civilis…, tom 3, coment. a D.28,6, n. 
11) i AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, 
qu. 9). Aquesta opinió em sembla la més encertada. En primer lloc, perquè és 
diferent i no tenen res a veure el fet de no voler i el de no poder, ja que amb 
freqüència succeeix que algú vol i no pot i, al contrari, que algú pot però no 
vol. D’aquí es desprèn clarament que una situació no es pot comprendre dins 
l’altra. Per tant, es considera que qui enuncia específicament un supòsit de 
manera expressa només vol aquell, i no un altre del qual és diferent i oposat. 
En segon lloc, la nostra tesi és confirmada per diversos textos del nostre dret 
en què l’enunciat exprés d’un supòsit exclou l’altre. Així, a D.28,2,10, en el cas 
d’un pòstum instituït «sigui hereu si hagués nascut en vida meva o sent jo ja 
mort», Pomponi afirma que, si hagués estat omès un dels supòsits i es donés la 
circumstància que ha estat omesa, el naixement del pòstum invalida el testa-
ment.152 En el mateix sentit, a D.28,6,21, el substitut d’un pupil per «si hagués 
mort abans d’arribar als deu anys d’edat» no es considera substituït per «si 
hagués mort després d’arribar als deu anys, però abans dels catorze». Així doncs, 
l’enunciat exprés d’una edat determinada restringeix l’eficàcia de la substitució 
al període designat, tal com també es dedueix de D.28,6,43,1 i de D.28,6,38,1 
i 2. Per què, doncs, l’enunciació expressa d’un dels supòsits no restringeix la 
condició «si no hagués volgut» o «si no hagués pogut» a la situació expressa-
ment enunciada? Encara més tenint en compte que les condicions s’han de 
complir, com es diu vulgarment, de manera específica153 (D.35,1,44 i 55).

5. No és difícil rebatre els textos i els arguments proposats en contra, per-
què, segons l’opinió que vaig defensar l’any passat en el Tractat de la institució 
dels hereus pòstums, cap. 4, núm. 6, el sentit de D.28,2,29,5 és diferent del que 
vulgarment se li dóna.
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És a dir, encara que Gal·lus hagués establert la fórmula per a instituir els néts 
pòstums en el supòsit de la mort del pare, res no impedeix que l’avi testador 
enunciï expressament altres casos similars, en què el nét comença a ser suus des 
del naixement, que té lloc després de la mort de l’avi, com si Gal·lus hagués 
fet referència al cas de la mort en la fórmula només a tall d’exemple. Encara 
amb més raó després de la Llei Vel·leia,154 que abasta en la literalitat de les seves 
paraules tots els casos en què el nét va començar a ser suus en vida de l’avi. Per 
tant, res no impedeix que transposem i adaptem la fórmula de Gal·lus a altres 
situacions similars, ja que, després d’aquesta Llei, es considera vàlida la institu-
ció encara que no s’utilitzin les paraules concretes proposades per Gal·lus, sinó 
que es faci, en general, com, per exemple, si l’avi instituís el nét «que a ell li 
hagués nascut com a suus després de la seva mort» o, encara més generalment, 
«qualsevol que li hagués nascut d’un fill després de la seva mort» o «qualsevol 
que hagués nascut, si hagués estat suus» (D.28,2,29,1 i 6). Per tant, no hi ha aquí 
cap extensió del supòsit exprés de la mort, al cas de deportació, al d’emancipa-
ció o a altres de similars que no hagin estat expressament enunciats.155

6. D.36,1,23 (22)[pr] tampoc no afavoreix BÀRTOLO ni els seus seguidors, 
perquè en els dos casos concrets exposats en els textos queda suficientment 
clar que la intenció de la mare testadora era abastar l’eventualitat de l’emanci-
pació: la mare va enunciar la circumstància de la mort del marit, de qui s’ha-
via divorciat, amb la finalitat d’evitar que aquest adquirís l’herència per mitjà 
dels fills, que estaven sotmesos a la seva pàtria potestat, perquè no creia que els 
fills s’alliberessin de la potestat del pare (el seu exmarit) més que per la mort 
d’aquest.156 Igualment, a propòsit de C.6,25,3, es pot afirmar que la mare volia 
que els fills fossin hereus, però de tal manera que l’herència no pogués anar a 
parar per mitjà d’ells al pare, a la pàtria potestat del qual estaven sotmesos. I, per 
això, encara que s’alliberin de la potestat d’alguna manera diferent que l’eman-
cipació expressament esmentada per la mare, es considera nogensmenys que la 
mare volia referir-se a la resta de situacions en què els fills poden adquirir l’he-
rència per a ells mateixos, perquè han esdevingut sui iuris. Vegeu altres coses pel 
que fa al cas a PUGA (De conditionibus institutionum, cap. 2, n. 10). D’altra banda, 
no considero correcte afirmar que el terme emancipació, interpretat extensi-
vament, pugui abastar totes les formes amb què els fills poden alliberar-se de la 
potestat del pare, com afirma AULISIO (comentariorum iuris civilis [...] de vulgari 
et pupillari substitutione, qu. 9) per a reduir la dificultat de C.6,25,3. El títol del 
Codi «De l’emancipació del fills» tampoc no dóna suport a aquesta afirmació, 
perquè s’hi parla només de la veritable i pròpia emancipació.

*

finestres tripa 18/4/05, 17:2699



J. FINESTRES I DE MONSALVO100 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 101

finestres tripa 18/4/05, 17:26100



J. FINESTRES I DE MONSALVO100 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 101

7. L’argument que es fonamenta en la voluntat del testador no és gens con-
vincent: el testador vol, sens dubte, morir amb testament, però no ho vol de 
qualsevol manera i en tot cas, sinó només si es compleix allò que va expressar 
en el testament. El mateix es pot dir de tot testador que afegeix una condició 
a la institució d’hereu. Està fora de lloc, llavors, el que objecten que cal con-
siderar que no voler i no poder són el mateix. Això és cert, sens dubte, si ens 
fixem en l’efecte, perquè tant deixa de fer qui no pot com qui no vol. Però pel 
que fa a la manera de deixar fer són coses radicalment diverses. En conseqüèn-
cia, no es pot considerar que qui expressa una manera concreta en què vol que 
alguna cosa es compleixi desitja que es compleixi d’una manera diferent (arg. 
D.35,1,44). Finalment, a propòsit de C.6,25,10 (9),157 responc que el substitut 
d’un pòstum per «si no hagués nascut», o sia, un substitut vulgar, s’ha de con-
siderar igualment substitut «si hagués nascut, hagués estat hereu i hagués mort 
impúber», perquè aquesta substitució vulgar conté una substitució pupil·lar 
tàcita des d’una constitució dels emperadors Marc Aureli i Luci Ver (C.28,6,4 
i 45), que estudiarem més endavant amb més profunditat.158 159*

8. Per a avaluar i comprendre els efectes de la fórmula de la substitució 
vulgar «si no arriba a ser hereu», cal tenir en compte el que se’ns ensenya a 
D.28,5,41(40), a D.29,2,7 i a I.2,15,4: que amb les paraules «si no arriba a ser 
hereu» referides a una persona que no160 és sui iuris no es vol dir altra cosa que 
«si no adquirís l’herència per a si mateix o bé, un cop canviat el seu estatus, 
no fes hereu algú altre, com per exemple el pare que l’hagi adoptat o l’amo 
en la potestat del qual entri»161. Però no si hagués esdevingut esclau per con-
demna penal, tal com erròniament va pensar CHRISTIAN THOMASIUS (notes a 
HUBER, U. Praelectionum iuris civilis…, tom 1, com. a I.2,15), ja que els esclaus 
per condemna penal no poden adquirir l’herència per a ningú.162 Per contra, 
les mateixes paraules referides a una persona alliberada de tota potestat aliena163 
s’entenen «si no adquireix ni per a la persona sota la potestat de la qual es troba 
o es trobarà, ni per a si mateix, si hagués esdevingut sui iuris abans de la mort 
del testador». Així doncs, només es deferirà l’herència al substitut si l’instituït, 
d’acord amb la interpretació que s’ha exposat, no hagués reclamat l’herència 
ni per a ell mateix ni per a algú altre.

*
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9. Hi ha una qüestió d’una importància molt especial, que fa referència a la inter-
pretació de les mateixes paraules de la fórmula: pel fet que un paterfamilias institueixi 
un fill que té sota la seva pàtria potestat i ordeni una substitució vulgar amb la fór-
mula «si no arriba a ser hereu», s’elimina la qualitat jurídica de heres suus del fill?164 
BÀRTOLO (comentari a D.28,2,16)165 i molts dels autors més antics opinaven que 
sí, i a aquest parer s’hi adhereix FACHINEO (Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, 
cap. 61). O potser s’elimina la necessitat de l’adquisició, però roman la qualitat jurí-
dica de suus heredes? Aquesta opinió complau els autors més recents com CUIACI 
(Observationes, llib. 27, cap. 12 al final166 i en altres llocs diversos), ZASI (Tractatus de 
substitutionibus, cap. 1 [n. 8]), GÓMEZ (Variae resolutiones iuris civilis, communis et regii, 
part.1, cap. 3, n. 15, 16 i 24), CORAS (Miscellaneorum iuris civilis libri septem, llib. 1, cap. 
2), VÁZQUEZ MENCHACA (De successione et ultimis voluntatibus, part 1, llib. 3, § 21, limit 
10 [n.183 i seg.]), BACHOFF (Notae et animadversiones ad volumen posterius disputationum 
Hieronymi Treutleri, vol. 2, disp. 11, Th.7 [litt. D i E]), VINNI (Selectarum iuris quaestio-
num libri duo, llib. 2, cap. 23; comentari a I.2,15pr167 n. 5 i I.2,15,4 n. 2), WISSENBACH 
(Disputationes ad Instituta imperialia, disp. 21, n. 2), LUDWELL (Exercitationes XVIII ad IV 
libros Insititutionum imperialium, disp.8 Th.4 litt.E) i VAN ECK (comentari a D.28,6, n. 
13). Aquesta qüestió depèn, en realitat, d’una altra: abasta la substitució ordenada amb 
aquesta clàusula vulgar per al filiusfamilias en els dos supòsits, tant la manca de voluntat 
com la impossibilitat, igual com passa quan s’ordena una substitució per a qualsevol 
altre instituït, tal com hem explicat anteriorment en aquest mateix capítol al § 1, o 
només es refereix al cas d’impossibilitat, tal com creu Teòfil (P.Th. 2,16pr), seguit per 
DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 6, cap. 24) i AULISIO (Comentariorum 
iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 5)? Perquè, si només abasta la situ-
ació d’impossibilitat, que només pot donar-se si el fill mor abans que el pare, això 
implicaria que no té raó de ser la primera qüestió plantejada, en què es preguntava 
si l’ordenació d’una substitució vulgar eliminava la qualitat jurídica de heres suus del 
fill o bé només la qualitat de heres necessarius, perquè, en els casos proposats, les quali-
tats jurídiques esmentades desapareixerien en vida del pare, ja sia per mort, ja sia per 
emancipació del fill, ja sia per altres causes, però no com a conseqüència de la subs-
titució, que no produeix cap efecte fins després de la mort del testador.

10. Per a respondre a aquestes qüestions, afirmo en primer lloc: Si un pare, quan 
ordenava una substitució vulgar per al seu fill, hagués enunciat expressament la situació 
de la manca de voluntat, com ara si hagués escrit «Que Tici, fill meu, sigui hereu, si vol; 
si no arriba a ser hereu, que Caius sigui hereu», no hi ha dubte que el fill ha passat de 
ser hereu necessari a ser hereu voluntari (D.28,7,12; D.28,5,70(69) i D.28,5,87 {86}) 
i, llavors, pot acceptar o repudiar directament168 l’herència del pare. Per això, la clàusula 
«si no arriba a ser hereu» abastarà totes dues circumstàncies, tant la manca de voluntat 
com la impossibilitat i, en conseqüència, si el fill no vol ser hereu, es deferirà l’herència 
al substitut. Què passa, però, si la condició de voluntat no s’hagués afegit a la institució, 
sinó a la substitució, com ara, per exemple, si el pare hagués dit «Que Tici, fill meu, sigui 
hereu. Però si no vol ser hereu, que Caius sigui el meu hereu»?
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ANTONI FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.32 err. 7) nega que amb 
aquesta condició es faci hereu voluntari el fill.169 El contradiu amb raó AULISIO 
(Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 5), però 
amb un argument que no és prou ferm, ja que afirma que el fill esdevé hereu 
voluntari perquè, en el cas proposat, si el fill no vol ser hereu, es defereix l’he-
rència al substitut, a qui sens dubte no s’hauria pogut deferir l’herència, si el fill 
encara fos hereu, ja que una persona no pot tenir dos hereus de la totalitat de 
l’herència (D.50,17,141,1). Si el fill ja no és hereu després de la repudiació, es 
pot dir que sempre va ser hereu voluntari, no necessari, a causa de la condició 
de voluntat afegida a la substitució.170 Penso que aquesta fonamentació és poc 
sostenible, perquè també el fill que gràcies al benefici pretori s’absté de l’he-
rència continua sent hereu i, això no obstant, es defereix l’herència al substitut, 
tal com veurem d’aquí a poc.

11. Tampoc no aprovo l’explicació amb què el mateix AULISIO intenta 
demostrar que el fill, en el cas proposat, esdevé hereu voluntari encara que el 
pare no hagués afegit a la institució, en favor del fill, la facultat d’acceptar o 
repudiar l’herència. Segons AULISIO, com que la substitució s’ordena amb una 
condició resolutòria «si no vol», el fill esdevé hereu immediatament però, quan 
repudia, per efecte de la condició resolutòria es considera com si mai no hagués 
arribat a ser hereu i, per aquesta mateixa raó, se li pren la qualitat de heres suus. 
El mateix passa, segons AULISIO, quan, per efecte de la condició resolutòria «si 
sorgís una oferta millor, que sigui com si la cosa no hagués estat venuda»,171 un 
cop sorgida una oferta millor, es resol la compravenda precedent com si mai 
no s’hagués fet.172 Aquesta argumentació no em satisfà en absolut a causa de la 
conegudíssima regla de dret «qui és hereu ho és per sempre»173 (D.4,4,7,10 i 
D.28,5,89 {88}). Jo diria més aviat que es pot entendre sense gaire esforç que 
el pare, que pot convertir el fill d’hereu necessari en voluntari, ha alliberat el 
fill de la necessitat en l’adquisició, encara que no hagi escrit expressament «si 
vol», ja que, si li dóna un substitut en el cas que no vulgui ser hereu, són clares 
la intenció174 i la voluntat del pare de deixar a l’albir del fill si vol ser hereu o 
no ho vol ser.
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12. Afirmo en segon lloc, en contra del que pensen VINNI (Selectarum iuris quaes-
tionum libri duo, llib. 2, cap. 23) i molts altres que hem citat abans al seu costat, que la 
substitució vulgar «si no arriba a ser hereu» ordenada per a un filiusfamilias no trans-
forma el fill d’hereu necessari en voluntari. D’una banda, perquè la tesi contrària no 
troba suport en cap font jurídica; de l’altra, perquè no és versemblant que un pare 
amb les paraules genèriques «si no arriba a ser hereu» hagi volgut deslliurar el fill 
de la necessitat de l’adquisició hereditària, un efecte jurídic que el dret civil175 li ha 
imposat precisament en benefici del pare. Així doncs, el fill, per a no haver de respon-
dre davant els creditors paterns, necessitarà l’abstenció que el dret pretori li ofereix 
(D.29,2,57; I.2,19,1 i I.3,1,2) i no serà suficient repudiar l’herència del pare, com si la 
substitució vulgar hagués eliminat la qualitat jurídica d’hereu necessari i hagués trans-
format el fill en hereu voluntari. El que afirmem troba també suport en un fragment 
de Cervidi Escèvola176 (D.42,1,44) en què els béns es defereixen al substitut vulgar 
tan bon punt com la pupil·la, a qui s’havia donat un substitut, s’ha abstingut dels béns 
paterns. Cal fixar-se en les paraules «van fer que s’abstingués» (abstinuerunt eam)177, 
que utilitza Escèvola, per tal d’entendre que la pupil·la era hereva necessària després 
que se li donés un substitut vulgar, ja que als hereus voluntaris no se’ls concedeix en 
cap cas el dret d’abstenir-se de l’herència, perquè poden repudiar-la directament.178 
La nostra opinió és confirmada també pel text D.29,4,26, en què, havent-hi instituït 
un estrany a qui s’havia donat com a substituta vulgar una filla seva, no es considera 
que s’hagi concedit la llibertat per a escollir.179 Per tant, encara menys es podrà optar 
entre l’acceptació i la repudiació, quan s’ha donat un substitut vulgar a un fill suus 
heres. A aquest text s’hi pot afegir D.29,2,80, on la designació d’un substitut vulgar 
per una part de l’herència per a algú que ha estat instituït, a més a més, sense substitut 
en una altra part de la mateixa herència no confereix la facultat de repudiar la part 
de l’herència per la qual l’instituït té substitut, sinó que necessàriament es produeix 
un acreixement.180 Es pronuncien a favor de la nostra opinió PICARDO (De vulgari et 
pupillari substitutione..., cap. 6, n. 34), AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari 
et pupillari substitutione, qu. 5), HUBER (Praelectionum iuris civilis…, tom 3, coment. a 
D.28,6, n. 7), CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, cap. 17) i PAPILLON (Tractatus de 
directis heredum substitutionibus, cap. 8 in fine).

13. Hi pot haver qui ens objecti D.29,4,1,5 on Ulpià dictamina que si un fill ins-
tituït,181 que havia estat gravat amb molts llegats i que havia estat designat ell mateix 
el seu propi substitut vulgar («si no fos hereu») sense cap gravamen, hagués repudiat 
l’herència en qualitat d’instituït i l’hagués acceptada en qualitat de substitut, no és 
aplicable l’edicte del pretor,182 com si l’hagués repudiat, en qualitat d’instituït, en 
frau dels legataris. D’aquest text sembla deduir-se que s’ha llevat al fill la necessitat 
de repudiar183 l’herència en qualitat d’instituït, perquè ell mateix ha estat designat el 
seu propi substitut vulgar.
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Així doncs, la clàusula «si no arriba a ser hereu» afegida a la substitució 
tindria l’eficàcia de transformar el substitut d’hereu necessari en voluntari. En 
primer lloc, es podria negar que la substitució vulgar s’hagués ordenat simple-
ment amb la nua clàusula «si no arriba a ser hereu», ja que no consta si el pare 
va afegir «si vol» a la institució o «si no vol» a la substitució. Encara que ho 
admetem,184 això no comporta res en contra de la nostra tesi, ja que no es pot 
dubtar que el fet que el pare hagi designat el fill com a substitut de si mateix 
implica que li va donar la facultat de repudiar l’herència com a instituït i d’ac-
ceptar-la com a substitut, per tal que, com ens indica el mateix Ulpià en el text 
esmentat, no resulti que va ordenar una substitució ineficaç. Però si va donar 
al fill un substitut diferent de si mateix, no es considera que hagi donat al fill 
la facultat de, o bé repudiar l’herència directament, o bé abstenir-se’n. Podries 
replicar contra la nostra tesi, que hem proposat més amunt, que les paraules «si 
no arriba a ser hereu» abasten sens dubte tant l’eventualitat «si no volgués ser 
hereu» com «si no pogués ser-ho». Per tant, amb aquestes es transformaria el 
fill en hereu voluntari, perquè s’hi transforma amb les paraules «si no volgués 
ser hereu», tal com nosaltres afirmem. Responc que aquest «si no volgués», 
contingut dins la clàusula «si no arriba a ser hereu», no atribueix la facultat de 
repudiar l’herència, sinó que només disposa que, en el cas que qui té aquesta 
facultat l’exerciti repudiant-la, l’herència es defereixi al substitut. Però si les 
paraules «si no arriba a ser hereu» es refereixen a algú que està privat d’aques-
ta elecció, com és el cas del suus heres, no signifiquen «si, d’acord amb la seva 
elecció, no volgués ser hereu», sinó «si s’abstingués de l’herència amb l’auxili 
pretori». Per tant, les paraules «si no arriba a ser hereu» no confereixen al suus 
heres cap facultat de repudiar l’herència.185

14. Afirmo en tercer lloc: encara que el fill, a qui s’ha donat un substitut 
vulgar, no esdevingui hereu voluntari, si, això no obstant, s’absté fent ús del 
benefici del dret pretori, s’ha de deferir l’herència al substitut per efecte de la 
clàusula «si no arriba a ser hereu». Perquè, encara que el pare no concedeixi 
al fill la facultat de repudiar l’herència directament, vol, no obstant això, que, 
si el fill no esdevé hereu, l’herència pertanyi al substitut. Es considera que les 
paraules «si no arriba a ser hereu», d’acord amb la voluntat més versemblant del 
pare, que sap que el fill pot abstenir-se, signifiquen «si no obtingués l’herèn-
cia efectivament».186 I el fill que se n’absté no és hereu efectivament, tal com 
consta clarament a D.23,2,67[pr]; D.30,68187 i D.11,1,12[pr].
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D’altra banda, el desig d’afavorir el propi pare testador porta a seguir aques-
ta interpretació, perquè, igual que li és un avantatge que el fill sigui hereu 
necessari, també li és útil tenir un hereu testamentari substitut en el cas que el 
fill, fent ús del benefici pretori, hagués evitat la necessitat en l’adquisició que 
li imposa el dret civil. Per tant, la substitució vulgar d’un suus heres ordenada 
simplement operarà en cas d’abstenció i no en cas de repudiació.

15. Afirmo en quart lloc: en el cas que ara estudiem el fill continua sent suus 
heres. Això no resulta un impediment perquè, havent-se abstingut el fill, es defe-
reixi l’herència al substitut. Els doctors (exceptuats alguns dels més antics i alguna 
opinió aïllada d’entre els millors intèrprets contemporanis) admeten, per regla 
general, que el fill a qui s’ha donat un substitut vulgar continua sent suus heres, 
fins i tot els autors que defensen que, a conseqüència de l’ordenació d’una substi-
tució vulgar, el fill esdevé hereu voluntari. No ho defensarem, doncs, encara amb 
més raó, nosaltres, que afirmem que el fill continua sent hereu necessari? Però, 
a més a més, demostrarem que això és així amb dos arguments molt poderosos: 
en primer lloc, perquè si amb la substitució vulgar es llevés la condició jurídi-
ca de suus heres,188 ni podria contenir-se en la substitució pupil·lar expressa una 
substitució vulgar tàcita, ni en la vulgar expressa, una de pupil·lar tàcita, perquè, 
contra D.28,6,4[pr], seria incomprensible que, si la substitució pupil·lar només 
val si s’ordena per a heredes sui, la substitució vulgar, que es troba implícita dins la 
pupil·lar, eliminés i extingís la condició jurídica de suus heres. No hi fa res que la 
substitució pupil·lar implícita en la substitució vulgar sigui tàcita, ja que l’eficà-
cia d’allò tàcit és la mateixa que la d’allò exprés (arg. D.30,3 i C.8,40(41),3). En 
segon lloc, si el fill, a qui s’ha donat un substitut vulgar, abans que s’immisceixi 
en l’herència paterna,189 morís, transmet l’herència als hereus legítims (C.6,55,8; 
C.6,30,3; Fragmenta de iure fisci 9). No la podria transmetre, però, si no hagués 
mantingut la qualitat jurídica de heres suus, tal com ben aviat demostrarem.

16. El principal argument que mou a alguns a afirmar que l’ordenació d’una 
substitució vulgar lleva la qualitat jurídica de suus heres, l’extrauen de D.28,2,16 
en què se’ns diu que Africà va dictaminar que si un fill hagués estat instituït hereu 
pel seu pare, havent preterit un pòstum, i s’hagués donat al fill com a substitut un 
nét del testador (fill de l’instituït), i el fill hagués mort abans que es verifiqués el 
naixement del pòstum, el nét serà tant suus heres del seu pare com de l’avi.

188 L’expressió llatina ius suitatis és un neologisme creat pels jurisconsults medievals per referir-se en 
abstracte a la condició jurídica de heres suus. A. LEYSER (Meditationes ad Pandectas, Leipzig/Wolfenbüttel, 
1744, vol. V, spec. 369, med.1, p. 741) explica que quan li va mostrar a un literator de Wittemberg ano-
menat Schurzfleisch una obra jurídica amb aquest títol es va posar a riure de pensar que hi hagués 
juristes que es poguessin discutir sobre el dret de la condició de porc (en llatí sus, suis).

189 És a dir, abans que realitzi cap acció que impliqui la tàcita acceptació de l’herència.
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Atès que el nét només pot arribar a ser suus heres de l’avi si el seu pare deixa 
de ser suus heres (I.2,19,2 verset Sed ut nepos) i atès que el fill instituït no deixa de 
ser suus heres, com passaria només si hagués mort abans que el testador, només 
podria ser que hagués deixat de ser suus heres des de l’ordenació de la substitució 
vulgar, perquè aquesta hagués extingit qualitat jurídica de heres suus.190

17. AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, 
qu. 5) respon que és fals en el cas esmentat que el fill hagués mort després del 
testador, i amb això considera destruïda tota la força de l’argumentació esmen-
tada, perquè les paraules «si el fill morís entretant, sense que el pòstum hagi nascut» 
expressarien no només la mort del fill abans del naixement del pòstum, sinó 
també abans de la defunció del pare. I vol demostrar que això és necessària-
ment així amb I.2,19,2, on el Justinià afirma que, perquè un nét esdevingui 
suus heres de l’avi, «cal que el pare del nét hagi deixat de ser suus heres en vida de 
l’avi, ja sia per defunció, ja sia perquè hagi estat alliberat de la pàtria potestat per qual-
sevol altra raó». AULISIO afirma que, en aquest text queda clar que el nét només 
pot esdevenir suus heres de l’avi si el pare hagués deixat de ser suus heres en vida 
de l’avi. Em sorprèn molt la manca de reflexió del professor napolità, en altres 
casos un home doctíssim i d’exquisida erudició, ja que, concentrant-se exclusi-
vament a determinar la qualitat jurídica de suus heres del nét en relació amb el 
seu avi, oblida completament que el nét esdevé alhora heres suus del pare. Però 
Africà afirma que «el nét serà suus heres tant respecte al pare com a l’avi». I no es 
pot anomenar suus el pare, si s’afirma que havia premort a l’avi, perquè hauria 
mort sent encara filiusfamilias.

18. Per això responc que Justinià, quan va definir els heredes sui a I.2,19,2, va 
fer referència a la situació més freqüent, en la qual, el moment de la mort del 
testador és el mateix que el de la delació de l’herència. En aquest cas, per tal 
que el nét esdevingui suus heres de l’avi, cal que en el moment de la mort de 
l’avi, havent desaparegut el pare, el nét tingui el grau de parentiu més proper 
a l’avi difunt. Però si en el moment de la mort de l’avi no es defereix la seva 
herència, el nét és suus heres, perquè en el moment de la delació de l’herèn-
cia el pare no el precedeix a la família de l’avi, encara que en el moment de 
la mort de l’avi l’hagués precedit, com és el cas a D.38,6,7191 i a I.3,1,7. Això 
és precisament el que succeeix a D.28,2,16, en què, a causa de la renyina del 
naixement del pòstum preterit no es va poder deferir l’herència de l’avi quan 
va morir: no es va poder deferir per testament perquè s’esperava el pòstum, el 
naixement del qual hauria anul·lat el testament;

*
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no es va poder deferir ab intestato perquè, si la dona hagués tingut un avorta-
ment, podria no haver nascut el pòstum i, per tant, s’hauria obert la successió 
testamentària: mentre és possible que l’herència testamentària sigui acceptada, 
no es defereix ab intestato (D.29,2,32; D.29,2,70; D.50,17,89). Per tant, com que 
el pare va morir en l’ínterim, abans del naixement del pòstum,192 va quedar 
el nét, que, un cop desaparegut el pare, va passar a ocupar el primer lloc en 
la família de l’avi i, per això, va ser suus heres de l’avi. Per tant, no es dedueix 
de D.28,2,16 que, amb l’ordenació d’una substitució vulgar, s’hagi extingit la 
qualitat jurídica de suus heres. Igualment el nét va ser hereu del pare, perquè va 
quedar sota la seva potestat quan va morir l’avi i va obtenir el primer lloc en 
la família del pare en el moment de la seva defunció.

19. Cal admetre que els filiifamilias a qui el pare ha donat un substitut vul-
gar continuen sent sui heredes fins i tot després de l’abstenció, perquè la fina-
litat del pretor, quan permet als descendents d’abstenir-se de l’herència, no és 
perjudicar-los, sinó afavorir-los (D.28,6,12), i els perjudicaria si els prengués 
la qualitat jurídica de sui heredes, que el dret civil va introduir per beneficiar-
los.193 El pretor tampoc no els podia llevar la qualitat jurídica de suus heres, 
perquè la llei194 va fer el fill necessàriament suus heres (arg. D.2,12,1,1195). I, en 
veritat, si el pretor no pot fer hereus (I.3,9,2) molt menys podrà fer que no 
sigui hereva una persona que la llei fa hereva. Finalment, a D.40,5,30,9 queda 
clar que, després de l’abstenció, el filiusfamilias continua sent hereu i, per això, 
respon segons el dret civil davant els creditors del pare (D.29,2,57). El pretor 
fingeix que són hereus voluntaris, no que són estranys, perquè pel dret pretori 
aconsegueixen amb l’abstenció el mateix efecte que si fossin hereus voluntaris 
(D.30,89), ja que, després d’haver-se abstingut, el pretor no considera que ocu-
pin la posició jurídica d’hereus (D.11,1,12[pr]) i, per això, el pretor denega les 
accions intentades contra ells, a les quals, pel dret civil més pur, estarien legi-
timats passivament els hereus (D.29,2,57; D.13,1,2; I.2,19,2). Vegeu J. AVERANI 
(Interpretationum Iuris libri V, llib. I, cap. 9, n. 27), que defensa aquesta tesi amb 
vehemència.

20. En el paràgraf 15 hem dit que l’existència de sui heredes no és obsta-
cle, per ella mateixa, perquè es defereixi l’herència al substitut. Amb raó algú 
podria posar en dubte aquesta afirmació perquè li sembli absurd que el fill 
continuï sent hereu i, això no obstant, es defereixi l’herència al substitut.

*
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Alguns autors afirmen que el substitut succeeix, segons el dret civil, en virtut 
de la substitució i ridiculitzen,196 tot titllant-la d’infundada i de totalment ali-
ena al dret romà, l’opinió d’ANTONI FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.32 
err. 7), acceptada també per PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 
6, n. 39), segons la qual el substitut no esdevé hereu segons el dret civil, sinó 
només bonorum possessor segons el dret pretori. A mi, però, em plau molt més la 
tesi de FABER i, és més, no trobo manera d’excusar l’error dels que se’n burlen. 
Perquè, si no hi pot haver, d’acord amb el dret civil, dos hereus de la totalitat 
d’una herència (D.50,17,141,1), com podria ser que el fill que s’absté de tota 
l’herència del pare sigui hereu segons el dret civil i alhora, segons aquest mateix 
dret, el substitut sigui també hereu de la totalitat de la mateixa herència?

21. Així doncs, atès que el substitut no pot ser hereu pel dret civil, no 
dubto a afirmar que el pretor li concedia la bonorum possessio secundum tabulas 
fonamentant-se en el testament en què el testador el cridava a l’herència, de 
manera que el mateix pretor concedia accions útils,197 tant a favor seu com en 
contra. De la mateixa manera, el pretor concedia la bonorum possessio secundum 
tabulas al pòstum aliè instituït, perquè no podia ser hereu segons el dret civil 
(principi del títol D.37,1) i, igualment, la concedia al patró, si el fill del llibert, 
instituït hereu pel seu pare, s’abstenia de l’herència paterna,198 o si, tot i haver-
se immiscit en l’herència, obtenia una restitució in integrum (D.38,2,6,2 i 3),199 
encara que qui es va abstenir i qui va obtenir la restitució fossin nominalment 
hereus. Vegeu altres casos a PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 
6, n. 39 i cap. 11, n. 16) i a FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.32 err. 7), on 
es defensa més àmpliament que, si un filiusfamilias, a qui el pare havia donat un 
cohereu, s’hagués abstingut, el cohereu obté la porció del fill que s’ha abstingut 
per una espècie de dret d’acreixement, no en el sentit propi de l’expressió, com 
si es tractés d’una porció hereditària, sinó en un sentit menys rigorós, com si es 
fes referència als béns que conformen aquesta porció. I, en aquest sentit inter-
preta D.42,1,44, on se’ns diu que, quan una filla s’absté, els béns van a parar al 
substitut o al cohereu.

22. Els autors que dissenteixen de la nostra tesi argumenten, d’una banda, 
que el suus heres que s’absté continuaria sent hereu només a alguns efectes, 
mentre que, a altres efectes, perdria la condició jurídica de suus. D’altra banda, 
afirmen que les lleis200 mateixes s’ajusten en certa forma a la voluntat del pare, 
a qui permeten donar un substitut als fills en el cas que no arribin a ser hereus. 
En aquest sentit es pronuncia VINNI (Selectarum iuris quaestionum libri duo, llib. 2, 
cap. 23 al final), convençut per E. ZOES (comentari a D.28,6 n. 14).
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Aquests arguments es poden rebatre amb facilitat: que el fill continuï sent 
heres suus només a alguns efectes és suficient per a excloure un altre hereu 
civil. A més, encara que les lleis permetin al pare donar substituts als seus fills, 
no és creïble que amb això volguessin derogar les regles jurídiques més fermes 
i bàsiques i, en contra dels principis del dret civil,201 volguessin admetre dos 
hereus de la totalitat d’una mateixa herència. Per això direm que la llei només 
permet que el substitut esdevingui hereu en virtut de la substitució si el fill a 
qui substitueix no és suus heres, perquè hagi estat alliberat de la pàtria potestat 
en vida del seu pare. Altrament, no esdevé hereu sinó que, en compliment de 
la voluntat del pare, és bonorum possessor. Un cop resoltes aquestes qüestions, 
passem ara a altres temes que es refereixen a la interpretació de les paraules «si 
no arriba a ser hereu» i als seus efectes.

23. Cal estudiar, doncs, si, no havent volgut acceptar l’herència un filiusfamilias, 
el seu pare té un dret a succeir preferent al del substitut vulgar. Aquesta és una 
qüestió molt turmentada. Entre els que ho neguen hi ha CONNAN (Commentaria 
iuris civilis, llib. 10, cap. 7)202, FACHINEO (Controversiarum iuris libri tredecim llib. 4, 
cap. 63), FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.33 err. 7), ESCIPIÓ GENTIL (De 
bonis maternis, cap. 21), PERE GREGORI (Syntagma iuris universi, llib. 42, cap. 16)203, 
CH. THOMASIUS (notes a HUBER, U. Praelectionum iuris civilis…, tom 3, com. a 
D.28,6, n. 1), VINNI (comentari a I.2,15,4), HARPPRECHT (comentari a I.2,15,1 
n. 22), MERENDA (Controversiarum iuris libri XXIV, llib. 4, cap. 8). Entre els qui ho 
afirmen hi trobem DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 
10), PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 14), RICHTER (Volumen 
velitationum academicarum de diversis ac praecipuis iuris tam publici et feudalis quam 
civilis et Saxonici materiis conscriptarum, vel. 33, thes.4), HUBER (Praelectionum iuris 
civilis…, tom 3, coment. a D.28,6, n. 2) AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de 
vulgari et pupillari substitutione, qu. 7) i altres. No hi ha controvèrsia en relació amb 
el dret anterior a Justinià. Segons aquest dret, és indubtable que, si el filiusfamilias 
repudia l’herència, aquesta es defereix al substitut vulgar, perquè sens dubte es 
compleix la condició o l’eventualitat «si no hagués volgut» que, com hem dit, 
es conté en la clàusula «si no arriba a ser hereu» i, a més a més, perquè és cert 
que, si el filiusfamilias refusa acceptar, ni ell és hereu ni fa hereu ningú altre, que 
és com s’interpreta aquesta mateixa clàusula «si no arriba a ser hereu» en rela-
ció amb una persona instituïda sotmesa a la potestat d’altri, segons els esmentats 
D.28,5,41(40) i I.2,15,4. Però després de la constitució de Justinià de C.6,61,8204 
hi ha raons perquè dubtem, ja que l’emperador estableix en aquest text que si 
ha estat instituït un filiusfamilias, militar o civil i de qualsevol edat, que no vol 
acceptar l’herència, s’ha de permetre que l’accepti el pare, que l’ha reclamada i, 
des d’aquest moment, s’imputa a la fortuna d’aquest tot dany o benefici.205
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Però Justinià no digué res del cas en què s’hagi donat un substitut al fill i, 
per això, ha sorgit entre nosaltres una controvèrsia al voltant de dues possibili-
tats: en el cas plantejat, després de la constitució esmentada, el pare té un dret 
a succeir preferent al del substitut?

24. Considero més encertada la resposta afirmativa. Aquesta opinió es fona-
menta en les paraules de Justinià en el paràgraf 2 de l’esmentat C.6,61,8, en què 
va establir que el pare, en el cas ja esmentat, podia acceptar l’herència «...com si el 
pare mateix des d’un primer moment hagués estat l’hereu instituït».206 D’aquesta frase 
es deriva que el pare és cridat, segons aquesta constitució, en primer lloc o en el 
mateix lloc en què és cridat el fill. Per tant, atès que el substitut és cridat en el 
segon grau, després que el fill, cal pensar que també és vocat després del pare, que 
es considera instituït hereu en el mateix grau que el fill i, per això, el substitut 
en resulta exclòs, com si no s’hagués complert la condició «si l’instituït no arriba 
a ser hereu». A tot això s’afegeix que, atès que la repudiació del fill, tal com ho 
decreta Justinià, no pot perjudicar el pare més que abans, i atès que es considera 
gairebé com si no hagués repudiat l’herència, seguirà vigent, pel que fa a l’ad-
quisició de l’herència, la mateixa solució jurídica de què el pare gaudia, quan el 
fill acceptava complint una ordre paterna. Per tant, igual com abans, el fill que 
l’acceptava seguint les ordres del pare deixava fora el substitut, així també en el 
nou dret, si el fill ha repudiat l’herència, el pare que accepta també l’exclou.207

25. Les objeccions que plantegen els qui dissenteixen de la nostra opinió no 
tenen gaire força. Perquè no és cert el que diuen, que, un cop el fill ha repudi-
at l’herència, atès que no l’ha acceptada, segons el que acabem de dir, s’hauria 
complert la condició «si no arriba a ser hereu ni arriba a fer hereu ningú altre». 
Això no és cert perquè, encara que el fill sigui l’hereu instituït, un cop ha repu-
diat l’herència, el pare es considera instituït en la mateixa posició del fill i, per 
aquesta raó, el pare esdevé hereu si accepta, i deixa fora el substitut. Fins i tot 
es podria dir que el fill, quan repudia l’herència, fa hereu el seu pare, però no 
en el sentit que la repudiació per ella mateixa faci adquirir l’herència al pare, 
sinó en el sentit que, per mitjà d’ell, es confereix al pare el dret d’acceptar-la.

26. Al·leguen els qui s’oposen a la nostra tesi que el substitut és cridat per pro-
visió del testador, mentre que el pare ho és per disposició de la llei i, per tant, el 
dret del substitut hauria de ser preferent al del pare, perquè, on hi ha la provisió 
de l’home, no hi té lloc la disposició de la llei (D.50,17,89; D.26,2,11).208 També 
al·leguen D.28,6,8,1, on se’ns diu que les paraules «qualsevol qui arribi a ser el 
meu hereu» es refereixen només als hereus instituïts en el testament, de manera 
que, si amb aquestes paraules es designa substitut un filiusfamilias que havia estat 
instituït, no es considera que el pare, que esdevé hereu del testador per mitjà del 
fill instituït, també ha estat designat substitut, perquè per la voluntat del testador 
no es crida el pare sinó el fill.209 
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D’aquí infereixen que, en el nostre cas, el pare tampoc no és vocat per la 
voluntat del testador, que no el va cridar i, per tant, s’ha de deferir l’herència 
al substitut, que va ser cridat pel testador, deixant el pare exclòs. Però els qui 
dissenteixen de la nostra opinió assumeixen equivocadament que el pare no és 
cridat pel testador. Encara que el testador només hagi designat expressament 
el fill, es considera que es volia conformar a la llei que disposa que, si el fill 
repudia l’herència, el pare pot acceptar-la i, per tant, que en cas de repudiació 
del fill, volia que es cridés el pare, que la llei considera hereu instituït. Per això, 
s’ha de dir que el pare és cridat no només per la llei, sinó pel sentit del testa-
ment. I a D.28,6,8,1 no es considera que el pare ha estat designat substitut ni 
per la llei ni pel testador.

27. Invoquen també C.6,57,2, on se’ns diu que si un filiusfamilias és instituït 
per un estrany juntament amb un altre cohereu, i el filiusfamilias repudia l’he-
rència, no es crida el pare, sinó que el cohereu adquireix tota l’herència per 
dret d’acreixement. Per tant, afirmen, atès que el cohereu exclou el pare, amb 
molta més raó l’exclourà el substitut, ja que el dret de substitució és preferent 
respecte del dret d’acreixement (D.28,6,30; D.28,6,48 [pr] amb la vulg.210).211 
L’al·legació de C.6,57,2 no és pertinent, no només perquè és més antiga que 
Justinià,212 sinó, sobretot, perquè en aquest text no es proposa el cas d’un fill 
que, oposant-se als desigs del seu pare, hagi repudiat l’herència materna sinó 
el d’un filiusfamilias que havia mort abans d’acceptar-la. Justinià parla expres-
sament dels qui refusen acceptar en contra de les ordres del pare (vegeu l’es-
mentat C.6,61,8pr. - 3). No dubto que, si el fill ha repudiat, el pare té un dret 
preferent al del cohereu, perquè el pare, com si fos un cohereu instituït, és 
cridat en el lloc del fill i per la seva quota, tal com ja s’ha dit.

28. Finalment, creuen haver donat per acabada l’argumentació a favor seu 
amb C.6,24,3,2: si un esclau instituït no obeeix l’amo que li ordena acceptar 
l’herència, es crida el substitut vulgar i l’amo en queda exclòs. Com pot ser, 
doncs —afirmen— que el pare no en quedi també exclòs per causa del substi-
tut? Responc que l’equiparació del pare i de l’amo és incorrecta, perquè el pare 
és cridat com si fos un instituït en el testament (segons l’esmentat C.6,61,8) i 
enlloc no es troba res de semblant decretat per a l’amo.

210 L’expressió abreviada cum vulg. és difícil de comprendre. Pot referir-se simplement a la resta 
de textos en què apareix el principi de la preferència de la substitució davant l’acreixement (llavors 
es traduiria com «i els altres textos habitualment citats»), però també podria ser una remissió a la glossa 
de D.28,6,48pr., o potser al tenor que presenta aquest text en les edicions que se separen de la littera 
Florentina (anomenades vulgatae).

211 Vid. infra p. 216 i seg.
212 És una constitució de l’any 293 dC, dels emperadors Dioclecià i Maximià.
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29. Es pregunta també si, havent repudiat o refusat l’herència un instituït a 
qui s’havien donat dos substituts, l’un, vulgar, i l’altre, fideïcomissari, es defereix 
l’herència al substitut vulgar o bé al fideïcomissari. Opino que el fideïcomis-
sari té dret a compel·lir l’instituït perquè accepti i perquè li trameti l’herència 
en virtut del fideïcomís, assumint el fideïcomissari tot el risc,213 tot excloent 
d’aquesta manera el substitut vulgar (D.36,1,4; D.36,1,65(63); D.36,1,67(65)pr-
2 i de passada a altres llocs de D.36,1). Per això, la condició «si no arriba a 
ser hereu», encara que també signifiqui «si no hagués volgut ser hereu», no es 
considera complerta amb la repudiació de l’hereu instituït mentre pugui ser 
compel·lit a acceptar, perquè aquesta repudiació no té cap efecte durant aquest 
període. Per això, no es deferirà l’herència al substitut en cap altra circumstàn-
cia que no sigui que l’instituït mori abans de ser compel·lit, en el qual cas, atès 
que és indubtable que ni pot ser hereu ni pot trametre l’herència al fideïcomis-
sari, el fideïcomís senzillament s’extingeix (D.36,1,13,2).214* Vegeu PICARDO 
(De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 15).

30. La cèlebre controvèrsia al voltant de si els transmissaris215 exclouen els 
substituts o si els substituts exclouen els transmissaris no és aliena al tema que 
estem estudiant. Com que hi ha tres tipus de transmissaris, aquesta qüestió 
també es planteja de tres maneres. Alguns dels transmissaris s’anomenen sui 
perquè, atès que són sui heredes, transmeten l’herència que han adquirit ipso 
iure a qualsevol hereu, encara que no l’hagin acceptada, sempre que no hagin 
exercitat el ius abstinendi (D.49,14,9; C.6,55,8).216 Uns altres transmissaris són 
els que, per dret de sang, transmeten l’herència no acceptada però tampoc 
repudiada als descendents d’ambdós sexes, tant als sui com als emancipats, per 
disposició de l’emperador Teodosi (C.6,52,1; C.6,51,1,5).217 Per això s’acostu-
ma a parlar popularment de transmissaris teodosians. En darrer lloc, hi ha uns 
altres transmissaris que s’anomenen justinianeus, perquè Justinià a C.6,30,19 va 
crear aquest tercer tipus de transmissió. Justinià va ordenar que qualsevol hereu 
tingués un termini d’un any per a acceptar l’herència i va voler que, si morís 
dintre d’aquest període sense haver acceptat ni repudiat l’herència, es transme-
tés el dret d’acceptar o repudiar a tots els qui fossin els hereus del delat, amb 
l’efecte següent: que aquests, dintre del temps que quedés al difunt per a com-
plir l’any, poguessin acceptar o repudiar l’herència. Per aquesta raó s’acostuma 
a designar aquests transmissaris com els del dret de deliberar, perquè només 
transmeten aquest dret, a diferència dels dos primers tipus, que transmeten 
l’herència que ja havien adquirit.218

*
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31. Ara cal investigar quins són els transmissaris que deixen fora els substituts 
vulgars. Pel que fa als qui transmeten immediatament pel dret de ser suus, els 
qui afirmem que amb la substitució vulgar no es manlleva la qualitat jurídi-
ca de suus heres219 no podem dubtar ni per un moment: si continuen sent sui 
heredes implica que han adquirit ipso iure l’herència d’aquell de qui són heredes 
sui i que, en morir, la transmeten com a seva a qualsevol qui en sigui l’hereu. 
Per tant, el substitut en queda exclòs perquè no es compleix la condició «si 
l’instituït no arriba a ser hereu». Aquesta és una opinió àmpliament acceptada 
per aquells qui defensen que amb l’ordenació d’una substitució vulgar no es 
manlleva la qualitat jurídica de suus heres. D’altra banda, gairebé tots admeten 
que els transmissaris de la constitució de Teodosi exclouen els substituts vul-
gars, i aquesta opinió és correcta, perquè també aquests transmeten l’herència 
no com a quelcom que ha de ser adquirit, sinó com una cosa ja adquirida, tal 
com ho demostren clarament les paraules de l’esmentat C.6,52,1: «que puguin 
transmetre l’herència o la porció hereditària i que els seus descendents puguin vindicar-
la com si se’ls degués a ells mateixos». Demostra el mateix el fet que Justinià, en 
l’esmentat C.6,51,1, estén el dret que abans només tenien els sui heredes a les 
persones compreses en la constitució teodosiana. Si queda cap dubte, PICARDO 
(De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 11) el resoldrà.

32. Però, els transmissaris justinianeus tenen un dret preferent al dels subs-
tituts vulgars? La discussió entre les nostres autoritats és molt enrevessada. 
Responen afirmativament, seguint BÀRTOLO,220 juntament amb molts dels 
autors més antics i bastants dels més recents, DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et 
pupillari substitutione», cap. 10), PERE GREGORI (Syntagma iuris universi, llib. 42, 
cap. 13), A. FACHINEO (Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 62), GÓMEZ 
(Variae resolutiones iuris civilis, communis et regii, part.1, cap. 3, n. 25), E. ZOES 
(comentari a D.29,2, n. 32) i amb les mateixes paraules al comentari a C.6,52 
qu. 3, CRISTÒFOL RICHTER (Volumen velitationum academicarum de diversis ac 
praecipuis iuris tam publici et feudalis quam civilis et Saxonici materiis conscriptarum, 
vel. 33, thes.5), P. BUSI (comentari a D.28,6,1 n. 4), W. LUDWELL (Exercitationes 
XVIII ad IV libros Insititutionum imperialium, disp.8 Th.4 litt.D i Tractatus de ulti-
mis voluntatibus, part. 2, cap. 2), HAHN (Observata theoretico practica ad Matthaei 
Wesenbecii in L libros Digestorum commentarium, comentari a D.36,2 in fine) i 
GREGORI DE MERZENFELD (comentari a I.2,15,3, n. 5). Aquests autors inten-
ten demostrar que el transmissari del dret de deliberar té un dret preferent al 
del substitut amb els arguments següents:

*
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33. En primer lloc, perquè només correspon succeir al substitut, si l’instituït 
no ha pogut o no ha volgut acceptar l’herència, les dues circumstàncies que, tal 
com ja hem dit diverses vegades, queden englobades sota la clàusula «si no arriba 
a ser hereu». Però no és cert que l’instituït no l’hagi volgut acceptar, perquè ha 
mort mentre encara deliberava; tampoc no és cert que no l’hagi pogut acceptar, 
perquè, atès que ha sobreviscut al testador, no hi ha dubte que ha pogut acceptar 
l’herència: es podria dir que no l’ha pogut acceptar només de qui, en vida del 
testador, ha mort o ha esdevingut incapaç221 de succeir. Per tant no correspon-
dria al substitut succeir. En segon lloc, perquè encara que l’instituït no esdevingui 
hereu del testador durant l’any de deliberació, fa algú altre hereu del testador, en 
concret, segons C.6,30,19, la persona a qui transmet el dret de deliberar. Amb 
això ja n’hi ha prou, sens dubte, per a poder dir que no s’ha complert la condi-
ció «si no arriba a ser hereu», perquè aquestes paraules tenen el sentit de «si ni 
ell mateix arriba a ser hereu, ni arriba a fer hereu algú altre» (D.28,5,41 {40} i 
I.2,15,4). En tercer lloc, els convenç aquest argument: Si a l’hereu de l’instituït 
menor de vint-i-cinc anys que ha repudiat l’herència se li concedeix la restitució 
in integrum contra el substitut (concessió que apareix clarament a D.4,4,24,2 in 
fine) amb molta més raó se li ha de concedir el dret de deliberar contra aquest 
mateix substitut, perquè el dret de deliberar és un remei ordinari de la llei; la 
restitució, per contra, és un remei extraordinari. En quart lloc, argumenten que 
el transmissari deixa fora el cohereu. Volen convèncer d’això sobre la base de 
C.6,30,3 i d’aquesta font dedueixen també que el transmissari exclou el substi-
tut vulgar, perquè els cohereus es considerarien instituïts que han estat substituïts 
pel testador recíprocament per la vulgar. D.31,61[pr]; C.6,49,4. En cinquè lloc, 
alguns argumenten d’aquesta manera: el dret d’acceptar que correspon a l’hereu 
no s’extingeix amb la seva mort, sinó que forma part de la seva herència. Per tant 
correspon a aquell qui adquireixi aquesta herència. Així doncs, l’hereu de l’insti-
tuït té un dret preferent al del substitut. Finalment, defensen amb totes les seves 
forces,222 sobre la base de C.6,51,1,13 i 5, com si Justinià ho hagués establert, que 
el substitut vulgar pot ser cridat a succeir si no hi ha cap transmissari de la cons-
titució de Teodosi o de la seva pròpia constitució. Així doncs, conclouen, si hi ha 
algun transmissari del dret de deliberar, en queda exclòs el substitut vulgar.

34. A mi em sembla que té més pes l’únic argument que al·leguen els qui 
defensen que el substitut ha de tenir un dret preferent al del transmissari jus-
tinianeu.

221 Segons el nostre entendre, el terme incapax en aquest context és utilitzat en un sentit genèric, 
referit a totes les situacions que impedeixen que una persona viva succeeixi, i no només als incapaces de 
les lleis matrimonials d’August.

222 L’expressió Marte aperto que utilitza FINESTRES és molt clàssica i apareix, per exemple, a Ovidi, 
Metamorphoses 13,27.

finestres tripa 18/4/05, 17:26129



J. FINESTRES I DE MONSALVO130 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 131

finestres tripa 18/4/05, 17:26130



J. FINESTRES I DE MONSALVO130 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 131

No és una qüestió controvertida que l’herència es defereix al substitut si, 
sent l’instituït sui iuris en el moment d’atorgar-se el testament, ni va reclamar 
l’herència per a si mateix, ni, havent canviat en un moment posterior el seu 
estatus,223 va fer hereu algú altre, o bé, si era alieni iuris en el moment en què 
va ser instituït, si ni va fer hereu a un altre ni, havent canviat el seu estatus, no 
va reclamar l’herència per a si mateix, segons D.28,5,41 (40). Si no raonem 
amb sofismes, cal admetre que això és el que ha succeït si l’instituït ha mort 
abans d’acceptar l’herència. És obvi que no ha estat hereu, perquè no ha accep-
tat l’herència. D’altra banda, queda igualment clar que no ha fet ningú hereu, 
perquè sense acceptar no podia fer hereu ningú. Es compleix, doncs, la condi-
ció de la substitució vulgar «si no arriba a ser hereu» i, per tant, s’ha de deferir 
l’herència al substitut. A més a més, fins i tot si hagués fet hereu el transmis-
sari quan tingué lloc la transmissió (la qual cosa només es pot dir utilitzant de 
forma extremament abusiva els termes), no l’hauria fet hereu per haver canviat 
l’estatus que tenia quan es va ordenar la institució. O direm amb BÀRTOLO224 
que va canviar de condició jurídica perquè va deixar el món dels vius? De cap 
manera, perquè la condicio a D.28,5,41 (40) no és altra cosa que el status libertatis, 
en funció del qual una persona és lliure o esclava. Així doncs, qui ja és mort 
no pot fer hereu ningú altre. Es pronuncien en favor d’aquesta opinió CORAS 
(comentari a C.6,26,5, n. 42), CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib.10, cap. 
7),225 A. FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.34 err. 5), PICARDO (De vulgari et 
pupillari substitutione..., cap. 11, n. 55 i seg.), VINNI (comentari a I.2,15,4), AULISIO 
(Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 6) i HUBER 
(Praelectionum iuris civilis…, tom 3, coment. a D.28,6, n. 5), rebatut allà mateix 
pel seu glossador THOMASIUS.

35. Aquesta tesi obtindrà un important suport addicional, si mostrem com 
són de febles els arguments que més amunt s’han aportat en defensa de l’opi-
nió contrària. Per tal de destruir el primer argument, valdrà la pena subratllar 
que la transmissió del dret de deliberar va ser introduïda per Justinià per tal 
d’afavorir el testador i el testament, en concret, per tal que, si l’hereu instituït 
hagués mort abans d’haver expressat la seva intenció d’acceptar o de repudiar 
l’herència, la successió testamentària del primer difunt no derivés en successió 
intestada. Aquesta raó no concorre si s’ha donat a l’instituït un substitut gràcies 
al qual, si l’accepta, el testament es manté en vigor directament, d’acord amb 
la voluntat expressa del testador, en especial, perquè la constitució de Justinià, 
com a reformadora i correctora del dret antic, més aviat ha de ser restringida 
dintre d’uns límits certs que no pas ampliada als casos en què, sense que servís 
de res ni al causant, ni al principi del favor testamenti, es deixaria fora de la suc-
cessió qui ha estat cridat expressament pel testador.

*
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Així doncs, si el substitut no el volgués acceptar, o no pogués fer-ho, caldrà 
admetre que tingui lloc la transmissió, perquè concorre la raó per la qual va ser 
introduïda i s’haurà de deferir l’herència a l’hereu de l’hereu, tot deixant fora 
els cridats ab intestato. Per tant, atès que la transmissió del dret de deliberar no 
té lloc si s’ha ordenat una substitució, cal considerar que l’hereu instituït que 
va morir sense haver-se pronunciat no va voler ser hereu, tal com abans de la 
constitució de Justinià es considerava que no havia volgut acceptar l’herència, 
o, en tot cas, que no ho havia pogut fer, perquè, com que va morir, no van tenir 
manera de poder-la acceptar, ja que l’acceptació és un fet, i ha de ser realitzada 
pel mateix instituït i no per un altre. Sigui com sigui, és indubtable que no va 
ser hereu, i que per la seva acceptació no va fer hereu ningú altre, i, per tant, 
es va complir la condició de la substitució.

36. Del que hem dit es desprèn de manera indubtable que és enganyós el 
segon argument, que es basa en D.28,5,41 (40).226 Responc al tercer, en què 
s’al·lega que la restitució in integrum que correspon al menor de vint-i-cinc 
anys difunt es concedeix al seu hereu (D.29,2,86). Els efectes de la restitució 
in integrum són que tot es restitueixi al seu estat primigeni (D.4,4,24,4), de tal 
manera que, encara que després de la repudiació del menor de vint-i-cinc anys 
s’hagi deferit l’herència al substitut, després de la restitució es considera com si 
l’herència no hagués estat repudiada ni hagués estat mai deferida al substitut. 
Per aquesta raó, l’hereu del menor esdevé hereu quan accepta l’herència, tal 
com ho hauria esdevingut el menor de vint-i-cinc anys, si l’hagués acceptat. 
Però en la transmissió no hi ha cap restitució que ho reposi tot íntegrament i, 
per tant, atès que el difunt instituït ni ha estat hereu ni es considera com si ho 
hagués estat, cal afirmar que es compleix la condició de la substitució vulgar. 
Així doncs, no hi ha cap causa perquè no es defereixi l’herència al substitut, i 
en queda exclòs el transmissari justinianeu.

37. Del que s’al·lega en quart lloc, no cal dir-ne gaire, no només perquè 
C.6,30,3227 és més antic que la transmissió del capítol del dret de deliberar, ja que 
el seu autor, l’emperador Gordià,228 és anterior a Justinià, sinó encara amb més 
raó perquè en tot aquest text no es diu res de cap substitut. És més, en aquest 
cas ni per la llei de Teodosi no es va poder transmetre l’herència, encara que es 
pensi que el fill no sui iuris229 instituït pel pare va morir abans d’haver acceptat 
l’herència, perquè la llei de Teodosi va ser promulgada molts anys després.

226 Es refereix a allò que FINESTRES ha dit a la p. 202, n. 34.
227 Cfr. p. 201, a les notes.
228 Es refereix a Gordià III, que fou emperador del 238 al 244 dC. És, per tant, molt anterior a 

Justinià, que va regnar del 527 al 565 dC.
229 Un fill no sui iuris és un fill que no ha estat emancipat en vida del causant.
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I, per això, en aquest text s’exclou l’hereu del fill i l’herència es defereix ab 
intestato al germà del testador, en qualitat d’hereu legítim.230 Per tant, no es pot 
demostrar en absolut sobre la base de C.6,30,3 que el transmissari tingui un 
dret preferent al del cohereu. El cinquè argument es refuta de seguida: el dret 
que es transmet (és a dir, el dret de deliberar), no és ben bé un dret hereditari, 
sinó més aviat un dret que es traspassa juntament amb l’herència. És quelcom 
accessori231 que la llei concedeix al transmissari, però només ho obté en el cas 
que es faci la transmissió, i hem demostrat de manera concloent que en el 
nostre cas no es fa.

38. En darrer lloc, pel que fa a C.6,51,1,13, per a descobrir-ne l’autèntic232 
sentit cal fer algunes observacions en relació amb les paraules del mateix text, 
que diu així:233 «Atès que hem ordenat en una part precedent de la Llei (es refereix 
al paràgraf 5) que l’herència no acceptada no es transmetés de cap manera als hereus 
del difunt, a excepció d’algunes persones, si algú no va acceptar la totalitat de l’herència 
i té un substitut, cal que aquest obtingui l’herència, si ho hagués volgut o hagués pogut. 
Si no fos així,234 cal que l’obtinguin els hereus ab intestato o, si no n’hi hagués, o no 
la volguessin acceptar, o per alguna altra raó no l’adquirissin, llavors ha d’anar a parar 
al nostre erari.» Fins aquí el text, en què observo,235 en primer lloc, que no es 
parla de la transmissió del dret de deliberar, sinó de la transmissió de la pròpia 
herència, tal com ho indiquen les paraules «...hem ordenat [...] que l’herència no 
acceptada no es transmetés de cap manera als hereus del difunt, a excepció d’algunes 
persones...». S’hi indica una excepció: «...a excepció d’algunes persones...», que no 
es refereix a la transmissió justinianea, en què no es fa distinció de persones, ni 
en relació amb els transmitents236 ni en relació amb els transmissaris. Es parla, 
doncs, d’aquell cas en què no té lloc ni una transmissió per causa de la condició 
jurídica de suus ni per causa de parentiu consanguini, ni tampoc una transmis-
sió del dret de deliberar, potser perquè ja ha passat el termini d’un any.237 En 
segon lloc observo, en contra del que opina AULISIO (Comentariorum iuris civilis 
[...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 6), que es planteja el cas d’un hereu 
instituït en la totalitat de l’herència, a qui no s’ha donat cap cohereu, cosa que 
a mi em queda claríssima amb les paraules «...si algú no va acceptar la totalitat de 
l’herència...». No diu «...no va acceptar una part...» sinó «...no va acceptar la totalitat 
de l’herència...». En tercer lloc, penso que Justinià volia ensenyar que, fins i tot 
després de la derogació de la caducitat que havia estat introduïda per les lleis 
Júlia i Pàpia, igualment podiar ser que els béns del difunt anessin a parar al fisc, 
tal com clarament consta en l’esmentat C.6,51,1,13 i seg.

*
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39. Un cop clar tot això, el sentit de C.6,51,1,13 em sembla que és aquest: atès 
que no té lloc la transmissió de l’herència no acceptada, perquè l’instituït ni és suus 
ni és una de les persones compreses dins la constitució238 de Teodosi, si l’instituït va 
morir sense acceptar l’herència ni repudiar-la i no té cap cohereu, si té un substitut 
que vulgi i pugui succeir-lo, aquest obtindrà l’herència. Si no tingués cap substitut 
o, sí que en tingués, però aquest no l’hagués volgut acceptar o no hagués pogut 
fer-ho, l’herència correspondria als successors ab intestato. Si no n’hi hagués, o els 
que hi hagués no volguessin obtenir l’herència, o no poguessin fer-ho, en últim 
lloc aquesta va a parar al fisc. Justinià no determina aquí quina és la regla aplicable a 
l’ordre en què s’ha de deferir l’herència si hi hagués un transmissari suus o un trans-
missari teodosià, o si s’hagués donat un cohereu a l’instituït, perquè el seu propòsit 
era només mostrar que l’herència, en alguns casos, pot anar a parar al fisc. Quina 
persona sensata deduiria d’aquest text que el transmissari del dret de deliberar té 
un dret preferent al del substitut? Ho deduiria d’un text en què Justinià s’ocupa 
d’un cas en el qual aquesta transmissió no es fes? Si es fes, es deferiria l’herència al 
transmissari després que al substitut, per les raons exposades abans.

40. Una altra qüestió, la de si el fisc té un dret preferent al del substitut vulgar, 
no és tan ambigua. Pensem en el cas d’un hereu instituït, que ha comès un delicte 
pel qual el fisc li incauta tots els béns i a qui se li havia donat un substitut per al 
cas que no arribés a ser hereu. Es pregunta: qui tindrà un dret preferent, el fisc o el 
substitut? Amb una distinció la qüestió esdevé senzillíssima. Si l’herència no hagués 
estat acceptada, correspon al substitut, perquè, com que l’instituït no és hereu, es 
dóna el supòsit per al qual es va ordenar la substitució. L’esmentat C.6,51,1,13, 
que acabem d’explicar, demostra clarament aquesta afirmació: si l’instituït no la 
va voler acceptar, no es crida immediatament el fisc, sinó només si el substitut no 
la vol o no la pot acceptar i, si aquest en queda exclòs, es crida el fisc només si 
els hereus legítims tampoc no volen o no poden adquirir-la. D’altra banda, el fisc 
pren als indignes allò que tenen, no allò que encara no han adquirit (cfr. tot el títol 
D.34,9 [D’allò que es pren per indignitat]), com és el cas de l’herència que no ha 
estat acceptada per l’instituït, que n’ha esdevingut indigne. Quan dic indigne, em 
refereixo a qui en altres circumstàncies tindria capacitas239 per a adquirir l’herència 
i l’adquiriria mitjançant l’acceptació, no a qui és incapax, perquè ningún no dubta 
que, si l’instituït és incapax, es defereix l’herència al substitut.

238 FINESTRES es refereix a la constitució de Teodosi amb el terme lex, tot i no tractar-se d’una llei en 
el sentit republicà del terme. En la terminologia justinianea, que després es va acollir en els textos roma-
nístics medievals i moderns, el terme lex s’utilitza per a fer referència a tot tipus de constitucions imperials.

239 Els termes capax/incapax són romanístics. En època clàssica s’utilitzava l’expressió capere no posse 
per a fer referència a les persones que, per aplicació de diverses normes, no podien adquirir els beneficis 
successoris que els eren deferits. No s’ha de confondre el terme incapax amb la incapacitat successòria 
dels codis moderns, que es correspon més aviat al que els romanistes anomenen «manca de testamenti-
factio passiva». Vegeu, per exemple, VOCI, P. Diritto ereditario romano, vol.1 (2a ed.), cit. p. 430 i seg.
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Antigament eren incapaces els estrangers, els solters i els qui no tenien fills (Ulp. 
17240); actualment ho són els heretges (C.1,5,4). Però si l’instituït ja ha acceptat, 
no hi ha cap dubte que el fisc pot legítimament prendre a l’indigne l’herència 
que aquest ha reclamat i pot repel·lir el substitut, que, per efecte de l’acceptació de 
l’instituït, ha quedat exclòs (C.6,26,5). Els intèrprets més recents són del mateix 
parer: PERE GREGORI (Syntagma iuris universi, llib. 42, cap. 14), A. FACHINEO 
(Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 64), RICHTER (Volumen velitationum 
academicarum de diversis ac praecipuis iuris tam publici et feudalis quam civilis et Saxonici 
materiis conscriptarum, vel. 33, thes.5), C. CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, cap. 
13), P. BUSI (comentari a D.28,6,1, n. 7), LUDWELL (Exercitationes XVIII ad IV 
libros Insititutionum imperialium, disp.8 Th.4 litt.D), AULISIO (Comentariorum iuris civi-
lis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 8) i DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et 
pupillari substitutione», cap. 10). No sé per quin motiu A. VINNI (comentari a I.2,15,4 
[n. 2]) i LUDWELL (lloc citat) citen DUARÈ com a defensor de la tesi contrària.

41. BÀRTOLO (comentari a D.28,6,1, n. 26) es pronuncia a favor del fisc, i el 
segueixen molts dels autors més antics i, d’entre els moderns, F. VÁZQUEZ DE 
MENCHACA (De successione et ultimis voluntatibus, part 2, llib. 2 al prefaci n. 12) i 
VINNI (comentari a I.2,15,4, n. 2). Actuen moguts per D.29,5,15, on Marcià241 
escriu «Si el grau posterior hagués venjat la mort del testador, es transfereix a ell l’herència 
de l’anterior? Papinià afirma que no és així, perquè la pena d’aquell no ha de ser el premi 
d’aquest.» Els qui dissenteixen de la nostra tesi infereixen que el fisc té aquí un 
dret preferent al del grau posterior (és a dir, al del substitut), encara que el substi-
tut hagués venjat la mort del difunt, cosa que havia de fer per tal de no esdevenir 
indigne de l’herència, tal com ho havia esdevingut l’instituït, per no haver venjat 
la mort del testador (vegeu l’esmentat D.29,5,1 als § 1 i 2). La refutació d’aquest 
argument és, això no obstant, immediata. En el cas plantejat, el substitut en 
queda exclòs precisament perquè l’instituït ja havia acceptat l’herència; en virtut 
d’aquesta acceptació es va extingir el dret del substitut i, per tant, el fisc incauta 
l’herència a l’instituït ja que n’és indigne.242 Cal pressuposar necessàriament que 
l’herència havia estat acceptada per l’instituït, perquè Ulpià afirma a D.29,5,5,2 
«No s’incautaran els béns en cap altre cas que quan consti que el paterfamilias ha estat 
assassinat i que l’hereu l’havia acceptat abans que hagués tingut lloc l’interrogatori dels 
esclaus i abans d’haver-se practicat la tortura». I et preguntaràs: per què es dubta lla-
vors a D.29,5,15? Naturalment que es dubta, perquè, si el substitut hagués venjat 
la mort del testador, es podria pensar que, com a premi, se li hauria de transferir 
l’herència; però es deixa fora el substitut perquè, un cop extingida la substitució 
i un cop el senatconsult Silanià, en aquest cas, ja ha cridat el fisc, no s’ha concedit 
l’herència com a premi a qui havia venjat la mort del testador. Perquè, tal com 
correctíssimament diu Marcià «la pena d’aquell no ha de ser el premi d’aquest».

*
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42. També al·leguen en contra de la nostra tesi D.38,2,16,10. Però és evident 
que en aquest text no es defereix al substitut la part de l’herència, la bonorum 
possessio de la qual ja ha estat concedida al patró. Perquè, com que el patró ha 
obtingut la bonorum possessio contra tabulas liberti, ha exclòs el substitut. A més, 
el patró no pertany a aquell tipus d’indignes de què parlem, encara que per 
aquesta causa243 sigui privat de tot benefici successori en el testament del lli-
bert244 (D.38,2,16,5).245

43. A més a més, intenten convèncer que és indiferent que el substitut hagi 
acceptat l’herència o que l’hagi repudiada, perquè aquesta repudiació es con-
sideraria feta en frau del fisc (arg.D.49,14,45[pr]). Així doncs, caldria deferir 
l’herència al fisc i excloure’n el substitut. Sens dubte, amb la mateixa llibertat, 
amb què aquests afirmen això, nosaltres podem negar-ho. Per què caldria pre-
sumir un frau, si hi poden concórrer moltes raons per a repudiar, en especial, la 
por dels crèdits de tercers i el refús de les càrregues hereditàries? Però, encara 
que acceptéssim que la repudiació s’ha fet en frau del fisc, què passaria llavors? 
No hi ha cap raó per a deixar fora el substitut innocent, que és cridat pel tes-
tador en el cas de repudiació de l’instituït. I precisament dictamina Papinià246 
a D.49,14,26 que «no es considera fet en frau247 del fisc, perquè no ha estat adqui-
rit».248 No es pot al·legar en contra D.49,14,45[pr], per les paraules «s’aplica la 
mateixa solució fins i tot si no es reclamés». Perquè no contradiguin D.49,14,26, 
aquests termes es poden interpretar sense dificultats com a referits a la revoca-
ció d’aquelles coses que el criminal fa veure que transmet a algú altre mitjan-
çant donació simulada o per qualsevol altra alienació no autèntica, sinó només 
aparent, si aquestes coses no són realment reclamades.249 Vegeu altres comen-
taris en relació amb aquests fragments a HILLIGER (Donellus enucleatus, part 2, 
llib. 25, cap. final, lletra C), CUIACI (Observationes, llib. 8, cap. 9), GILBERT REGI 
(Enantiophanon iuris civilis libri duo, llib. 1, cap. 14).

44. S’al·lega també D.36,1,6,3,250 però aquesta al·legació no és pertinent 
perquè en aquest text no hi ha cap substitut vulgar, sinó un fideïcomissari. Si 
no hi ha hereu a qui reclamar l’herència (es tracta de béns vacants,251 tal com 
allà es diu, no de béns incautats per causa d’indignitat252), el fideïcomissari pot 
compel·lir el fisc, a qui es deferia l’herència, a lliurar-la, com si aquest l’hagués 
vindicat i ocupés la posició jurídica de l’hereu.253

*

finestres tripa 18/4/05, 17:26141



J. FINESTRES I DE MONSALVO142 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 143

finestres tripa 18/4/05, 17:26142



J. FINESTRES I DE MONSALVO142 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 143

45. Hem explicat molt extensament què signifiquen les paraules «si no arri-
ba a ser hereu» referides a una persona sui iuris o bé alieni iuris, si el testador 
coneixia quin d’aquests estatus era el de l’instituït. Ara, abans de passar a altres 
assumptes, cal estudiar quin és el sentit i l’efecte d’aquestes mateixes paraules 
si l’instituït no tenia l’estatus que el testador creia. Pensem, per exemple, que 
el testador havia instituït un esclau que considerava lliure i que havia desig-
nat Mevi substitut amb les paraules «si no arribés a ser hereu». Es pregunta si 
es defereix l’herència al substitut, com si s’hagués complert la condició «si no 
arriba a ser hereu», o bé si l’esclau, quan accepta l’herència complint una ordre 
del seu amo, l’adquireix per a aquest, i en queda exclòs el substitut. Els antics 
van considerar aquesta qüestió tan difícil que, com que no gosaven determinar 
si l’un o l’altre tenia un dret preferent, van decidir deferir l’herència a tots dos 
alhora (D.28,5,41 {40} i I.2,15,4), en contra de la regla de dret que no accepta 
el concurs entre l’instituït i el substitut, perquè només permet que el substitut 
obtingui un lloc en la successió, si l’instituït no és hereu.

46. Certs argument especiosos, que es poden al·legar tant en favor de l’ins-
tituït com del substitut, deixaven la controvèrsia entre aquests en un empat. 
A favor de l’instituït, o més exactament, de l’amo de l’esclau, tenim la reali-
tat de les coses i els efectes automàtics previstos pel dret:254 La realitat de les 
coses, perquè és veritat que havia estat instituït qui era (i qui encara és) esclau 
de l’amo. Els efectes jurídics automàtics, perquè qui institueix algú dóna a 
entendre255 això: si ni ell mateix arriba a ser hereu ni arriba a fer hereu algú 
altre,256 ja que s’institueix un esclau per tal que faci hereu l’amo o per tal que, 
també, de manera automàtica,257 es faci hereu a si mateix (D.28,5,31[pr]). Així 
doncs, es podria considerar que, en el cas plantejat, l’esclau accepta a dreta llei 
complint l’ordre de l’amo, adquireix l’herència per a aquest i, per tant, exclou 
el substitut. També abona aquesta tesi el fet que, si la voluntat del testador era 
ambigua, es considerava que el dret d’aquell que era cridat en el primer grau 
era preferent en relació amb el de qui era cridat en el segon grau. A favor del 
substitut concorria la conjectura de la voluntat del testador: es considera que 
aquest, quan va instituir a qui creia lliure, només volia fer-lo hereu a ell, no 
l’amo en qui, com que li era desconegut, no va poder pensar. A més, com que 
qui considera algú com a lliure sap que pot esdevenir esclau, caldrà interpre-
tar que amb les paraules «si no arriba a ser hereu» volia donar a entendre: si 
no hagués adquirit l’herència per a si mateix, si s’havia mantingut en aquest 
mateix estatus, o bé, si hagués canviat el seu estatus, si no hagués fet hereu algú 
altre (D.28,5,41 {40}). Per això es considerava que l’amo no podia esdevenir 
hereu d’acord amb la voluntat del testador per mitjà de l’esclau, a qui aquell 
considerava lliure.258

*
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47. A causa d’aquest conflicte d’arguments a favor d’una i d’altra part, com 
que no constava el desig ni la voluntat del testador, es va escollir una via inter-
mèdia, dividint l’herència entre l’amo de l’instituït i el substitut, igual com 
s’acostuma a recórrer a la via intermèdia en altres ocasions (D.5,4,3). CUIACI 
(Observationes, llib. 17, cap. 21). Amb aquest terme mig, se satisfeia, almenys en 
part, la voluntat del testador, tant si, en el cas d’haver conegut l’estatus de l’insti-
tuït, l’hagués preferit a ell abans que al substitut, com si hagués triat el substitut 
abans que l’instituït. Així doncs, aquesta decisió es fonamenta en la ignorància 
de la voluntat del testador. Per això l’emperador Alexandre (C.6,24,3) va dir 
que es tractava d’una qüestió de voluntat a propòsit d’un cas semblant (es parla 
d’un esclau comú del testador, que aquest considerava llibert) en què l’empe-
rador no decideix quina regla s’ha d’aplicar en cas de dubte, que és el que a 
nosaltres ens interessa, però en què aporta aquesta distinció: «si el testador no va 
voler que per mitjà de l’instituït l’herència pertanyés a qualsevol», llavors, es compleix 
la condició de la substitució. Però si ha emprat les paraules de la substitució en 
el sentit que els dóna el dret,259 pensant «i si no hagués fet hereu algú altre per 
mitjà de si mateix», llavors no té lloc la substitució, si l’esclau accepta l’herència 
seguint l’ordre de l’amo. Així queda clar què cal fer si constés què havia volgut 
el testador, com, per exemple, a C.6,24,4, en què l’herència es pren a qui el 
testador va instituir hereu pensant que era fill seu i després va resultar que no 
ho era,260 perquè es va constatar que aquell no hauria estat entre els instituïts, 
si el testador hagués sabut que era fill d’altri. Vegeu, explicat amb elegància,261 
DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 10) i J. GODOFRED 
(Animadversiones iuris civilis, cap. 16).

48. Fins aquí no hi ha dificultats. Ningú no dubta que s’ha de dividir l’he-
rència entre l’amo de l’instituït i el substitut. Hi ha, però, una seriosa discussió 
sobre la manera de fer la divisió. Hi ha alguns que donen tres quarts a l’amo 
de l’esclau, com ARETÍ262 i BACHOFF,263 i n’hi ha alguns que, al contrari, conce-
deixen tres quarts al substitut, com ACURSI,264 CONTI265 i DONEL. També n’hi 
ha d’altres que reparteixen l’herència a parts iguals entre l’un i l’altre, i atribu-
eixen a cadascú una meitat, com ara CUIACI,266 CONNAN267, VIGLI VAN AYTTA 
([comentari I.2,15,4 n. 1 i seg.]), PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., 
cap. 9, n. 9), GOVEÀ i FABER. La tesi d’aquests darrers, que a mi em sembla la 
millor, troba també suport en el sentit original dels textos i, sobretot, en la raó 
del dret.268 Perquè Justinià, a I.2,15,4, afirma que s’ha de deferir una part de 
l’herència a Mevi, el substitut, i Ulpià diu, a D.50,16,164, que, si no s’hagués 
determinat expressament la quota, s’entén que és la meitat.

*
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Ulpià diu el mateix a Ulp.22,34269, i per això Teòfil a P.Th. 2,15,4 in fine 
va afirmar expressament que el substitut n’obté la meitat. A més a més tenim 
que Pomponi270 diu a D.28,5,42 (41) senzillament que es va dividir l’herència 
entre l’amo de l’esclau Parteni i el substitut, sense expressar que fos en porcions 
desiguals. La raó del dret tampoc no pot admetre una desigualtat de les parts, 
tal com correctament ho exposa PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., 
cap. 9, n. 9), perquè cal partir del fet que la voluntat del testador és igualment 
ambigua a favor de l’instituït i del substitut: per tant, cal atribuir a cadascú una 
part igual. Perquè si partíssim del contrari i diguéssim que la voluntat del tes-
tador es decanta més a favor d’un d’ells, hauríem escollit aquell a qui afavoreix 
la conjectura de la voluntat i, llavors, aquest, per la raó del dret, no n’hauria 
d’obtenir només la meitat, sinó tota l’herència.

49. Hi ha, però, un text que sembla que contradiu aquesta igualtat, con-
cretament D.28,5,41 (40), on Julià, en el cas plantejat, diu «es fan meitats, de tal 
manera que una de les meitats es divideixi a parts iguals entre aquell qui hagi estat 
amo de l’hereu instituït i el substitut.» Fixa’t que només una meitat és objecte de 
la divisió: l’amo s’emporta una part d’aquesta meitat, i el substitut, l’altra. Així 
queda clar que l’altra meitat sencera, o bé s’adjudica a l’amo de l’instituït, o 
bé al substitut, de tal manera que un n’adquireixi tres quarts i l’altre només un 
quart. I atès que Julià no va dir expressament a qui pertany aquesta altra meitat, 
alguns intèrprets van trobar un fonament per a dubtar i per a discutir entre ells 
sobre la persona a qui s’assignaria aquesta poderosíssima meitat, si a l’amo o 
bé al substitut, tal com hem explicat més amunt. Alguns dels que defensen una 
divisió a parts iguals han intentat eliminar aquest obstacle de diverses maneres. 
JAUME CUIACI (Notae ad I.2,15,4, Observationes, llib. 17, cap. 21271 i Recitationes 
ad Salvii Iuliani libros XC digestorum, llib. 30, ad D.28,5,41 {40}), de manera 
enginyosa va considerar suficient que Tribonià hagués confós un mot amb una 
abreviatura i que hagués interpretat la paraula as (totalitat de l’herència) com 
alter semis (l’altra meitat), com si la a i la s fossin lletres independents. Així, cal-
dria llegir a D.28,5,41 (40) «...es fan dues meitats, de tal manera que l’as (l’herència 
sencera) es divideixi a parts iguals entre aquell qui hagi estat amo de l’hereu instituït 
i el substitut.»272
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Autors de gran renom s’han afegit a CUIACI, com A. CONTI (comentari a 
I.2,15,4), A. FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.33 err. 7 n. 1 i 2), que no 
accepta gaire sovint les interpretacions d’altri, PICARDO (De vulgari et pupillari 
substitutione..., cap. 9, n. 8), JAN DE LA COSTE (comentari a I.2,15,4) en les sego-
nes notes, encara que en les primeres hagués escrit que amb raó la correcció 
de CUIACI no era acceptada per autors molt erudits, BORCHOLT (comentari 
a I.2,15,4) i RITTERSHUSI (comentari a I.2,15,4), SCHULTING (Iurisprudentia 
vetus ante-Iustinianea, comentari a Ulp.22,34) CORNELI VAN ECK (comentari 
a D.28,6, n. 11), STEK (Observationes anticriticae iuris, cap. 15 i 16) i altres. És 
cert que GEORG CONRAD CRUSI (Diatribe de restitutione cap. Si Paterfam. 40 
D. De Hered. Inst., cap. 8), a qui també cita HUBER (Praelectionum iuris civilis…, 
tom 1, coment. a I.2,15), tot i que no s’hi afegeix, com erròniament pensa 
OTTO (comentari a I.2,15,4), proposa una correcció diferent. Pensa que l’au-
tèntic tenor del text de Julià hauria estat «ita ut alter (sit) Sem. as», és a dir «de 
tal manera que la segona (sigui) l’herència de Semproni»; els copistes haurien 
transformat això en alter semis (una de les meitats).

50. N’hi ha altres que no alteren res de la lliçó corrent, com VIGLI VAN 
AYTTA (comentari a I.2,15,4 [n. 12]), CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 
10, cap. 7),273 i JAUME GODOFRED (Animadversiones iuris civilis, cap. 15 i 16), però 
interpreten «alter semis» com referit a totes dues meitats en llatí pur, en què, 
segons l’escriptor274 Servi, s’utilitzava alter per a fer referència a dues coses:

«Alter ab undecimo iam tunc me caeperat annus»
[«ja m’havia enxampat l’any que seguia l’onzè»]
També citen Titus Livi (sense designar el lloc) altero et vigesimo anno [«l’any 

que seguia el vintè»], Marcial (lib.[9],275 epigrama 32) «quam totam redimit 
denarius alter» [«que es lliura tota per dos denaris»] i Juvenal Saturae 6 «de quo 
sextarius alter ducitur» [«del qual n’agafa dos sextaris»].276 Però qui no veu que 
aquestes coses no tenen gaire a veure amb el nostre assumpte? Perquè alter a les 
dues primeres citacions no vol dir dos conjuntament, sinó «el següent». En les 
dues darreres citacions alter té el sentit de «després d’haver-se donat un denari», 
«després d’haver-se agafat un sextari», de la mateixa manera que diem unum 
et alterum per donar a entendre «un o, com a màxim, dos».277 CONNAN pro-
posa altres arguments que no convencen en absolut. Finalment, si Julià hagués 
emprat alterum semissem (una de les meitats) per a designar l’herència sencera, 
s’hauria expressat fent una trista i mala imitació i no seguint l’exemple de la 
bona època,278 tal com diu J. FREDERIC GRONOVIUS a Pecunia vetus sine plena 
inscriptione. De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris Graecae et Romanae libri 
IV, on expressament ataca el fonament d’aquesta interpretació. CORNELI VAN 
BYNKERSHOEK (Observationum iuris Romani libri quatuor, obs. 4, cap. 19) pensa 
que Julià havia escrit poc acuradament alter en lloc de utroque (l’un i l’altre, tots 
dos). És difícil, però, creure que un jurisconsult hagi actuat amb tanta desídia.

*
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51. TEODOR MARCIL·LI (comentari a I.2,15,4), a qui segueix HEINECI 
(Elementa279 i notes a VINNI, a I.2,15,4) sense esmentar-lo, escriu que Julià hau-
ria englobat dos supòsits: el primer, aquell en què el testador ha instituït hereu 
un esclau que considerava lliure i li ha donat un substitut vulgar. En aquest 
cas, Julià diria que l’herència es divideix entre l’amo de l’esclau i el substitut a 
parts iguals, segons280 I.2,15,4, i això és el que voldria dir quan afirma: «S’ha de 
deferir a Semproni una part de l’herència». El segon supòsit seria aquell en què s’ha 
instituït Seius, un paterfamilias, o bé el pare dels descendents,281 i també se li ha 
donat un substitut, i per alguna raó l’instituït ha esdevingut esclau. A aquest cas 
es referiria la frase quae adiectio i s’hauria decidit que calia fer dues meitats, una 
de les quals havia de ser per als hereus de Seius i l’altra s’havia de dividir entre 
l’amo de Seius i el substitut. No obstant això, a més a més del fet que, amb 
aquesta interpretació, el següent text (D.28,5,42 {41}), que pertany al primer 
supòsit (encara que MARCIL·LI imputi també això a la desídia de Tribonià), no 
quadra gaire bé amb D.28,5,41 (40), ha quedat prou demostrat que, en els casos 
que estem estudiant, l’herència s’ha de dividir seguint criteris legals.282 Però, 
si el testador institueix un paterfamilias sense ignorar el seu estatus (que és el 
cas que sembla que hi veuen MARCIL·LI i HEINECI) en tot cas queda exclòs el 
substitut, ja que és indubtable la voluntat del testador: aquest, quan institueix 
un paterfamilias283 i li dóna un substitut per «si no arriba a ser hereu», vol donar 
a entendre «si ell mateix no arriba a ser hereu o si, havent canviat d’estatus, no 
hagués fet hereu algú altre», tal com claríssimament ens diu Julià a D.28,5,41 
(40), on en lloc de «o hagi adquirit per a si mateix» s’ha de llegir sens dubte «o 
no hagui adquirit per a si mateix»,284 tal com ho demostra I.2,15,4 i tal com 
necessàriament exigeix la interpretació correcta. JAUCH (Meditationes criticae de 
negationibus in Pandectis Florentinis, cap. 16, n. 12, p. 256).

52. E. MERIL·LI (Observationum libri, llib. 4, cap. 34 i Ex Cuiacio..., llib. 1, 
cap. 37) explica per què l’herència s’ha de dividir entre l’amo de l’instituït i el 
substitut, seguint de prop CUIACI (Notae ad I.2,15,4 i Notae ad Ulpiani titulos 
XXXIX, tit. 22): considera que l’herència es va deferir al substitut no per la 
incertesa de la voluntat sinó d’acord amb el dret, perquè l’instituït, en qualitat 
d’esclau, no havia acceptat l’herència amb una cretio,285 segons la voluntat del 
testador. En suport d’aquesta tesi al·lega Ulp.22,34. No obstant això, aquesta 
interpretació no és adequada per al nostre propòsit, perquè ens preguntem si 
cal dir que només una de les meitats és objecte de divisió.

*
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53. JOAN DOUJAT (comentari a P.Th.1,15,4) opina, molt brillantment, que 
caldria reconduir el cas de Julià a D.28,5,41 (40) al cas que es planteja en el text 
següent (D.28,5,42 {41}) sobre l’esclau de Tiberi, Parteni. No sabem qui era 
aquest Parteni, ja que s’equivoquen completament els qui286 pensen que aquest 
Parteni és el poeta esmentat per Suetoni (Tiberi, cap. 70)287 a qui es diu que 
Tiberi imitava i admirava en gran mesura. Sens dubte no va poder ser esclau 
de Tiberi el Parteni que va ser capturat per Cinna quan els romans van vèncer 
Mitrídates i que va ser lliberat gràcies a la seva erudició, tal com ens informa la 
Suda.288 Però anem al gra. Parteni, l’esclau de Tiberi, va ser instituït per qui el 
considerava lliure. En aquest cas, DOUJAT pensa que clarament una meitat ínte-
gra hauria hagut de quedar-se indiscutiblement en poder de Parteni, en qualitat 
d’esclau del príncep, perquè l’esclau públic o del príncep (així s’ha de llegir a 
Ulp.20,16 en lloc de «o del pretor»)289 hauria tingut capacitat successòria per 
una meitat. L’altra meitat, no obstant això, a causa del dubte i de la incertesa de 
la voluntat, s’hauria hagut de dividir a parts iguals entre l’amo de Parteni i el 
substitut. Però és obvi que Julià no es referia a l’esclau del príncep, i a més ni 
Pomponi (D.28,5,42 {41}) ni Justinià (I.2,15,4) parlen de dividir una meitat, 
quan esmenten l’exemple de l’instituït Parteni, sinó que parlen senzillament de 
l’herència dividida. A més Ulpià (Ulp.20,16) escriu que l’esclau públic o del pre-
tor (CUIACI llegeix del Poble Romà)290 té dret a fer testament en relació amb la 
meitat del seu peculi, però no a adquirir en virtut d’un testament.291

54. No s’ha de treure el mèrit als doctíssims intèrprets a qui fins ara ens hem 
referit, però, si dic el que penso, la interpretació d’ALCIAT (Dispunctiones llib. 1, cap. 
2), a qui s’afegeixen DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 
10), POLIT (Tractatus de substitutionibus, subst. vulg.), VIGLI VAN AYTTA (comentari 
I.2,15,4 n. 1 i seg.), VINNI (comentari a I.2,15,4) i altres erudits autors, em sembla 
molt més encertada i més ajustada als textos. Segons aquesta interpretació, caldria 
suposar que Tici, a qui el testador considerava ingenu,292 havia estat instituït hereu 
i se li havia donat com a substitut Semproni, un cohereu. En aquest cas una de les 
meitats correspon indubtablement a Semproni com a cohereu, però l’altra meitat, 
a causa de la incerta i obscura voluntat del testador, ha de ser divida entre l’amo de 
Tici, l’instituït, i el substitut Semproni. Aquesta explicació s’ajusta perfectament al 
text a D.28,5,41 (40). L’objecció de CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 10, cap. 
7),293 segons la qual les paraules de Julià «és admissible que es defereixi a Semproni una 
part de l’herència» s’oposarien a aquesta interpretació, perquè, si hagués estat substi-
tut,294 no només seria admissible sinó que en tot cas s’hauria d’admetre que se li 
deferís una part de l’herència, no ens ha de preocupar gaire, perquè Julià no diu 
això de tota l’herència sinó de la part sobre la qual hi ha discussió,295 tal com ho 
interpreta DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 10).
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La nostra opinió, que a primera vista podria semblar mera fantasia, troba 
suport en l’autoritat d’un antic manuscrit en què, si creiem ALCIAT, hi havia 
escrit: «i se li havia donat com a substitut, en el cas que no hagués arribat a ser hereu, 
el seu cohereu Semproni». VACONI DE VACUNA (Novae declarationes iuris civilis, llib. 
6, decl. 85) afirma que havia vist aquesta mateixa lliçó en un manuscrit.296 Això 
esdevé bastant probable perquè, si Julià no hagués plantejat el cas en què una 
de les meitats pertanyia clarament i indubtable o bé a l’instituït o bé al subs-
titut, amb raó hauria pogut ser acusat de desídia, per haver guardat silenci en 
relació amb l’altra meitat. I aquest cas que acabem de plantejar és gairebé l’únic 
en què, sens dubte de cap mena, aquella meitat, en relació amb l’adquisició de 
la qual el silenci de Julià és absolut, correspon al substitut. CHIFFLET (Tractatus 
de substitutionibus, cap. 12), prescindint de la tesi d’ALCIAT, en proposa una 
altra, consistent a considerar que el testador havia instituït Primus i Secundus 
i a aquest li havia donat Tertius com a substitut en el cas que no arribés a ser 
hereu. Per tant, un cop dividida l’herència en dues meitats, Primus n’obtindria 
de manera indiscutible una, i sobre l’altra hi hauria la discussió: però, a causa 
de la incertesa de la voluntat del testador es dividiria entre el substitut Tertius i 
l’amo de Secundus. Tot i que aquesta interpretació no és descartable, els argu-
ments a favor seu no tenen tant de pes com els que ha aportat ALCIAT.297

55. Cal estendre la decisió d’aquest D.28,5,41 (40) també al cas en què un 
testador va instituir un filiusfamilias pensant que era paterfamilias i va donar-li 
a algú com a substitut en el cas que no fos hereu?298 Els doctors discuteixen 
sobre aquest punt. L’opinió més comuna és a favor de l’extensió i, per tant, 
després de la constitució de Justinià de C.6,61,6 i I.2,9,1, el pare de l’instituït 
concorre amb el substitut en l’usdefruit de l’herència adventícia, mentre que 
la nua propietat correspon al filiusfamilias.299 Però em limitaré a indicar això, 
ja que sincerament diria, utilitzant l’antiga fórmula, «no és possible pronunci-
ar-se».300 Perquè, tot i que només amb dificultat puc aprovar aquesta opinió, 
tampoc no tinc arguments per a contradir-la.

*
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És clar que si hagués estat instituït un home lliure, a qui el testador creia esclau 
d’altri, i se li hagués donat un substitut vulgar, jo no sostindria que l’herència s’hagi 
de dividir entre el substitut i l’instituït a causa de l’error del testador, perquè aquí no 
es podria al·legar la mateixa conjectura contra l’instituït que en el cas de D.28,5,41 
(40), ans al contrari: cal pensar que qui va instituir algú hereu creient que era un 
esclau amb molta més raó l’hi hauria instituït si hagués sabut que era lliure.

56. Afegiré a tall d’apèndix un altre cas que he esmentat més amunt,301 
en què un substitut concorre amb un instituït. Ulpià ens exposa aquest cas a 
Ulp.22,34: si un hereu hagués estat instituït amb el requisit d’una acceptació 
formal (cretio) imperfecta, és a dir, sense l’afegit de les paraules «si no accep-
tessis formalment amb una cretio, queda desheretat» sinó així: «si no acceptessis 
formalment amb una cretio llavors, sigui Seius hereu»302 i l’instituït no hagués 
acceptat formalment amb la cretio, realitzant determinades solemnitats que eren: 
paraules específiques, presència de testimonis i, com pensen alguns, cops amb 
els dits, sinó que hagués gestionat simplement l’herència en concepte d’he-
reu, antigament, abans de Marc Aureli, es deferia al substitut part de l’herèn-
cia.303 Vegeu MERIL·LI (Observationum libri, llib. 4, cap. 34), OSI (Dispunctor ad 
Merillium, cap. 37), DUARÈ (Disputationum anniversariarum libri duo, llib. 2, cap. 
42), SCHULTING (Iurisprudentia vetus ante-Iustinianea, comentari a Ulp.22,34).

57. Hi ha molts autors que veuen un altre cas de concurs de l’instituït i del 
substitut a D.38,2,41, on s’exposa el cas d’un llibert que va instituir el seu patró 
i, en contra del que hauria d’haver fet (D.37,14,21,1 i seg.; D.31,28; D.36,1,62 
{60} i D.39,5,20), va ordenar algunes disposicions que gravaven la porció que es 
deu per causa del respecte envers el patró304 i, a més, li va donar un substitut per 
al cas que no arribés a ser hereu. En aquest cas, Papinià afirma que el patró obté, 
en virtut del decret del pretor fideïcomissari, la porció deguda, de manera que el 
substitut obtingui la porció restant. BÀRTOLO (comentari a D.38,2,41), DUARÈ 
(In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 10), PICARDO (De vulgari et 
pupillari substitutione..., cap. 17, n. 2), i molts dels més antics interpreten aquí que 
el substitut concorre amb l’instituït. Molts autors, sobre la base de D.38,2,41, 
consideren que el mateix pot succeir si es deixa al fill instituït la legítima amb 
gravàmens. HUBERT GIFANI (comentari a C.6,24,3) opina el contrari i CUIACI 
(Commentaria in libros quaestionum Aemilii Papiniani, llib. 12,305 a D.38,2,41) també 
sembla haver pensat igual. A mi també em sembla la tesi més encertada, perquè el 
patró en aquest cas obté la porció no per dret hereditari, sinó com si fos deguda, 
no per voluntat del llibert testador, sinó per efecte de la llei decemviral,306 segons 
D.5,3,16,6. Aquest text també ens indica que, en el cas plantejat, es defereix 
l’herència al substitut per tal que es mantingui en vigor el testament, que hauria 
perdut completament la seva eficàcia amb la repudiació del patró.307
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58. Cal explicar una mica més detingudament un problema que en el § 27 
hem apuntat breument,308 és a dir, si el dret de substitució és preferent al dret 
d’acreixement. Si algú hagués estat designat substitut d’un dels cohereus per si 
no arribés a ser hereu i el cohereu no hagués volgut o no hagués pogut accep-
tar l’herència, la part vacant correspondrà al substitut, i acreixerà els altres cohe-
reus només si el substitut l’hagués repudiada. Això es demostra amb un text de 
Cervidi Escèvola (D.28,6,48[pr]) en què se’ns diu que, si un esclau comú a dos 
propietaris, que havia estat instituït, accepta l’herència seguint les ordres d’un dels 
propietaris, però no de l’altre, es defereix al substitut la part que hauria correspost 
al propietari que ha repudiat, si l’esclau hagués acceptat seguint les seves ordres; 
i si no hi hagués substitut, augmentaria la porció que havia estat acceptada per 
l’altre. Això mateix es pot veure més clarament a Ulpià, qui a D.37,11,2,8 diu: 
«Si han estat instituïts dos hereus, Primus i Secundus, i s’ha designat Tertius substitut de 
Secundus, si Secundus repudia Tertius succeeix en la bonorum possessio. Però si Tertius no 
hagués volgut acceptar l’herència ni obtenir la bonorum possessio, la bonorum possessio cor-
respon a Primus. A Primus no li cal sol·licitar la bonorum possessio sinó que acreix imme-
diatament: de la mateixa manera com la porció de l’herència acreix l’hereu instituït, així 
també acreix la bonorum possessio.» El mateix consta a C.6,51,1 i a la Nov.1 cap. 1, § 
3 (d’aquí prové l’authentica «Hoc amplius» a C.6,43).309 I això té una raó evident: el 
dret d’acreixement va ser introduït per la llei per necessitat, per tal que la porció 
vacant fos adquirida també per un successor testamentari, ja que, segons el dret 
civil, cap persona que no sigui militar no pot morir en part amb testament i en 
part intestada (D.50,17,7); per tant, és molt equitatiu que el dret d’acreixement 
no operi si el substitut és cridat a aquesta part per voluntat del testador, ja que la 
disposició de l’home, tal com tothom sap, deixa ineficaç la provisió de la llei.

59. D.28,6,30 sembla oposar-se a aquestes conclusions. En aquest text Julià 
exposa el següent cas amb aquestes paraules: una persona va instituir en tes-
tament Pròcul en una quarta part, i Quiet, en la meitat i en una quarta part; 
després va designar Flor hereu substitut de Quiet, i Sòsia, hereu substitut de 
Pròcul; després, per si ni Flor ni Sòsia arribessin a ser hereus, en el tercer grau 
va instituir en una meitat i un quart la Colònia dels Leptitans —que era a 
Àfrica, prop de Syrtes— i va designar substituts en una quarta part una plura-
litat d’hereus, en més de tres unciae.310

308 Vid. supra p. 198.
309 Els glossadors van incorporar al Codex, al final d’alguns títols, breus resums d’algunes novel·les 

de Justinià i també de lleis dels emperadors alemanys Frederic I i Frederic II. Aquests resums formaven 
part del dret de la recepció (vegeu, per exemple, WINDSCHEID, B./KIPP, TH. Lehrbuch des Pandektenrechts, 
vol. 1, 9a ed., Frankfurt del Main, 1906, cap. I, § 3) tot i que, en cas de contradicció, tenia preferència 
l’original. Per això les edicions humanistes del Corpus Iuris no en podien prescindir. Aquí FINESTRES cita 
una d’aquestes authenticae que es trobava al final de C.6,42 (vegeu, per exemple, l’edició del Corpus Iuris 
de Leipzig, 1720, vol. 2, p. 284b).

310 És a dir, 3/12, o sia 1/4 de l’herència.
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Quiet va acceptar l’herència. Pròcul i Sòsia van morir quan el testador enca-
ra vivia. Es pregunta si la quarta part assignada a Pròcul correspon a Quiet o 
als substituts del tercer grau. Julià dictamina que la quarta part de l’herència de 
què es parla correspon a Quiet, i així sembla que es prefereix Quiet, el cohereu 
instituït conjuntament, per davant dels substituts instituïts en tercer grau en la 
porció vacant, per a la qual havien estat designats substituts. Opino que això 
és així a causa de la manifesta voluntat del testador, que només va voler que 
es cridés els substituts del tercer grau si tota l’herència hagués quedat vacant. 
Així ho entenen la glossa i DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitu-
tione», cap. 10), fonamentant-se en la fórmula que va utilitzar el testador per a 
ordenar la substitució: «si ni Flor ni Sòsia arriben a ser hereus». Com que en 
aquesta fórmula el testador designa conjuntament els instituïts en segon grau, 
es considera que va voler que els instituïts en tercer grau només obtinguessin 
l’herència si tota ella hagués quedat vacant. CUIACI (comentari a D.28,6,30) 
dissenteix d’aquesta interpretació, perquè dedueix la voluntat del testador úni-
cament a partir de la conjectura que va moure Julià, és a dir, perquè el testador 
va distribuir més de dotze unciae (12/12): el testador va designar la Colònia 
dels Leptitans substituts en el tercer grau per la meitat i per una quarta part, és 
a dir, nou unciae (9/12) o sia tres quarts, i els altres en més de tres unciae (3/12) 
o sia un quart, que era el que quedava per arribar a la totalitat de l’herència. 
Quina és, però, realment la raó per la qual s’ha deduït aquesta voluntat? CUIACI 
(en el lloc citat) opina que la raó és que el fet que el testador hagi distribuït 
entre els substituts del tercer grau més de les tres unciae (3/12) de què consta 
una quarta part ofereix un argument en favor del fet que només havia vocat 
els substituts del tercer grau per al cas que l’herència sencera hagués quedat 
vacant, i no si només hagués quedat vacant una part de l’herència. El doctís-
sim LARREA (Decisiones 61 n. 34) ho explica així: «es considera que, amb aquesta 
divisió, el testador havia pensat a conferir l’herència sencera al tercer grau. Altrament, 
si hagués pensat en una part, hauria distribuït la porció vacant i no hauria procedit a 
dividir tota l’herència».

60. És indubtable que només amb gran dificultat es troba en aquestes expli-
cacions un vestigi de la raó que cerquem. Nosaltres possiblement ho demos-
trarem amb més claredat. Que el testador només havia volgut que l’herència es 
deferís als substituts del tercer grau, si tota l’herència hagués quedat vacant, es 
dedueix de conjectures de la voluntat. Una conjectura és que, quan va designar 
Flor i Sòsia substituts, va dir: «si ni Flor ni Sòsia arriben a ser hereus».
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Aquestes paraules tenen aquest sentit: si cap dels substituts del segon grau no 
arriba a ser hereu. Per tant no va voler que es deferís l’herència al tercer grau si 
tan sols algun d’aquests fos hereu, o sia, només si tota l’herència hagués quedat 
vacant. Així doncs, com que aquesta era la intenció del testador, encara que cap 
dels del segon grau esdevingués hereu, atès que si un dels instituïts accepta no 
queda vacant tota l’herència, també en aquest cas es considera que volgué que 
el tercer grau quedés exclòs. MANTICA (Tractatus de coniecturis..., llib. 11, tít. 5, 
n. 25) confirma clarament aquesta conjectura, que per ella mateixa ja era sufi-
cient, amb una altra que Julià indica en el propi text: el testador no va designar 
els instituïts en el tercer grau substituts un per un, en les mateixes parts que 
tenien els hereus instituïts en el primer grau, tal com va designar substituts Flor 
i Sòsia en el segon grau. El testador no va designar la Colònia dels Leptitans 
substituta en els tres quarts de Quiet ni la resta en el quart de Pròcul ja que, si 
ho hagués fet, podria pensar-se que havia volgut que, si cap dels substituts del 
segon grau fos hereu, es deferissin els tres quarts vacants a la Colònia, i el quart 
també vacant a la resta. Però no es pot pensar això, encara que s’hagi designat 
la Colònia substituta en tres quarts, perquè no s’ha designat els altres substituts 
en el quart restant, sinó en més de tres unciae (3/12). Així doncs, encara que 
quedés vacant tota l’herència, no correspondrien a la Colònia tres quarts ínte-
gres, perquè, com que totes les quotes es redueixen a l’as (12/12), es disminu-
iran els tres quarts, perquè s’ha assignat als altres instituïts una porció més gran 
d’un quart. Per tant, cal pensar que el testador havia volgut que l’herència es 
deferís als substituts del tercer grau només si tota hagués quedat vacant.311 Per 
tant, arribem a la conclusió que, si no queda patent que la voluntat expressa o 
suposada per conjectura del testador era una altra, sempre s’ha d’afirmar que 
els substituts tenen un dret preferent al dels cohereus instituïts conjuntament. 
Remeto a GUILLEM ONCÍAC (Quaestiones academicae, llib. 1, cap. 63).

61. El que acabem de dir, que si el substitut no accepta la porció vacant es 
defereix al cohereu instituït conjuntament i que aquest l’adquireix per dret 
d’acreixement, té una excepció si s’hi oposa la raó del dret,312 cosa que succeeix 
clarament en el cas que agudament analitza Cervidi Escèvola a D.28,3,19[pr]. 
Diu: «Si jo i Tici estem instituïts i un pòstum ha estat desheretat en relació amb nosal-
tres però no ha estat desheretat en relació amb els nostres substituts, si Tici mor, jo tampoc 
no la podré acceptar, perquè per causa de la persona de l’instituït, en relació amb la qual 
el pòstum ha estat desheretat, en el lloc de la qual es crida el substitut, en relació amb 
el qual el pòstum no ha estat desheredat, el testament s’ha anul·lat.»

*
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En aquest cas, si l’instituït Tici deixa vacant la seva quota es crida un substi-
tut. Però la norma que impedeix la validesa del segon grau, en relació amb el 
qual el pòstum ha estat preterit, fa que l’instituït no sigui hereu. Atès que, un 
cop invalidat el segon grau, la part de l’herència a la qual es cridava el subs-
titut s’ha de deferir ab intestato al pòstum preterit, cal que tota l’herència se 
li defereixi de la mateixa manera i que quedi exclòs l’instituït «jo» que havia 
sobreviscut, perquè, altrament, el testador moriria en part amb testament i en 
part intestat, en contra de la regla de D.50,17,7.313

Capítol III
D’algunes de les formes de la substitució vulgar

1. La substitució vulgar, a causa de les grandíssimes facultats atribuïdes als 
testadors, admet diferents formes o variants amb què la fórmula característica 
d’aquesta substitució («si no arriba a ser hereu») o bé s’enuncia expressament o 
bé sempre314 es dedueix tàcitament. És possible designar un sol substitut per a 
cada instituït o bé una pluralitat de substituts per a una pluralitat d’instituïts, o 
fins i tot una pluralitat de substituts per a un sol instituït o un sol substitut per 
a una pluralitat d’instituïts. Marcià315 esmenta aquestes variants a D.28,6,36,1 i 
Justinià a I.2,15,1. També s’ocupen d’aquest tema els intèrprets d’aquests textos 
i us hi remeto. Aquí només vull apuntar el següent: si es designa una pluralitat 
de substituts per a una pluralitat d’instituïts o bé un sol substitut per a una plu-
ralitat d’instituïts, l’herència no es defereix al substitut fins que tots els instituïts 
en primer grau no han pogut o no han volgut succeir. Això és una exigència 
de la correcta interpretació de la voluntat del testador que, quan designa subs-
tituts per a una pluralitat de persones instituïdes conjuntament (per exemple, 
«Tici, Semproni i Caius siguin hereus; si no arriben a ser hereus, siguin els 
meus hereus Publi i Mevi», o bé «sigui hereu Publi») vol donar a entendre amb 
les paraules «si no arriben a ser hereus» que només va cridar el substitut o els 
substituts si cap dels instituïts arribava a ser hereu, perquè, com que els va ins-
tituir conjuntament, es considera que els va designar recíprocament substituts, 
amb preferència als altres que va instituir en el segon grau.316 Arg. D.31,61,1.

*
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2. Aquestes reflexions ens menen a tractar la forma de la substitució vulgar 
que s’anomena «recíproca» a D.28,6,4,1 i «mútua» a D.31,64, perquè els hereus 
instituïts són designats substituts recíprocament, mútuament, l’un de l’altre. 
Aquests, doncs, com a instituïts succeeixen en el primer grau i com a subs-
tituts, en el segon (D.28,6,25 i 41,4). A més, és possible ordenar aquest tipus 
de substitució amb diverses paraules i fórmules expresses, com, per exemple, 
«Primus i Secundus siguin hereus. Si Primus no arriba a ser hereu, Secundus 
sigui hereu. Si Secundus no arriba a ser-ho, que ho sigui Primus». També és 
possible ordenar aquesta substitució amb una frase més breu, així: «Institueixo 
hereus Primus i Secundus i els designo substituts l’un de l’altre». A D.28,5,37,1 
s’ordena la substitució recíproca de tres: «Publi, Mevi i Gai siguin hereus i subs-
tituts l’un de l’altre.» La substitució ordenada amb una formulació abreujada és 
molt freqüent. Em remeto a D.28,5,54 (53); D.28,3,19,1; D.28,6,23; 41,1 i 45 
i a altres textos que es troben dispersos pels nostres llibres. Alguns intèrprets 
consideren equivocadament que la substitució ordenada amb una fórmula 
abreujada constitueix una espècie diferent de substitució, tot anomenant-la, 
com ja vàrem dir317, «substitució compendiosa» (D.28,6,4,1) o bé «substitució 
brevilòqua»318 (D.28,5,37,1).

3. En els exemples exposats no hi ha dubte de quin és l’efecte d’aquesta 
substitució. Què passa, però, si el testador ha ordenat una substitució recíproca 
de dos instituïts conjuntament i d’un altre instituït a part? Per exemple, «Tici i 
Semproni siguin hereus. Mevi sigui hereu. Siguin aquests substituts l’un de l’al-
tre». Es deferirà l’herència a Mevi si un dels dos instituïts conjuntament mor? 
O bé la porció vacant correspon només a qui ha estat instituït conjuntament 
amb el difunt? DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 25) 
opina que correspon a qui va ser instituït conjuntament, perquè pensa que 
aquest és el cas de D.28,6,41,4. Però el cas que tracta Papinià en aquest text 
és un altre. Diu així: «Un testador va assignar separadament porcions diferents a una 
pluralitat d’hereus instituïts conjuntament i després d’ordenar totes les institucions319 va 
escriure “Designo aquests hereus meus substituts els uns dels altres”: es considera que va 
designar com a substituts recíprocs en primer lloc els instituïts conjuntament i, si aquests 
no accepten les parts en què han estat instituïts, llavors es defereix l’herència a tota la 
resta dels cohereus.» El sentit del text és clar:

317 Vid. supra p. 177.
318 Literalment, substitució ordenada amb poques paraules. Els juristes medievals reservaven 

normalment la denominació «brevilòqua» per a indicar les substitucions recíproques ordenades de 
manera abreujada.

319 La citació de FINESTRES no s’ajusta a la Florentina, on es llegeix «...post omnem institutionis ordi-
nem...» i no «...post omnem institutionem...». Aquesta també és la lliçó que recullen les Pandectae Lipsienses de 
1740. La variant no modifica el sentit del text i pot ser que FINESTRES s’equivoqués en citar de memòria.
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un testador va assignar diverses porcions a diverses persones que va instituir 
conjuntament en diversos grups separats, per exemple, «Primus, Secundus i 
Tertius siguin hereus de la meitat de l’herència. Quartus, Quintus i Sextus 
siguin hereus de l’altra meitat. Designo aquests hereus meus substituts l’un de 
l’altre.» Així doncs, el testador no en va instituir uns conjuntament i després un 
separadament, com demostren sens dubte les paraules: «...en primer lloc els insti-
tuïts conjuntament...» unides a «...a tota la resta dels cohereus...». Així va interpretar 
aquest cas CUIACI (Commentarius in libros responsorum Aemilii Papiniani, llib. 6, ad 
D.28,6,41,4) i, en el mateix sentit, GOVEÀ (comentari a D.28,6,41,4).320

4. Això no obstant, és cert el que diu DUARÈ per a aquest cas: si queda vacant 
la part de l’instituït conjuntament, es defereix a l’altre instituït conjuntament. Així 
doncs, dos instituïts conjuntament substituïts recíprocament són designats subs-
tituts de Mevi, i Mevi és designat igualment substitut dels dos instituïts conjun-
tament, no de cadascun separadament: llavors, si no deixen vacant la seva quota 
tots dos instituïts conjuntament, no es defereixen les seves quotes a Mevi. En el 
cas que nosaltres hem interpretat a D.28,6,41,4 sembla clar que el testador, amb 
les paraules «Designo aquests hereus meus substituts els uns dels altres», volia designar 
com a substituts recíprocs en primer lloc els instituïts conjuntament, de tal manera 
que, si la quota d’un d’ells quedés vacant, l’herència es deferís als altres instituïts 
conjuntament per efecte de la substitució vulgar, de manera que l’herència no es 
defereixi als instituïts conjuntament en un segon grup a part si no és que quedin 
vacants totes les quotes dels instituïts conjuntament en el primer grup. I, viceversa, 
no s’han de deferir les porcions vacants dels instituïts conjuntament en el segon 
grup als instituïts conjuntament en el primer grup, si no és que han quedat vacants 
totes les quotes dels instituïts en el segon grup. La raó de tot això és que, tal com 
diu Ulpià a D.30,34[pr], els instituïts conjuntament ocupen la posició jurídica 
d’una sola persona. Per això es considera que el testador desitjava un doble grau de 
substitució recíproca: en primer lloc, els instituïts conjuntament són designats tàci-
tament substituts recíprocament dels altres instituïts conjuntament; en segon lloc, si 
aquests no són hereus, llavors es defereix l’herència als que han estat instituïts con-
juntament entre si però en un segon grup a part, separat del primer. Papinià parla 
amb cura de porcions «diferents» assignades separadament a una pluralitat d’hereus 
instituïts conjuntament, perquè si el testador hagués instituït Primus, Secundus i 
Tertius sense assignar parts, i, per tant, no hagués unit els instituïts amb una con-
junció real (coniunctio re),321 si quedés vacant la quota de qualsevol d’ells, l’herència 
es deferiria a tota la resta d’instituïts, perquè, igual que pel que fa al dret d’acréi-
xer no es consideren instituïts conjuntament els que han estat instituïts sense part 
(D.28,5,17,1), tampoc no ho són pel que fa a la substitució recíproca, que imita el 
dret d’acréixer (D.31,61,1).

*
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5. Una mica diferent d’aquest cas és el que Papinià proposa en el paràgraf 
següent, a D.28,6,41,5: un pare i un fill (a qui CUIACI322 considera emancipat, tot 
i que no caldria necessàriament que ho fos, tal com opina GOVEÀ —comentari 
a D.28,6,41,5—) són instituïts conjuntament en la meitat de l’herència i desig-
nats substituts l’un de l’altre. A més són instituïts: Seius en un quart, i Caius, en 
la quarta part restant. Després d’haver distribuït així tota l’herència, el testador va 
escriure: «designo tots aquests substituts l’un de l’altre». Encara que les paraules 
«tots aquests», en tant que generals, es podrien considerar referides també al pare 
i al fill, de manera que tots els hereus instituïts sense excepció es consideressin 
designats substituts els uns dels altres, Papinià dictamina que és més versemblant 
que el testador referís aquestes paraules només a la resta dels cohereus, de manera 
que el pare i el fill, a qui ja havia designat específicament substituts l’un de l’altre, 
no hi haurien estat inclosos, ja que, com va dir ACURSI (glossa a D.45,1,119 i a 
D.48,19,43323), no és pertinent traslladar la disposició general a la particular. Així 
doncs, si el pare i el fill la repudien, els altres hereus són cridats, però no per efecte 
d’una substitució, ja que no van ser designats substituts del pare ni del fill, sinó 
per dret d’acreixement. Igualment, si haguessin repudiat tota la resta de cohereus, 
el pare i el fill serien cridats també per dret d’acreixement, tal com ens ensenya 
amb encert CUIACI en el comentari a aquest text.324

6. En contra d’aquesta interpretació, s’al·lega D.36,1,83(81),325 en què se’ns 
exposa el cas d’un pare que, després d’instituir un fill i una filla i de substituir-
los vulgarment de manera recíproca, va instituir també un altre fill nascut d’una 
mare diferent de la dels primers instituïts. Tots els instituïts ho van ser en quotes 
iguals. Després va ordenar un fideïcomís a càrrec dels primers fills instituïts en 
què ordenava que, si algún d’ells morís sense fills, la seva quota havia de lliurar-
se a aquell o a aquells d’entre els instituïts que encara fossin vius, a excepció 
dels béns de la mare o de l’avi. Un dels instituïts conjuntament i substituïts de 
manera recíproca va morir sense fills. Es pregunta si es deu el fideïcomís. Paulus 
dictamina que es deu.326 D’aquí, doncs, es deduiria que els qui han estat subs-
tituïts vulgarment de manera recíproca no tenen un dret preferent al de qui 
fou instituït per separat. També d’això s’inferiria que una substitució general 
podria derogar una substitució especial feta anteriorment, en contra del que 
s’ha dit a partir de D.28,6,41,5.

7. Cal afirmar, però, que la diversitat entre D.28,6,41,5 i D.36,1,83(81) s’ha 
de buscar en la diversitat de substitucions. A D.28,6,41,5 les dues substitucions, 
la general i l’especial, són directes i vulgars i, per això, no s’ha de presumir 
que el testador ha vulgut desdir-se de la primera substitució especial, sobretot 
perquè la substitució general recíproca pot operar entre els hereus instituïts en 
segon lloc, tal com ja hem dit.

*
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Per contra, a D.36,1,83(81) la substitució especial recíproca és vulgar i direc-
ta, per al primer supòsit, però la segona substitució general s’ha ordenat com a 
precària o fideïcomissària, o sia, per al segon supòsit:327 «si arriben a ser hereus 
i si haguessin mort sense fills». Per tant, les paraules «...deixés la seva porció a 
aquell o a aquells que haguessin sobreviscut» (o sia, l’ordenació d’un fideïcomís 
a favor d’aquells dos que anteriorment havien estat substituïts vulgarment de 
manera recíproca) donen a entendre sens dubte que el testador havia volgut 
desdir-se de la substitució recíproca ordenada entre ells, perquè, si hagués mort 
un d’aquests sense fills, no quedaria una pluralitat de substituts recíprocs a què 
es referissin les paraules expressades en nombre plural «aquell o aquells», sinó 
només un. Per tant, el testador, desdient-se de la substitució vulgar recíproca 
per al cas que un dels primers instituïts hagués mort sense fills, va deixar la seva 
porció per fideïcomís tant a aquell a qui havia substituït recíprocament amb 
el difunt com a l’altre que no havia estat substituït de manera recíproca amb 
ell. Així doncs, el fet que els primers instituïts hagin estat substituïts recíproca-
ment no provoca l’exclusió de l’altre cohereu no substituït, perquè el testador 
ha canviat la seva voluntat. Aquesta és la clau del problema indicada per Paulus 
amb les paraules «..i només hauria substituït aquests dos».

Capítol IV
De la porció hereditària que correspon328 per la substitució vulgar

1. Cal que diguem alguna cosa de les parts que obtenen els substituts per 
efecte de la substitució vulgar. En primer lloc haurem d’advertir que es tracta 
com una sola persona els qui són instituïts conjuntament (D.30,34[pr]) i que, 
per tant, s’ha de dividir entre ells la part d’una sola persona.329* Per exemple, 
si, havent estat instituït Tici, es designa com a substituts Caius i Mevi conjun-
tament, i Semproni, separadament, si Tici no arriba a succeir, la meitat de l’he-
rència es distribuirà entre els substituts Caius i Mevi, de manera que cadascun 
n’obtingui una quarta part, i Semproni adquirirà tot sol l’altra meitat.

327 Són per al primer supòsit les substitucions fetes per si l’instituït arriba a ser hereu, a diferèn-
cia de les substitucions per al segon supòsit, que són les que s’ordenen per si l’instituït no arriba a ser 
hereu. Vid. infra p. 176 i seg.

328 Encara que FINESTRES empri en el títol l’expressió portio debita, els paràgrafs que segueixen no 
es consagren al problema de si es pot deixar la porció legítima amb una substitució vulgar, sinó a les 
regles que serveixen per a determinar quina quota hereditària correspon al substitut, en funció de les 
paraules que s’hagin emprat per a ordenar la substitució.

329 Aquesta regla està recollida en l’article 141, paràgraf  2n, del Codi de successions: «Quan els 
hereus instituïts són cridats els uns individualment i els altres col·lectivament, s’entén atribuïda conjun-
tament a aquests darrers una part igual a la de cadascun dels designats de manera individual, llevat que 
resulti que és una altra la voluntat del testador.»
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Aquesta regla, observada originàriament en la institució d’hereus (D.28,5,11 
i 13), s’aplica també a la segona institució (o substitució) i igualment als llegats 
(D.7,2,7; D.30,16,2 i, de passada, a altres textos dispersos).

2. També considerem substituïts conjuntament els qui són designats amb un 
nom col·lectiu, com ara «els hereus que jo he instituït i Semproni siguin hereus 
del meu fill». En aquest cas s’ha dividit l’herència en dues meitats, una de les 
quals anirà a Semproni i l’altra se la partiran els cohereus substituts (D.28,6,9). 
De tota manera, aquesta serà la distribució de l’herència només si les conjectures 
sobre la voluntat del testador no ens condueixen a una altra cosa,330* com, per 
exemple, a D.34,5,5(6),1 i següents,331 on un fideïcomís universal ordenat així 
«per a Tici i per als pòstums» no es distribueix en dues meitats, sinó per caps, de tal 
manera que, sigui quin sigui el nombre de pòstums, cadascun d’ells obtindrà una 
porció igual a la de Tici. Sens dubte, atès que els pòstums encara no han nascut 
i és incert si naixeran i quants en naixeran, no podien ser designats fàcilment 
d’altra manera que amb la denominació general «pòstums». Per tant, per efecte 
de la interpretació benigna amb què s’acostuma a afavorir més els pòstums que 
els ja nascuts (D.37,9,1,15), considerem que el testador va voler atribuir-los parts 
virils, al contrari que en el cas dels ja nascuts, el nom i el nombre dels quals 
va poder conèixer el testador. Així doncs, amb la fórmula «Primus i els fills del 
meu germà siguin hereus» els fills del germà obtindran la meitat de l’herència i 
Primus l’altra meitat (D.28,5,11). El mateix passa si es diu «Tici amb els seus fills 
i Semproni siguin hereus», perque Tici juntament amb els seus fills adquireixen 
la meitat de l’herència, i Semproni, l’altra meitat (C.6,26,11pr). Però si s’hagués 
afegit l’expressió «a parts iguals», d’aquesta manera «Primus i els fills del germà 
siguin hereus a parts iguals», queda clar que el testador volia que tots fossin hereus 
a parts iguals o virils (vegeu l’esmentat D.28,5,11).

3. També Escèvola,332 persuadit per les conjectures de la voluntat, dictamina a 
D.31,88,6, en relació amb la fórmula «vull que es doni un fundus als lliberts i a 
Seia», que tots han d’obtenir quotes virils, precisament perquè el testador havia 
ordenat que el fundus no sortís de la seva familia333 mentre un dels seus membres 
pogués adquirir-ne la propietat. En aquest sentit, vegeu GIFANI, comentari a C.6,26,11.

330 Aquesta excepció a la regla general també es troba avui en dia en l’article 141.2 in fine del 
vigent Codi de successions.

331 La citació fa referència a un cas exposat en un text del llibre primer dels fideïcomisos de Gai 
(D.34,5,5 (6) i 7 (8), en mig del qual Justinià va intercalar un text del llibre tercer dels fideïcomisos de 
Maecià (D.34,5,6 (7)). Els compiladors insereixen el text de Maecià per deixar clar que la solució gaiana 
no només és aplicable als fideïcomisos sinó també a la institució d’hereu i als llegats.

332 És el jurista clàssic tardà Cervidi Escèvola.
333 En aquest context, el terme familia es refereix al conjunt dels esclaus d’un amo. Aquest és el 

sentit més habitual del mot en l’època preclàssica i clàssica (el fragment de Cervidi Escèvola és del segle 
II dC). En el text d’Escèvola el terme s’utilitza en un sentit ampli, ja que abasta també Seia, una alumna, 
o sia, una nena (possiblement òrfena o desemparada) que havia estat acollida en la família però que no 
ha estat adoptada formalment.
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Però GOVEÀ (comentari a D.28,6,9) diu que la raó és que s’ha ordenat el 
llegat amb les paraules «vull que sigui donat», que són pròpies del llegat obli-
gacional (per damnationem)334 i que no es consideraven legataris conjunts aquells 
a qui s’havia llegat una mateixa cosa per damnationem, ni hi havia entre ells dret 
d’acreixement (vegeu Ulp. 24335 i arg. ex. D.31,7).336

4. Era una qüestió debatuda si les paraules «qualsevol qui arribi a ser el meu 
hereu», incorporades a la substitució del fill, tenien un sentit col·lectiu, conjuntiu 
o bé simplement distributiu. En conseqüència, també es discutia si, en el cas que 
el testador hagués escrit «qualsevol qui arribi a ser el meu hereu i Tici siguin 
hereus del meu fill», Tici estava vocat per efecte de la substitució a una meitat de 
l’herència, i els hereus, a l’altra, o bé si tots estaven vocats per parts virils. Justinià 
va decidir aquesta qüestió a C.6,26,11 decretant que l’herència de l’impúber 
havia de dividir-se pel nombre de persones i de caps. Per tant, les paraules «qual-
sevol qui arribi a ser el meu hereu i Tici» s’han d’interpretar com si el testador, 
després d’haver instituït Caius i Semproni, hagués substituït el fill així: «Caius, 
Semproni i Tici siguin hereus del meu fill». Per això, encara que en la institució 
d’hereu hagin estat instituïts conjuntament, en la substitució, a causa de la con-
notació disjuntiva de la partícula quisquis («qualsevol qui...»), es consideren insti-
tuïts separadament. Cfr. MERIL·LI, Expositiones in L decisiones Iustiniani, comentari 
a C.6,26,11 - decisió 42). Ulpià (D.28,6,8,1 i D.28,6,10[pr]) i Gai (D.28,6,5) 
van escriure que, amb les paraules «qualsevol qui arribi a ser el meu hereu», els 
substituts han de tenir per substitució les mateixes parts que en la institució, si 
han arribat a adquirir l’herència del paterfamilias.337 Cal interpretar-ho així, però, 
sempre que no hi hagi un substitut que no sigui hereu instituït, com passa a 
C.6,26,11, perquè, com que el testador va designar un substitut sense assignar-li 
cap porció i l’herència sencera ja havia estat distribuïda entre els hereus instituïts, 
s’interpreta que desitjava una nova distribució de l’herència i que no es remetia 
a les quotes assignades a la institució d’hereu.

5. A C.6,26,11 Justinià afirma que va trobar la qüestió que ens ocupa a 
l’obra d’Ulpià i alguns autors han pensat que l’emperador dissentia de l’opinió 
del jurista. CUIACI, GOVEÀ (comentari a D.28,6,9 n. 1) i E. ZOES (comentari 
a D.28,6 n. 47) van considerar que Justinià havia desaprovat i arrogat l’opinió 
d’Ulpià, que hauria estat deixada a D.28,6,9 per descuit de Tribonià. Això no 
obstant, a favor de la conciliació dels dos textos es pot dir, sense pecar d’in-
congruència, allò que digué el mateix GOVEÀ i que complau HUBERT GIFANI 
(comentari a C.6,26,11): la substitució de D.28,6,9 hauria estat formulada amb 
dues expressions: «qualsevol qui arribi a ser el meu hereu, sigui hereu del meu 
fill; Tici sigui hereu del meu fill», de manera que s’hauria repetit dues vegades 
l’expressió «sigui hereu».

*
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Per contra, en el cas de C.6,26,11, Ulpià dictamina que Tici ha d’obtenir 
la meitat dels béns del fill i que els altres hereus del pare obtindran conjunta-
ment l’altra meitat, que es repartiran en proporció a les quotes que van tenir 
en l’herència del pare. Es pot pensar sense dificultats que Ulpià considera la 
mateixa formulació que abans perquè, en el text, no fa menció expressa de cap, 
sinó que només diu que el pare va instituir com a hereus del seu fill impúber 
els mateixos que havia instituït338 per a ell mateix i, a més, una altra persona. 
Aquesta opinió és mantinguda per GIFANI fonamentant-se en D.30,34[pr], 
D.28,5,17,5; D.28,5,60(59),2; D.28,5,11 a 13.339

6. Fins ara hem exposat moltes coses que s’apliquen a la substitució pupil-
lar, però, com que la substitució pupil·lar conté una substitució vulgar tàcita, 
aquestes coses valen igualment per a la substitució vulgar, de la qual ara trac-
tem. Només cal exposar dos assumptes que es refereixen pròpiament al tema 
que ara ens ocupa: el primer es refereix a les parts que obtenen els hereus subs-
tituïts recíprocament per efecte de la substitució; l’altre fa referència a allò que 
obté el substitut d’un hereu que ha estat designat substitut d’un cohereu.

7. Pel que fa al primer punt, si s’institueix una pluralitat d’hereus i se’ls 
substitueix a tots recíprocament sense assignació de parts, el hereus tindran, per 
efecte de la substitució, les mateixes parts que s’hagin fet constar expressament 
en la institució o que s’hi hagin determinat tàcitament. Així doncs, si el testa-
dor no hagués fet menció expressa de cap porció en la institució d’hereus, en la 
substitució succeirien tots per parts iguals, com en aquest exemple: «institueixo 
hereus Primus, Secundus i Tertius, i els substitueixo recíprocament». Aquí, si 
un d’ells no arriba a ser hereu, els altres dos es divideixen el terç de qui no ha 
acceptat l’herència per parts iguals. Si, per contra, els hereus han estat instituïts 
en parts desiguals, aquestes parts desiguals s’han d’entendre repetides també a 
la substitució, com per exemple, «siguin hereus Tici per dos terços, Caius per 
un quart i Seius per un dotzè i els substitueixo recíprocament». Si Caius no ho 
accepta, la quarta part que se li havia assignat es divideix entre Tici i Seius en 
proporció a les quotes en què han estat instituïts, i així Tici obtindrà vuit parts 
del quart d’herència corresponent a Caius, i Seius, una.340 Vegeu D.28,6,10[pr]; 
D.28,6,23 i seg.; D.28,6,41,1; C.6,26,1 i I.2,15,1. En relació amb l’equivalent 
d’aquest darrer text en la paràfrasi,341 els intèrprets DE LA COSTE, MARCIL·LI 
(comentari a I.2,15,1), VINNI (comentari a I.2,15,1), GALTIER342 (Theophilus 
renovatus sive levis ac simplex via ad Institutiones Iuris Civilis, comentari a I.2,15) i 
FABROT (nota a P.Th.2,15,1 a Theophili antecessoris paraphrasis graeca Institutionum 
Caesarearum, vol. 1) van publicar que Teòfil havia posat un mal exemple amb 
només dos substituts.

*
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Ulpià diu a D.28,6,24 que aquesta ha de ser la interpretació sempre que no 
hagués estat una altra la intenció del testador, la qual, segons afirma, només s’ha 
de constatar si hagués estat expressada clarament, com ara si el testador hagués 
dit «substitueixo aquests recíprocament per parts iguals», arg. D.28,5,13. I, al 
contrari, si els hereus han estat instituïts per porcions iguals, obtindran parts 
desiguals en la substitució si el testador així ho hagués expressat.343* Aquests 
casos són prou senzills com perquè nosaltres no haguem de detenir-nos-hi 
més temps.

8. Pel que fa al segon punt, hem de plantejar-nos el cas següent: el testador 
va escriure «Primus i Secundus siguin els meus hereus. Si Primus no arriba 
a ser hereu, Secundus sigui hereu. Si Secundus no arriba a ser hereu, que ho 
sigui Tertius». Es pregunta si, havent repudiat Primus i Secundus, Tertius obtin-
drà les parts de tot dos. Ningú no dubta que les ha d’obtenir, perquè Justinià 
ho diu expressament a I.2,15,3, on indica que Sever i Antoní344 havien deci-
dit en un rescripte que s’havien de deferir al substitut sense distinció l’una 
i l’altra part. Els doctíssims intèrprets BORCHOLT, RITTERSHUSI, MARCIL·LI, 
MURET, VINNI, DE LA COSTE i altres345 diuen que les paraules «sense distinció» 
signifiquen que no s’ha de distingir si el testador havia ordenat que Tertius 
fos substitut de Secundus abans d’haver ordenat que Secundus fos substitut 
del seu cohereu Primus o si ho havia fet després, com en l’exemple proposat. 
Tampoc no s’ha de distingir si el cohereu substituït en primer lloc va morir346 
abans que l’instituït, o després. Aquest punt queda suficientment clar a partir 
de D.28,6,41[pr].

9. Així doncs, no hi ha ningú que disputi que ha d’obtenir les dues parts, 
tal com havia apuntat. Però es dubta si les obté per dret d’acreixement o per 
dret de substitució.347 A mi em sembla, però, que es dubta sense cap fonament, 
perquè Julià diu expressament a D.28,6,27 que considera més adequat que 
sigui considerat substitut en una i en altra part. Per tant succeeix com a subs-
titut en una i en altra part. Tampoc no entenc per què MARCIL·LI (comentari 
a I.2,15,3) escrigué que el cas de D.28,6,27 era diferent del de D.28,6,41[pr]. 
Si Tertius no hagués obtingut l’herència per dret de substitució sinó per dret 
d’acreixement, hauria estat ben ridícul que Justinià al·legués a I.2,15,3 un res-
cripte de Sever i Antoní en relació amb un assumpte de solució certíssima i 
necessària. Perquè, si diguéssim que Tertius no obté la porció de Primus per 
dret de substitució, qui hauria posat mai en dubte que li hauria correspost per dret 
d’acreixement?

*
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Tertius hauria obtingut per dret d’acreixement aquesta porció fins i tot si 
Secundus no hagués estat designat substitut de Primus, si tant l’un com l’altre 
l’haguessin repudiat, perquè el testador no morís en part testat i en part intes-
tat (D.50,17,7). No hi fa res que el testador hagi designat Tertius substitut de 
Secundus i no de Primus, ja que és fals que tàcitament no hagi estat nomenat 
substitut per la porció de Primus, perquè, com que Secundus no només va ser 
donat a Primus com a cohereu, sinó també com a substitut a qui correspon la 
porció de Primus per dret de substitució, si aquest no arriba a succeir, és clar 
que el testador havia volgut que Tertius, substitut de Secundus, obtingués per 
dret de substitució tot allò que li hagués arribat de l’herència per voluntat del 
mateix testador, si hagués acceptat la seva part, inclosa la part vacant de Primus. 
Així doncs, les paraules «si Secundus no arriba a ser hereu» s’han d’interpretar 
com «si no arriba a ser hereu ni per la primera institució ni per la segona ins-
titució (substitució)».

10. Hi ha qui diu: si es considerés Tertius substitut de Primus, sens dubte, 
si Primus repudiés la seva part, Secundus, que ha acceptat la seva, no hauria 
d’adquirir necessàriament, pel dret d’acreixement, la quota que li ha estat defe-
rida per efecte de la substitució, sinó que podria repudiar-la, de manera que 
fos deferida a Tertius. I, això, ningú no gosaria sostenir-ho. Fàcilment es respon 
que el substitut del substitut no s’ha de considerar directament substitut de 
l’instituït, sinó que ho és per mediació de la porció del substitut, de tal manera 
que, en el cas plantejat, només es pot deferir la porció de Primus a Tertius si se 
li defereix la porció vacant de Secundus. Això queda de manifest en la mateixa 
fórmula de la substitució: «si Secundus no arriba a ser hereu», segons la qual, 
Tertius no pot succeir si Secundus és hereu.348, 349*

11. Hi ha també qui objecta que, almenys, si Secundus morís abans que 
Primus, a qui es deferiria la porció vacant de Secundus, i llavors Primus repu-
diés l’herència o morís abans d’acceptar-la, no es deferiria la part de Primus 
per efecte de la substitució a Tertius. Això es demostraria amb un text de 
Papinià (D.28,6,47) en què no es defereix l’herència per efecte de la substitu-
ció als substituts de la substituta que han mort abans que l’instituït. Per a donar 
resposta a aquesta objecció, s’ha d’estudiar primer el cas d’aquest text. Tici, 
que tenia un fill i una filla impúbers, va instituir el fill i va desheretar la filla. 
Llavors, per al cas que el fill morís abans d’arribar a la pubertat, va designar la 
filla com a substituta i, després, per al cas que la filla morís abans de casar-se (o 
sia, abans de ser púber o núbil), va designar com a substitutes la seva muller i 
la seva germana.

*
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Aquest és el cas. Vegem què va passar després d’haver-se atorgat el testament. 
La filla va morir abans d’arribar a la pubertat. Després va morir el fill, també 
abans de la pubertat. Ara es pregunta si l’herència correspon a la muller i a la ger-
mana per dret de substitució. Escèvola dictamina que, al seu entendre, segons el 
que es planteja, no els correspon. Penso que amb tot això s’observa ja clarament 
com són de diferents el cas de D.28,6,47 i el que analitzem. Perquè la filla no és 
instituïda cohereva del fill, sinó que se’ns indica que ha estat desheretada, mentre 
que nosaltres parlem d’un substitut d’un cohereu, que ha estat designat substitut 
d’un instituït. Escèvola ens indica la solució jurídica més adequada: l’herència del 
testador no es defereix a la seva muller i a la seva germana per dret de substitu-
ció perquè, com que la filla va morir abans d’arribar a la pubertat, l’herència de 
la filla es defereix a la mare de l’impúber i a la germana del testador per efecte 
de la substitució pupil·lar, però a la filla, com a desheretada, no se li havia pogut 
transmetre cap porció de l’herència del testador ni de l’herència del seu germà 
impúber, que encara no havia mort. Per això, l’herència del fill que va morir, 
impúber, amb posterioritat, es defereix ab intestato, potser a la mateixa mare. Com 
que es tracta de dues herències completament diverses, una de la filla desheretada 
i l’altra del fill impúber, res no impedeix que una mateixa persona n’adquireixi 
una per testament i l’altra ab intestato.

12. Així doncs, no cal afirmar que Papinià a D.28,6,41[pr] dissenteixi del seu 
preceptor Escèvola a D.28,6,47, ni que aquest darrer text hagi estat inclòs en 
el Digest equivocadament, per negligència dels compiladors, després del res-
cripte de Sever i Antoní,350 una opinió a la qual no s’oposa VINNI (comentari 
a I.2,15,3). Tampoc no cal distingir (com fan CUIACI,351 DONEL, BALDUÍ,352 
BACHOFF,353 BORCHOLT,354 VINNI355 i altres) entre la substitució vulgar i la 
pupil·lar, encara que el règim jurídic de la vulgar, per la qual se succeeix el 
testador (d’aquesta substitució en parla Papinià a D.28,6,41), sigui diferent del 
de la pupil·lar, per la qual se succeeix el fill impúber instituït (d’aquesta tracta 
Escèvola a D.28,6,47). Perquè, com afirma A. MURET (comentari a I.2,15,3), 
el mateix s’hauria de dir si suposéssim un cas de substitució pupil·lar semblant 
a aquell de què tracten I.2,15,3 i D.28,6,41. Pensem en el cas d’un fill i una 
filla instituïts, en què la filla hagués estat designada substituta per si el fill morís 
impúber, i en què la muller i la germana del testador haguessin estat designades 
substitutes per si la filla morís abans de ser núbil.

350 Es refereix al rescripte citat a I.2,15,3. Segons FINESTRES, el text compilat a D.28,6,47 (Scaev. 
2 resp.) no es refereix a un cas en què resulti aplicable el rescripte de Septimi Sever i Caracal·la citat a 
I.2,15,3 i, per tant, no cal concloure que els compiladors haurien inclòs en el Digest un text que reco-
lliria una solució anterior al referit rescripte.

351 La citació correspon al comentari a D.28,6,43.
352 La referència correspon al comentari a I.2,15,3.
353 La citació fa referència al comentari a I.2,15,3.
354 Se cita el comentari a I.2,15,3.
355 Novament és el comentari a I.2,15,3.
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En aquest cas, si la filla morís primer i el fill després, tots dos impúbers, la 
mare i la germana el succeirien en la totalitat de l’herència: sens dubte succe-
irien la filla, perquè havien estat designades expressament les seves substitutes, 
però també el fill, perquè la filla n’era la cohereva i la substituta i, per això, la 
mare de l’impúber i la germana del testador havien estat designades tàcitament 
substitutes del fill. De la mateixa manera que acceptem aquesta conjectura de la 
voluntat del testador en la substitució vulgar, perquè la persona per a qui algú 
ha estat designada substituta és substituta i cohereva de l’instituït, interpretarem 
la mateixa voluntat per a la substitució pupil·lar, si algú és designat substitut 
de qui és cohereu i substitut de l’instituït. Arribem, així doncs, a la conclusió 
que l’axioma: «el substitut del substitut es considera substitut de l’instituït» és 
vàlid en els termes de D.28,6,27, D.28,6,41[pr] i I.2,15,3, o sia, si el substitut 
de l’instituït n’és alhora el cohereu.

13. El que acabem d’exposar ens porta a haver d’explicar un fragment de 
Marcià (D.38,16,9 in fine)356 en què se’ns diu que, si un cohereu substitut d’un 
altre cohereu hagués mort després d’haver acceptat l’herència per la part en 
què havia estat instituït, però abans que se li hagués deferit l’herència per efecte 
de la substitució (per exemple, perquè en vida seva encara no hagués repudiat 
el cohereu), la part repudiada no es defereix al seu hereu. Això, ho confirmen 
Paulus (Paul. Sent. 4,8,24 (26)357) i Ulpià (D.29,2,81 i D.28,6,8,1). A partir 
d’aquests fragments sembla que es pot arribar a la conclusió que tampoc el 
substitut d’un hereu substitut d’un altre cohereu no pot obtenir per cap via358 
la porció repudiada per aquest cohereu, si l’altre hereu hagués mort abans que 
aquest.359 Cal observar, però, si seguim CUIACI (Observationes, llib. 12, cap. 11), 
a qui s’adhereixen VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 1, tr. 1, cap. 
2, n. 11 i seg. i llib. 3, tr. 1, cap. 6, n. 5) i BELLONUS (Tractatus de iure adcrescendi 
cap. 9, qu. 35, n. 14 i qu. 39, n. 28), que aquests fragments dels jurisconsults es 
refereixen a les lleis Júlia i Pàpia, tal com ho demostra la inscriptio del referit 
D.29,2,81.360 Encara que aquestes lleis no van afectar el dret de la substitució 
(C.6,51), sí que van derogar gairebé del tot el dret d’acréixer. Així doncs, si 
el cohereu designat com a substitut d’un altre moria primer i posteriorment 
l’altre cohereu repudiava, no es deferia l’herència a l’hereu del difunt, encara 
que hagués adquirit la porció que el substitut havia acceptat, ja que l’hereu 
del difunt no podia adquirir per dret de substitució la porció que havia quedat 
vacant després de la mort d’aquest, perquè no havia estat deferida al substitut, 
a qui aquell havia heretat.

*
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Tampoc no podia adquirir-la per dret d’acreixement perquè li ho impedien 
les lleis Júlia i Pàpia, ja que, segons aquestes lleis, la porció vacant esdevenia 
caduca.361

14. MERIL·LI (Observationum libri, llib. 5, cap. 4, i Obscurorum seu de iure accres-
cendi et coniunctionis liber singularis, cap. 3), però, va considerar que aquests textos 
no es referien a les lleis Júlia i Pàpia, perquè, després de l’acceptació de l’herèn-
cia, un cop obert el testament,362 ja no hauria pogut operar la caducitat, sinó 
que l’acreixement dels cohereus (col·legataris) instituïts conjuntament hauria 
estat preferent a l’adquisició del fisc (D.29,2,53,1; D.35,1,26,1 i D.37,11,2,8). 
A D.38,16,9 Marcià només hauria volgut comparar el dret d’acreixement 
amb el dret de substitució: els hereus instituïts no transmeten als seus hereus 
el dret de la substitució, ja que només opera mentre aquells són vius (vegeu 
l’esmentat D.29,2,81), però els hereus ab intestato, igual que els hereus institu-
ïts, transmeten el dret d’acréixer als seus hereus.363 Vegeu, amb una opinió una 
mica diferent, RAMOS DEL MANZANO Ad leges Iuliam et Papiam et quae ex libris 
iurisconsultorum fragmenta et illas inscribuntur, commentarii et relinquationes, llib. 4, 
reliq. 37, n. 4.

15. Sigui com sigui (perquè nosaltres, que hem de tractar altres problemes, 
no podem dedicar gaire més temps a aquesta qüestió) res no impedeix que 
expliquem els esmentats textos d’acord amb la intenció de Justinià, el qual, des-
prés d’haver derogat les normes caducàries (si és que realment haguessin operat 
en aquest cas) va voler introduir aquest text en les Pandectes.364 Segons això, 
cal dir que la porció repudiada pel cohereu no correspon per dret de substi-
tució a l’hereu del cohereu substitut per la raó ja exposada; l’adquireix, però, 
per dret d’acreixement, perquè té una porció a la qual aquella ha d’acréixer.365 
D’aquí infereix encertadament CUIACI (Observationes, llib. 12, cap. 11) que el 
substitut d’un dels seus cohereus té una posició jurídica semblant a aquell qui 
ha estat instituït hereu tot sol, purament en una part i sotmès a condició en una 
altra (D.35,2,1,13), perquè, si aquest tingués un substitut per a la part sotmesa 
a condició i hagués mort després d’haver acceptat l’herència de la institució 
pura, però estant encara pendent la condicional, no transmetria al seu hereu la 
institució condicional, però sí que li transmetria el dret d’acréixer.366

16. Queda clar, doncs, a partir de tot el que hem exposat fins aquí, que aquest 
cas és molt diferent del que nosaltres tractem: l’hereu d’un cohereu substitut 
d’un altre cohereu no es pot considerar substitut d’aquest altre cohereu perquè, 
a diferència del nostre cas, no és cridat per la voluntat del difunt que ha desig-
nat un cohereu com a substitut d’un altre cohereu (D.28,6,8,1). I, per això, no 
pot succeir pel dret de substitució, però sí pel dret d’acreixement.367*

*
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Capítol V
De l’extinció de la substitució vulgar

1. En primer lloc, la substitució vulgar s’extingeix si el substitut hagués mort 
abans que s’hagi complert la condició de la substitució. Perquè, tal com ja hem 
deixat clar fa poc, com que no s’ha deferit l’herència al substitut mentre vivia 
(l’esmentat D.38,16.9 i D.29,2,81), aquest ni pot adquirir-la ell mateix per 
efecte de la substitució ni pot transmetre als seus hereus el dret a adquirir-la. En 
segon lloc BÀRTOLO (comentari a D.24,3,11,1)368 i OSTERMAN (Coll. Col.,369 
vol. 2, disp. 13, n. 81) consideren que la substitució s’extingeix si és imputa-
ble al substitut que l’instituït hagi mort sense haver acceptat (arg. D.24,3,10 
i D.4,3,9,1 i seg.). Segons la meva opinió, això no és correcte perquè, com 
a molt, el substitut es convertiria en indigne de l’herència del testador, les 
disposicions del qual va voler frustrar maliciosament, si, per exemple, hagués 
matat l’instituït dolosament o hagués actuat d’alguna altra manera amb malícia 
per aconseguir que la repudiés. En aquest cas, com que no esdevé incapaç,370 
acceptarà i també adquirirà l’herència, però aquesta li serà incautada pel fisc a 
causa de la seva indignitat. Els arguments que mouen BÀRTOLO no tenen cap 
força, perquè de D.4,3,9,1 i seg. només es dedueix que contra aquests defrau-
dadors s’ha de donar l’acció del dol. A D.24,3,10 es diu que el marit que mata 
la muller no s’enriqueix amb el dot, però que la muller que mata el marit 
perd el dot.371 D’aquí només es pot deduir correctament que qui va matar el 
testador no pot adquirir cap cosa de la seva herència, però en el nostre cas el 
substitut no va matar la persona a la qual havia de succeir, sinó a qui havia estat 
cridat per aquesta persona a l’herència.

*

368 En el text se cita per error D.24,3,10,1 en lloc de D.24,3,11,1. En aquest text, que prové del 
comentari ad Sabinum de Pomponi, el jurista Pròcul afirma que si el marit ha mort la muller s’ha de 
donar l’actio dotis als hereus de la muller contra el marit, perquè seria injust que el marit que ha mort la 
dona es beneficiés del seu dot. De les ensenyances d’aquest text, BÀRTOLO en dedueix per analogia que 
tampoc no es pot permetre que el substitut vulgar que ha contribuït que l’instituït no pogués acceptar 
obtingui l’herència. 

369 No hem trobat en cap de les biblioteques consultades cap obra d’OSTERMAN amb aquest 
títol.

370 Aquí el terme incapax és utilitzat en sentit impropi com a sinònim de persona que no gaudeix de 
testamentifactio passiva.

371 A D.24,3,10,1 (Pomp. 15 ad Sab.) se’ns diu que si el marit mata la dona, els hereus de la muller 
difunta tenen dret a exigir al marit la restitució del dot. Amb una frase una mica ambigua i que sovint 
ha estat considerada una interpolació justinianea, al final del text se’ns diu que cal aplicar la mateixa 
solució al cas contrari. Aquesta frase deu voler dir que si la muller mata el marit els hereus del marit 
poden quedar-se el dot.
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2. Hi ha qui pensa que la substitució vulgar que és implícita en una substitu-
ció pupil·lar s’extingeix pel transcurs del temps si el fill hagués assolit la pubertat 
abans d’esdevenir hereu del pare, perquè, com que en aquest cas s’extingeix la 
substitució pupil·lar (D.28,6,14; I.2,16,8), es considera que també cal que s’ex-
tingeixi la vulgar que s’hi troba implícita. Amb més raó s’hauria de dir el mateix 
si el pare hagués ordenat una substitució pupil·lar per un període més breu 
(com a D.28,6,38,1) i el temps establert hagués passat abans que el fill fos hereu. 
Caldria creure que això és el que volgué el pare que, quan va ordenar una subs-
titució pupil·lar, la va limitar a una edat determinada del fill. Em sembla, això no 
obstant, més encertat que la substitució vulgar no s’extingeixi encara que expiri 
la substitució pupil·lar per l’arribada del termini prescrit per la llei o pel pare, 
de la mateixa manera que no expira la substitució pupil·lar tàcita que es troba 
implícita en una substitució vulgar expressa, encara que aquesta s’extingeixi: 
perquè la substitució pupil·lar es manté en vigor encara que el fill esdevingui 
hereu del pare (D.28,6,4[pr]). El fonament d’aquesta afirmació és que cadascu-
na d’aquestes substitucions no depèn de l’altra sinó que es considera que cada 
substitució té una existència autònoma, fonamentada en la voluntat del testador, 
que resulta confirmada per la disposició de la llei que va introduir aquesta regla. 
Així la glossa, després de molts altres, GÓMEZ (Variae resolutiones iuris civilis, com-
munis et regii, part.1, cap. 3, n. 3), i allà mateix SOARES DA RIBEIRA,372 BACHOFF 
(Notae et animadversiones ad volumen posterius disputationum Hieronymi Treutleri, 
vol. 2, disp. 11, Th.9, litt. E) i AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et 
pupillari substitutione, qu. 10). A més a més, si el fill, abans d’esdevenir hereu del 
pare, hagués assolit la pubertat i hagués engendrat fills, s’extingeix la substitució 
vulgar, ja hagi estat ordenada expressament o de manera tàcita. Arg. D.35,1,102 
i C.6,42,30. Cfr. VAN ECK (comentari a D.28,6, n. 20).373 

3. És indubtable, però, que, un cop l’instituït ha acceptat l’herència, la subs-
titució vulgar s’extingeix. A C.6,26,5 Dioclecià i Maximià afirmen: «Després 
d’haver estat acceptada l’herència les substitucions directes no ordenades per als fills 
impúbers acostumen a extingir-se».374 En conseqüència, cal que la substitució vul-
gar, com a directa, s’extingeixi, tant si s’ha ordenat per a estranys com per a fills 
púbers. Això té una raó de ser evident: el fet que la substitució vulgar s’ordeni 
sota la condició si «l’instituït no arriba a ser hereu» implica que la substitució 
vulgar s’extingeix, si l’instituït accepta l’herència, esdevé hereu, i, per tant, s’in-
compleix la condició. Què passa, però, si s’ordena una substitució vulgar per als 
fills impúbers? No s’extingeix llavors aquesta substitució si el fill esdevé hereu 
del pare, perquè els emperadors exceptuen de la regla les substitucions directes 
ordenades per als fills impúbers?

*
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Responc que aquestes també s’extingeixen, perquè hem d’entendre les parau-
les «...no ordenades per als fills impúbers» com «no ordenades per als fills impúbers, 
en tant que impúbers». La substitució vulgar, encara que s’ordeni per a un fill 
impúber, no s’ordena per a ell en qualitat d’impúber, ja que l’edat és absoluta-
ment intranscendent. Per contra, la substitució pupil·lar, que és en la que pensen 
els emperadors en el text, s’ordena per a l’impúber, perquè només es pot ordenar 
per a ell i no per a ningú més. DONEL (comentari a C.6,26,5 n. 2) Ni l’accepta-
ció de l’herència, ni encara menys la gestió de l’instituït com a hereu, no extin-
geixen la substitució pupil·lar, sinó que, ben al contrari, la confirmen, perquè la 
seva condició o el seu supòsit és «si arriba a ser hereu». Hi ha, però, un cas en 
què, després d’haver-se acceptat l’herència, entra en joc la substitució vulgar, per 
disposició de Justinià en la Novel·la 1, cap. 1, § 3, en connexió amb el §1, d’on 
prové la authentica «Hoc amplius» a C.6,43:375 si un hereu instituït, que hagi estat 
requerit per un decret del jutge, ha deixat passar tot un any des de l’acceptació 
de l’herència sense complir allò que el testador li havia ordenat. En aquest cas, 
Justinià va decretar que l’herència que se li havia pres a l’incomplidor fos per al 
substitut que garantís el compliment de la voluntat del testador.

4. És una qüestió discutida, i que realment suscita una forta polèmica, si la 
substitució vulgar extingida per causa de l’acceptació de l’herència reneix si l’ins-
tituït, per efecte del benefici de la menor edat,376 ha obtingut una restitució in 
integrum. Molts dels antics377 responen afirmativament, i s’hi adhereixen DONEL 
(comentari a C.6,26,5, n. 2), ZASI (Tractatus de substitutionibus, cap. 1, n. 2378), FABER 
(Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 3, cap. 4), FACHINEO (Controversiarum iuris 
libri tredecim, llib. 4, cap. 73), TOMÀS PAPILLON (Tractatus de directis heredum substi-
tutionibus, cap. 9), PÉREZ (comentari a C.6,26 [n. 8]), STRUVE (exerc.33, th. 17), 
VAN ECK (comentari a D.28,6, n. 20) i MERZENFELD (comentari a I.2,15,4, n. 
3) amb arguments que no poden ser menystinguts. En primer lloc, argumenten 
sobre la base de la naturalesa de la restitució in integrum: com que aquest expedi-
ent ho restitueix tot al seu estat primigeni, tal com estava abans de l’acceptació de 
l’herència, la rescissió de l’acceptació de l’herència implicarà el compliment de la 
condició a la qual es troba sotmès el substitut vulgar, «si l’instituït no arriba a ser 
hereu», com si l’herència mai no hagués estat acceptada (D.4,4,24,4).379 Al·leguen, 
a més, D.42,1,44, on se’ns diu que si la pupil·la que s’havia immiscit en l’herència 
del pare posteriorment se n’hagués abstingut, l’herència es deferiria al substitut 
que havia quedat exclòs a causa de la immisció de la pupil·la, abans que no pas 
als cohereus. Per tant, també caldria deferir l’herència al substitut, si el menor de 
vint-i-cinc anys hagués obtingut una restitució in integrum.380 També al·leguen 
D.38,17,1,10, on se’ns diu que, si un fill, mitjançant una restitució in integrum, s’ha-
gués abstingut381 de l’herència materna, que li havia estat deferida per efecte del 
senatconsult Orficià, pot aplicar-se el dret antic, és a dir, es pot deferir l’herència 
als heredes proximi de la mare, que havien resultat exclosos a causa de l’acceptació 
del fill, com si hagués estat vigent el dret que regia abans del senatconsult.382

*
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Ulpià383 ens hi indica la raó: «perquè aquest no ho vol, encara que en algun moment 
ho hagi volgut». D’aquí infereixen, per tant, que també es podria deferir l’herèn-
cia al substitut després de la restitució in integrum del menor de vint-i-cinc anys, 
encara que el substitut n’hagués quedat exclòs a causa de l’acceptació d’aquell, 
perquè, encara que hi va haver un moment en què el menor va voler ser hereu, 
ara no ho vol ser i, sobretot, perquè la condició de la substitució vulgar «si no 
arriba a ser hereu» també significa «si no hagués volgut ser hereu», tal com hem 
dit al lloc corresponent.384 L’argument que es deriva de D.38,17,2,10 té una soli-
desa equiparable. En aquest text se’ns diu que si el fill emancipat s’hagués abstin-
gut de l’herència mitjançant una restitució in integrum, després d’haver acceptat la 
bonorum possessio, es podria aplicar el senatconsult Tertul·lià,385 és a dir, per efecte 
del senatconsult Tertul·lià es podria deferir l’herència a la mare que havia estat 
exclosa per causa de la bonorum possessio que el fill havia obtingut.386

5. Finalment, i deixant de banda altres arguments que podríem trobar sense 
gaire esforç, els esmentats autors basen la seva opinió en Macer,387 a D.29,2,61. 
En aquest text, el jurisconsult afirma que no es pot obligar el cohereu a supor-
tar els gravàmens de la part que se li ha deferit a causa de la restitució in inte-
grum d’un cohereu menor de vint-i-cinc anys. D’aquí es deriva que el cohereu, 
si vol, pot adquirir per efecte de l’acreixement la porció que ja ha estat accep-
tada i adquirida pel cohereu, però que posteriorment ha estat repudiada.388 Per 
tant, per quina raó no podrà fer el mateix el substitut, si el dret de la substitució 
és preferent davant el dret d’acréixer, com ja hem dit diverses vegades,389 i si 
no es crida el cohereu a la porció vacant d’un altre cohereu per altra raó que 
perquè es considera com si, d’alguna manera, hagués estat designat tàcitament 
el seu substitut (D.31,61,1)?

6. Juristes d’un prestigi equiparable, com ara CUIACI (comentari a 
D.4,4,7,10), BUSI (comentari a D.4,4,7,10), DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari 
et pupillari substitutione», cap. 10), GOVEÀ (Lectionum variarum libri duo, llib. 2, 
cap. 13), BACHOFF (Notae et animadversiones ad volumen posterius disputationum 
Hieronymi Treutleri, vol. 2, disp. 11, Th.7 [litt. F]), E. ZOES (comentari a D.28,6, 
n. 13), LUDWELL (Tractatus de ultimis voluntatibus, part 2, cap. 2), MERENDA 
(Controversiarum iuris libri XXIV, llib. 4, cap. 9), HARPPRECHT (comentari a 
I.2,15,4), VINNI (Selectarum iuris quaestionum libri duo, llib. 2, cap. 13 i comentari 
a I.2,15,4) i AYBLINGER (comentari a D.28,6, n. 52 i seg.), defensen l’opinió 
contrària, segons la qual la substitució, un cop ineficaç per efecte de l’accep-
tació del menor de vint-i-cinc anys, ja no pot reviure encara que aquest hagi 
obtingut una restitutio in integrum contra l’acceptació.

*
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El principal fonament d’aquesta opinió és D.4,4,7,10.390 El cas plantejat és el 
següent: un menor de vint-i-cinc anys, que havia estat instituït per un estrany i 
a qui s’havia donat com a substitut necessari per al primer cas «si no arriba a ser 
hereu» un esclau del testador, va acceptar l’herència. Més tard va exercitar el ius 
abstinendi. Es pregunta si l’esclau que li havia estat donat com a substitut pot ser 
hereu. Papinià ho nega en el llibre segon dels Dictàmens (Responsa) però Ulpià 
diu que aquesta afirmació no és correcta en tots els casos, i dóna a entendre 
que s’ha formulat d’una manera excessivament general, perquè afirma que si 
l’herència fos deficitària, succeiria l’hereu necessari, segons uns rescriptes del 
Diví Pius391 i d’ Antoní392, a qui designa amb l’expressió «el nostre Emperador», 
perquè era qui governava quan Ulpià escrivia aquestes línies. Per tant, atès que 
Papinià nega de manera absoluta que el substitut el succeeixi si el menor de 
vint-i-cinc anys ha obtingut una restitució in integrum després d’haver acceptat, 
i atès que Ulpià exceptua només el cas en què l’herència és deficitària, sembla 
que caldria arribar a la conclusió que, en la resta de casos, un cop la substitu-
ció vulgar ha quedat ineficaç per efecte de l’acceptació, no reviu, encara que 
l’instituït refusi l’herència mitjançant una restitució in integrum.

7. Hi ha un altre text de Papinià a D.38,9,2393 que alguns consideren un 
suport decisiu per a aquesta opinió. En aquest text Papinià afirma que el cog-
nat394 de grau ulterior exclòs per l’acceptació de la bonorum possessio d’un cog-
nat de grau més proper no gaudeix del benefici de l’edicte successori395 encara 
que el cognat de grau més proper hagués obtingut el permís d’abstenir-se en 
virtut de l’auxili que es concedeix per raó de la menor edat.396 S’afirma, sobre 
la base d’aquest text, que tampoc no s’hauria de deferir l’herència al substitut 
que en el seu moment va quedar exclòs per causa de l’acceptació de l’insti-
tuït, encara que aquest hagi obtingut la restitució in integrum contra l’accepta-
ció, sinó que els béns repudiats, com a vacants, correspondrien al fisc. A favor 
d’aquesta interpretació també proposen els següents arguments: com que els 
béns que l’instituït va refusar són d’ell mateix i no herència del testador difunt, 
no es podran deferir al substitut, ja que a aquest només se li podria deferir, 
per efecte de la substitució, l’herència del testador, cosa que ja no existeix. En 
segon lloc, la restitució in integrum només ha d’afavorir la persona a qui es con-
cedeix, per tal que eviti un perjudici, però no a altres persones que cerquen 
un benefici. D.4,4,3,4.

*
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8. Fins ara he recollit els arguments de totes dues parts, però no he exposat 
la meva opinió. Confesso que, durant temps, tant el prestigi dels partidaris de 
cadascuna de les opinions com el pes de les fonts i dels arguments al·legats 
m’han tingut molt perplex i dubitatiu. Però em vaig decantar per sumar-me a 
aquells que, en el cas plantejat, defereixen l’herència al substitut, tot seguint els 
passos de FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 3, cap. 4), tan aviat 
com vaig veure que l’opinió dels qui s’hi oposen només aportava dos textos, el 
primer dels quals va donar peu a defensar aquesta tesi perquè, segons crec, fou 
mal interpretat, mentre que el segon no persuadeix gaire més.

9. Per tal de descobrir el veritable sentit de D.4,4,7,10, que és l’Aquil·les397 
dels adversaris, cal aclarir prèviament algunes qüestions. Quan parlo de deferir 
l’herència al substitut, no vull dir amb això que esdevingui hereu segons el dret 
civil per efecte de la substitució, ja que, com que l’instituït que ha esdevingut 
hereu continua sent-ho segons el dret civil després de la restitució in integrum 
(vegeu el referit D.4,4,7,10), tinc per ben cert que el substitut no pot esdeve-
nir de cap manera hereu civil, segons D.50,17,141,1, sinó que esdevé bonorum 
possessor segons el dret pretori, un cop obtinguda la bonorum possessio secundum 
tabulas d’acord amb el testament, en què havia estat cridat pel testador.398 De 
la mateixa manera esdevé bonorum possessor i no hereu el menor de vint-i-cinc 
anys que ha exercitat el ius abstinendi i que, després que s’hagi deferit l’herèn-
cia a l’esclau substitut necessari, ha obtingut la restitució in integrum. El pretor 
concedeix a aquest menor de vint-i-cinc anys accions útils, ja que l’esclau 
substitut, un cop ha esdevingut hereu civil (D.4,4,7,10), sens dubte continua 
sent-ho. A I.3,9pr. consta, en relació amb el cas del pòstum aliè,399 que el pre-
tor també donava la bonorum possessio secundum tabulas a les persones a qui el 
rigor extrem del dret civil impedia succeir. Repasseu el que hem dit supra, en 
el capítol segon, paràgrafs 20 i seg.400

10. Penso que d’aquí s’ha de derivar la raó per la qual Papinià, citat per 
Ulpià en l’esmentat D.4,4,7,10, afirmava que l’esclau substitut necessari no 
podia esdevenir hereu ni ser lliure si el menor de vint-i-cinc anys, de qui l’es-
clau era substitut, havia exercitat el ius abstinendi en relació amb l’herència que 
prèviament havia acceptat. Certament, aquest esclau no pot ser hereu segons 
el dret civil, perquè el menor de vint-i-cinc anys que ha obtingut la restitució 
in integrum encara continua sent hereu, però tampoc no pot esdevenir bonorum 
possessor segons el dret pretori, perquè li ho impedeix el fet que l’esclau sigui 
un hereu necessari i que no pugui obtenir la llibertat de cap altra manera que 
no sigui esdevenint hereu segons el testament. I.2,19,1.

*
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És cert que podria adquirir el contingut material de l’herència, obtenint per 
dret pretori la bonorum possessio secundum tabulas deferida pel testament, però 
només després d’haver esdevingut lliure. Però no pot obtenir per la mateixa 
via la llibertat, ja que l’esclau que és hereu necessari només aconsegueix la lli-
bertat ipso iure401 per efecte del testament, i no per benefici del pretor. Per tant, 
a la vista de tot això, Papinià va afirmar correctament que l’esclau no podia ni 
esdevenir hereu ni ser lliure.

11. Atès que això era el que exigia el rigor del dret civil, que, en aquest punt, 
no podia ser temperat pels remeis del pretor, oportunament es va establir en els 
rescriptes de Pius i d’Antoní,402 tot seguint els consells de l’equitat més perfec-
ta, que si l’herència fos deficitària, es donaria pas al substitut necessari. Aquest 
assumiria en la seva persona la infàmia de la subhasta, quan s’alienessin els béns 
a nom seu, tot alliberant-ne l’amo difunt. En conclusió, tot el que hem observat 
fins ara mostra clarament fins a quin punt són febles les raons extretes del referit 
D.4,4,7,10, ja que en aquest text no es dubta403 en relació amb tots els substituts, 
sinó en relació amb l’esclau substitut necessari, en qui concorre una circums-
tància especial, que no tenen els altres substituts, que provocaria que no pogués 
adquirir l’herència de l’amo per efecte de la substitució, si el menor de vint-i-
cinc anys instituït hagués obtingut la restitució in integrum.404

12. GREGORI DE MERZENFELD (comentari a D.4,4,7,10) intenta al·legar 
D.4,4,7,10 contra la nostra opinió per una altra via, dictaminant que les parau-
les «...si l’herència és deficitària i l’hereu ha exercitat el ius abstinendi...» no intro-
duirien la condició de la substitució que s’ha de complir —així ho diu exac-
tament— sinó la de la restitució sol·licitada, perquè el menor de vint-i-cinc 
anys només acostuma a obtenir la restitutio in integrum contra l’acceptació d’una 
herència si tem un gran dany, perquè s’ha adonat que l’herència és deficitària. 
Però no té cap fonament, perquè, si es conferís a les paraules «si l’herència és 
deficitària...» aquest sentit i no es referissin, tal com hem dit, al cas exceptuat, 
a més de constituir una manera d’expressar-se una mica deficient, Ulpià no 
hauria hagut de dir que allò que Papinià havia negat no era correcte en tots 
els casos, sinó més aviat que era fals en tots els casos.405

13. Pel que fa a D.38,9,2, ANTONI FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, 
llib. 3, cap. 4) dictamina correctament que la raó per la qual es distingeix entre els 
hereus ab intestato i el substitut s’ha de deduir del fet que els primers són cridats 
per disposició de la llei, mentre que els segons ho són per voluntat del testador. 
Es considera que el testador va voler que l’hereu el succeís eficaçment,406 ja que 
a ell mateix li interessa que els béns no quedin vacants. Per tant, no es considera 
que s’hagi complert la seva voluntat si té un hereu merament nominal però que 
no el succeeix realment. Per això, si tenim en compte la voluntat del testador, cal 
considerar que l’herència acceptada i repudiada s’ha de tenir per no acceptada.
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Però es considera que el pretor ja ha quedat del tot satisfet tan aviat com 
s’han executat les seves disposicions, és a dir, si la bonorum possessio s’ha deferit 
i ha estat adquirida per aquella persona a qui corresponia. No és important 
per al pretor que aquesta adquisició tingui un efecte pleníssim i, per això, si la 
persona que havia obtingut la bonorum possessio hagués obtingut una restitució 
in integrum, la bonorum possessio ja no es defereix a ningú més.407 Vegeu altres 
arguments en l’obra de FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 3, cap. 
4). Afegiu-hi que el pretor va introduir les bonorum possessiones en contra o 
al marge de les regles del dret civil i dels interessos del fisc. Per tant, atès que 
l’edicte successori408 ja s’ha aplicat quan el pretor ha concedit la bonorum pos-
sessio al cognat de grau més pròxim, no hauria de sorprendre que, si aquest ha 
obtingut una restitució in integrum, el pretor no vulgui concedir novament la 
bonorum possessio a un altre cognat de grau ulterior en perjudici del fisc.

14. A les raons al·legades en contra del nostre punt de vista responc: el fet 
que els efectes de la restitució in integrum siguin que tot es restitueixi al seu 
estat originari implica que, malgrat que en sentit estricte l’herència del testa-
dor difunt, un cop acceptada, deixa d’existir com a herència, no obstant això, 
tenint en compte la naturalesa de la restitució, es considera que mai no ha estat 
acceptada i que encara subsisteix com a herència del testador, almenys per a 
aconseguir que, en compliment de la voluntat del testador, es defereixi al subs-
titut vulgar per la via que es pugui. I no hi fa res que la restitució del menor 
de vint-i-cinc anys impliqui que el substitut obtingui un guany, ja que això 
succeeix de manera accidental i no com a conseqüència directa. Directament 
només es persegueix evitar el dany del menor de vint-i-cinc anys, però un o 
altre ha de poder reclamar els béns que la restitució ha deixat lliures perquè 
siguin adquirits. Alguns pensen que pertoquen als successors ab intestato, altres, 
al fisc, però nosaltres pensem que corresponen al substitut i que tots aquests 
altres queden exclosos.

15. Finalment, per tal d’apuntalar encara més la nostra tesi, cal demostrar 
que no hi ha res que la faci trontollar en les rèpliques que els adversaris pro-
pugnen contra alguns dels nostres postulats. VINNI (Selectarum iuris quaestionum 
libri duo, llib. 2, cap. 14) respon a l’argument que es fonamenta en D.42,1,44409 
dient que en aquest text es faria referència a una substitució vulgar ordenada 
per a un impúber que té la condició de heres suus. Aquest tipus de substitució 
no s’extingeix pel fet que l’impúber gestioni en concepte d’hereu, sempre que 
més tard exerciti el ius abstinendi, perquè, segons el dret ordinari, encara que el 
pupil suus heres hagi gestionat en concepte d’hereu, pot exercitar el ius abstinen-
di sense necessitat de sol·licitar la restitució in integrum (D.29,2,57). 
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Per contra, l’estrany o el púber que l’ha acceptat o que l’ha gestionat en 
concepte d’hereu només pot obtenir la restitució in integrum contra l’accep-
tació o contra la gestió mitjançant un decret especial del pretor, que es dicta 
després d’un examen del cas. D.29,2,57 cap al final. Aquest benefici no es pot 
estendre arbitràriament en favor d’algú diferent de qui ha obtingut la restitució. 
D.4,4,3,4. Aquest argument no és de gran ajut per als qui dissenteixen de la 
nostra tesi, d’una banda, perquè els efectes de la restitució i els de l’abstenció 
són els mateixos, ja que gràcies a qualsevol de les dues el pretor deixa de consi-
derar una persona que efectivament ha esdevingut hereva com a ocupant de la 
posició jurídica que correspon a l’hereu,410 i, de l’altra, perquè tant el benefici 
de l’abstenció com el de la restitució són competència de la jurisdicció pretòria 
(D.29,2,57). Per tant, els efectes de tots dos remeis han de ser els mateixos, de 
manera que l’herència que segons el dret pretori no es considera que hagi estat 
acceptada per l’instituït, ni expressament ni per gestió en concepte d’hereu, es 
defereixi al substitut. L’error de J. A. AYBLINGER (comentari a D.28,6, n. 52 i 
seg.) és tan greu que no necessita ser rebatut. Aquest autor escriu que el ius 
abstinendi exercitat per la pupil·la en l’esmentat D.42,1,44 té efectes segons el 
dret civil, que consistirien en el fet que l’acte vàlid de gestió en concepte d’he-
reu es podria invalidar amb efectes retroactius, de manera que s’aconseguiria 
el mateix que si la pupil·la mai no l’hagués acceptat. Per això seria correcte en 
aquest cas deferir l’herència al substitut. Considero que aquest error és intole-
rable. Què hi ha més indubtable que el fet que el benefici del ius abstinendi és 
de dret pretori? Així ho demostren clarament els textos D.28,6,12, l’esmentat 
D.29,2,57, D.30,89 i I.2,19,2.

16. El mateix VINNI411 respon als arguments que es fonamenten en 
D.38,17,1,10 i en D.38,17,2,10412 que si el fill ha obtingut una restitució in 
integrum després d’haver-la acceptat seria d’aplicació el dret antic, perquè les 
paraules del senatconsult413 ho permetrien, pel fet de ser interpretables exten-
sivament414 (D.38,17,6,1). Però quines són les paraules del senatconsult? «Si 
cap dels fills no ho vol». La fórmula de la substitució vulgar «si no arriba a ser 
hereu» conté gairebé aquests mateixos termes, tal com ja hem dit nombroses 
vegades. Es pot dir, a més, que en l’esmentat D.38,17,6,1 es diu que les paraules 
«si cap dels fills no ho vol» són interpretables extensivament per tal que, encara 
que un fill refusi l’herència, pugui penedir-se’n més tard, abans que no hagi 
passat un any. En aquest cas no es considera necessària la restitució in integrum, 
sinó que el fill pot acceptar per ell mateix allò que en un moment anterior 
havia refusat, al contrari que en els esmentats D.38,17,1,10 i D.38,17,2,10, en 
què la restitució és necessària perquè l’ha acceptat i immediatament ha esde-
vingut hereu.415
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Part III
De la substitució pupil·lar

Capítol I
Què és la substitució pupil·lar: el seu origen i les causes de la seva introducció

1. Un cop acabada l’explicació de la substitució directa o vulgar, que s’or-
dena per al primer supòsit «si no arriba a ser hereu», cal passar a les substi-
tucions que s’ordenen per al segon supòsit, «si l’instituït arriba a ser hereu». 
Vàrem dir que una d’aquestes és la militar, i l’altra, la civil (paganica).416 Tot 
deixant la substitució militar per a un altre moment, ens ocuparem ara de la 
civil (paganica), i, en primer lloc, de la seva espècie més important, que s’ano-
mena pupil·lar, perquè s’ordena per als pupils. Un pupil és aquella persona que 
encara no ha arribat a la pubertat, tant si es troba sotmesa a la potestat del seu 
pare (D.45,1,141,2; D.15,1,7,3), com si la mort o l’emancipació la n’han alli-
berat (D.50,16,239pr), perquè pupillus és el diminutiu417 de pupus418 (minyó) 
i significa, per tant, en general, impúber. Això no obstant, més pròpiament i 
en el llenguatge corrent, el terme pupil s’utilitza per a fer referència a aquell 
impúber que ha deixat d’estar sotmès a potestat (D.50,16,239pr). Sigui com 
sigui, el nom de la substitució pupil·lar s’ajusta a qualsevol dels dos sentits i en 
deriva perfectament, ja que aquest tipus de substitució és ordenada pel pare 
per als fills impúbers que té sota la seva potestat i remet a un moment en què, 
a causa de la mort del pare, els fills han deixat d’estar sotmesos a potestat. Per 
això s’anomena edat pupil·lar aquella que s’acaba amb la pubertat (D.49,14,16; 
C.7,39,3; C.6,26,7).

416 Vid. supra p. 176 i seg.
417 Per a la utilització de termes grecs, vegeu l’estudi introductori, p. 47.
418 El terme pupus, d’etimologia incerta, potser es troba relacionat amb puppa (pit, mama) i originà-

riament hauria servit per a fer referència a un lactant. Vegeu, WALDE, A. / HOFMANN, J. B. Lateinisches 
etymologisches Wörterbuch, 5a ed., vol. 2, Heidelberg, 1982, p. 389.
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També per aquesta raó, aquesta substitució de què tractem és anomenada 
«substitució dels impúbers» en la rúbrica i en el fragment cinquè de C.6,26. 
En el núm. 3 del cap. 5 de la segona part419 hem tractat de per què, tot i que 
també es pot ordenar una substitució vulgar per als pupils o impúbers, la subs-
titució de què ara ens ocupem s’anomena pupil·lar o dels impúbers «en sen-
tit propi».420 Aquesta substitució també rep el nom de «testament pupil·lar» a 
D.28,6,2pr. i 1, a D.5,2,8,5 i a D.30,34,10, i «taules421 pupil·lars» a D.28,6,38,3, 
perquè no és altra cosa que un testament que el pare confecciona per al pupil 
(D.28,6,2,4). També es parla amb molta freqüència de «segones taules», com ara 
a D.28,6,2,2, a D.28,6,12, a D.36,1,83 (81), a D.38,17,2,5 i a D.34,9,16pr. Es 
tracta d’una sinècdoque,422 ja que la substitució pupil·lar s’acostumava a orde-
nar en unes segones taules, posteriors a les paternes, o bé en una segona part 
de les taules paternes (D.34,1,18,3). Les taules paternes s’anomenen primeres 
i principals (D.40,7,2,3; D.35,3,1,1; D.35,2,11,5 i D.35,2,79). Sobre això, cfr. 
BRISSON Selectarum ex iure civili antiquitatum libri IV, llib. 3, cap. 12.423

2. A partir de tot això es pot definir la substitució pupil·lar de manera senzi-
lla i precisa424: «substitució que un ascendent425 ordena per als descendents sot-
mesos a la seva pàtria potestat, que no hagin de caure en potestat d’algú altre,426 
en el cas que arribin a ser hereus i hagin mort abans de la pubertat».427* En 
el núm. 7 i seg. del capítol 1 de la 1 part428 ja vàrem demostrar que es tractava 
d’una substitució; la resta del que se’ns diu en la definició i altres coses que no 
s’hi expliciten s’explicaran en els llocs corresponents. Aquí només assenyala-
ré que la substitució s’acostuma a ordenar tant purament com sota condició. 
Purament s’ordena així: «si el meu fill hagués mort abans d’arribar a la puber-
tat, sigui Seius hereu». Tal com ens ensenya Ulpià a D.28,6,8pr, tant si aquest 
Seius és hereu instituït i substitut de l’impúber, com si només és substitut, les 
paraules «si el meu fill, etc.», encara que sembli que constitueixen una condició 
respecte del pare que testa, que sembla dir que atorga testament per al fill sota 
la condició «si hagués mort abans d’arribar a la pubertat», no obstant això, res-
pecte del substitut, no constitueixen una condició, perquè, després de la mort 
del pupil, el substitut que el succeeix és vocat immediatament i se li defereix 
l’herència de l’impúber. El substitut és vocat pel pare, com si el pupil hagués 
instituït un hereu amb les paraules «Seius sigui hereu».
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S’ordena una substitució condicional si una persona que ha estat instituïda 
és donada al pupil com a substituta «si arriba a ser hereu del pare». El subs-
titut només serà hereu en virtut de la substitució si ha esdevingut hereu per 
efecte de la institució. Ulpià afirma el mateix en la citada D.28,6,8pr.429 En 
aquest text, també exposa que la substitució «qualsevol que arribi a ser el meu 
hereu, sigui també hereu del meu fill impúber» comporta la mateixa condició, 
perquè aquesta substitució, igual que l’altra, conté la condició «si és hereu del 
pare testador», que afecta el substitut.430* Investiguem ara l’origen i les causes 
d’aquesta substitució.

3. Ulpià a D.28,6,2pr. i Justinià a I.2,16pr. ensenyen que els costums han esta-
blert que tothom pugui fer testament per als descendents impúbers que tingui 
sota la seva potestat, fins que els nois arribin als catorze anys i les noies als dotze. 
Atès que Paulus atribueix aquesta substitució al dret civil a D.28,6,43pr, quan 
diu «d’acord amb dret civil el testament pupil·lar queda ineficaç amb la pubertat», no 
hi ha dubte que l’auctoritas dels jurisconsults va introduir la substitució pupil-
lar, amb posterioritat a la Llei de les XII Taules,431 per mitjà de la controvèrsia 
forense.432 Tota institució que s’introduïa d’aquesta manera, després de les lleis 
decemvirals,433 s’anomenava amb l’expressió genèrica434 «dret civil» (D.1,2,2,5) 
i sovint es diu també que són institucions introduïdes pels costums, tal com es 
pot observar comparant D.24,1,1 i D.23,4,27 amb D.24,1,5,18 i D.23,3,5,9. 
Vegeu MARAN (Paratit. a D.28,6) i JAN DE LA COSTE (comentari a I.2,16pr435). 
Això és degut al fet que allò que els jurisconsults havien introduït per mitjà de 
la discussió forense no esdevenia dret de manera immediata, sinó només quan 
havia estat ratificat pels costums del poble romà. I per això, si no m’equivoco, 
Pomponius (D.1,2,2,5) va dir que aquest dret civil neix sense escriptura, per-
què no tenia el valor de dret fins que no havia estat incorporat als costums 
(mores) o als usos (consuetudo).436 A aquests darrers, Justinià els anomena «dret 
no escrit» (I.1,2,3) i els jurisconsults els contraposen al dret escrit a D.1,3,32 i 
seg. i a D.1,3,35 i seg.437 Sembla que Teòfil opina el mateix a Paraf. 2,16pr: «El 
dret de la substitució pupil·lar no ha estat creat per cap llei especial, sinó que ha estat 
introduït pels costums (mores) i pel dret no escrit».

4. Em sembla completament versemblant que s’hagués incorporat als cos-
tums romans438 la llei de Soló439 a què fa referència Demòstenes440 (Contra 
Stephanos [II 24]) amb aquestes paraules:441

*
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«Tot testament que faci un pare que tingui fills legítims, si els fills moren abans de 
passats dos anys després d’haver arribat a la pubertat, aquest testament del pare serà 
vàlid» Així ho interpreta442 SAMUEL PETIT (Commentarius ad Leges Atticae, llib. 6, 
tit. 6, p. 482) «Siguin hereus els instituïts en testament com a substituts dels fills en el 
cas que aquests morissin abans d’arribar a l’edat de vint anys». Els costums romans es 
diferenciaven de la llei de Soló només en el fet que els romans van fixar com a 
data límit de la substitució pupil·lar els catorze anys d’edat, perquè, un cop fets 
aquests anys, els fills haurien pogut instituir hereus; per contra, per al dret àtic 
un fill no era sui iuris abans de fer vint anys, sinó que estava sotmès a tutela i no 
podia instituir hereus; per això, Soló va estendre la substitució pupil·lar fins als 
vint anys d’edat. En el testament d’Aristòtil, que ens tramet Diògenes Laerci443 
[5,12], llegim que Nicanor va ser instituït com a substitut de la noia instituïda 
hereva en el cas que aquesta morís abans de casar-se o si, tot i haver-se casat, 
no hagués tingut fills.444

5. HEINECI (notes a VINNI, al comentari a I.2,16pr), seguit de prop per 
OROZ (De apicibus iuris civilis libri quinque, llib. 2, cap. 4, n. 4), en contra de 
l’opinió de gairebé tothom, fa derivar la substitució pupil·lar de les mateixes 
XII Taules, d’una banda, perquè no seria contradictori que una cosa hagués 
estat introduïda pel costum i que, alhora, provingués de les XII Taules ja que, 
segons ens testimonia Dionisi d’Halicarnàs (2 [27,3] i 10 [57,5]),445 s’hi van 
incorporar «tots els costums ancestrals»446 i «els costums no escrits»,447 i, d’al-
tra banda, perquè els Decemviri448 van ordenar: uti legassit super pecunia, tutelave 
suae rei, ita ius esto (tal com hagués disposat sobre el seu patrimoni o sobre la 
tutela dels seus assumptes/coses, així sigui dret). Eren del pare tant les coses 
com els fills, que podien ser transmesos per mancipatio, reivindicats, i, si havien 
estat segrestats, tenia lloc l’acció del furt (D.47,2,38,1). De la mateixa manera 
la tutela testamentària prové també de les XII Taules, ja que el paterfamilias pot 
«disposar sobre la tutela dels seus fills». Així ho diu HEINECI en el lloc abans 
esmentat i a Antiquitatum Romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma 
secundum ordinem Institutionum Iustiniani digestum, llib. 1, tit. 13, n. 2, i llib. 2, tit. 
15, n. 2 en nota.449

*
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D’altra banda, encara que sigui cert, com sens dubte ho és, que moltes de 
les institucions que havien estat assumides pels costums van ser posteriorment 
esmentades en les XII Taules, cosa que seria fàcil de demostrar amb altres 
exemples, això no es pot afirmar de la substitució pupil·lar, ja que no hi ha 
cap font que aboni aquesta tesi. Tot allò que HEINECI exposa a partir d’Ulp. 
11,14450 «uti legassit super pecunia, tutelave suae rei, ita ius esto» no demostra en 
absolut el que ell pretén. Si acceptéssim que la Llei Decemviral hagués dit 
super pecunia suae rei (deixant de banda que la forma d’expressar-se hauria estat 
molt malsonant) en deduiríem que amb aquesta llei no s’hauria concedit el 
poder de disposar del propi patrimoni, sinó del patrimoni suae rei, és a dir, del 
patrimoni dels propis fills, cosa que és absurda.451 Per tant, el sentit de la frase 
serà el que en aquest lloc proposa JAUME GODOFRED, citat452 per GRAVINA 
(Originum iuris civilis libri tres, llib. 2, tab.5): «Que tal com el paterfamilias hagi 
dictat les ordres453 o tal com hagi disposat dels seus béns i de la tutela dels seus 
fills, així s’observi després de la seva mort». Per tant, atès que la Llei de las XII 
Taules va concedir als patresfamilias el poder de disposar del propi patrimoni i 
no del d’altri (D.50,16,120), cal situar l’origen de la substitució pupil·lar en un 
moment posterior a les Taules Decemvirals.

6. Cal admetre, per contra, que la facultat concedida al paterfamilias de donar 
un hereu al seu fill va ser derivada per la interpretació dels jurisconsults (que 
va ampliar molt en aquest punt la Llei de les XII Taules, que havia permès als 
patres donar tutors als seus fills, però no hereus) d’aquell poder absolut envers 
els descendents que s’havia concedit als patresfamilias. Per tant, la substitució 
pupil·lar va ser introduïda com si fos un apèndix del testament patern, no com 
un testament del fill amb entitat pròpia i com si el pare, que testa en nom del 
seu fill, d’alguna manera testés en nom propi a causa de la unitat civil454 de les 
persones (C.6,26,11,1) i de la idèntica voluntat i veu en un i en altre testament 
(D.24,3,2,2; D.45,1,130; I.3,19,4). Això queda clar en l’antiga fórmula de la 
substitució: «Si el meu fill mor abans d’arribar a la pubertat, Tici sigui el meu 
segon hereu» (Ciceró De inventione 2 [42,122]); Modestí (D.28,6,1,1) i Paulus 
(D.28,6,38,1)455 mostren una fórmula similar i no és gaire diferent d’aquesta la 
que proposa Julià a D.28,6,41,8. En aquestes fórmules la partícula mihi (meu; 
per a mi) indica que el pare testa més per a ell mateix que per al fill.

*
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Però, tal com explica BRENKMAN (De eurematicis, cap. 7, § 3, n. 3), una vega-
da consolidat aquest tipus de substitució, la partícula mihi, que fins a cert punt 
semblava oposar-se al fet que el substitut pogués succeir el fill en els béns de 
provinença no paterna (adventicis), tal com es desprèn de la controvèrsia entre 
els segons hereus i els agnats del pupil que ens refereix Ciceró (De inventione 
[2,21,62]), s’ometia sovint en la fórmula (D.28,6,2,5; D.28,6,38,2) o si s’hi 
incloïa, es tenia per no posada (D.37,11,8,1).

7. Els jurisconsults no haurien tractat aquestes subtileses si no haguessin con-
siderat que la substitució pupil·lar proporcionava una grandíssima utilitat no 
només als ascendents456 sinó també als fills. A vegades interessa a un ascendent 
que els seus béns no arribin als agnats, a qui potser considera enemics i que 
no es mereixen res d’ell; a aquests no els hauria exclòs, si no hagués donat un 
substitut al fill impúber, ja que si aquest, a qui ha d’instituir necessàriament si 
no el deshereta, arriba a ser hereu i mor abans d’arribar a la pubertat, l’herència 
pertocaria als agnats del fill, que són els mateixos que els del paterfamilias. Al fill 
li interessa també tenir un successor testamentari, perquè tenir-ne era un gran 
honor entre els romans (D.29,2,42[pr]) i, al contrari, morir sense testament 
era una desgràcia (D.11,1,6; D.38,9,1[pr]; D.42,8,23; I.1,6,1); però l’impúber, 
que no té capacitat de testar, no hauria pogut tenir un successor testamentari, 
si no l’hagués rebut gràcies a l’obra vicària del pare.457 Perquè, a qui altre es 
podria encomanar aquesta tasca, que prengués una decisió més encertada en 
favor de l’impúber? A ningú. (D.48,5,23 (22),4) No hi ha cap amor més fort 
que el patern (D.4,2,8,3; C.5,70,7,1; I.4,8,7). Com diu Pacatus458 (Panegyricus 
[17,2]): «Tal com ho mana la natura, cal que estimem els fills gairebé més que a nosal-
tres mateixos». En darrer lloc, també interessa al pupil, perquè, si se li ha donat 
un substitut pupil·lar, la seva vida i la seva salut es troba menys exposada a les 
insídies dels agnats, ja que ignoren qui ha estat designat hereu per al pupil. Així 
ho diu I.2,16,3.

456 Per al sentit del mot parens, vegeu supra p. 242 en nota.
457 L’obra vicària del pare és l’ordenació de la substitució pupil·lar. És una obra vicària perquè el 

pare s’ha subrogat en el persona del fill i ha testat en nom seu.
458 Latinus (o Latinius) Pacatus Drepanius, orador i poeta gal·loromà que va viure a final del segle 

IV dC i potser a principi del segle V. És autor d’un panegíric dedicat a Teodosi I escrit amb motiu de la 
seva victòria sobre Màxim l’any 389 dC.
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Capítol II
De la classificació de la substitució pupil·lar

1. La fórmula de la substitució pupil·lar s’acostuma a expressar així: «Si el 
meu fill arriba a ser hereu i abans d’arribar a la pubertat hagués mort (o bé 
«...abans de la pubertat,...», o «abans d’arribar a la major edat,...459», o «abans 
d’arribar als catorze anys d’edat,...», o també «...si hagués mort impúber,...»), 
Tici sigui hereu».460 En alguns casos aquesta fórmula se sobreentén encara que 
no s’hi hagi consignat expressament i es considera com si ho hagués estat. 
D’aquí prové la classificació de la substitució pupil·lar en expressa i tàcita. 
S’anomena expressa no només aquella que conté la clàusula amb les paraules 
prescrites «si arriba a ser hereu i hagués mort abans d’arribar a la pubertat», o 
aquella que conté expressament aquesta clàusula només en part, com ara «si 
hagués mort impúber» (D.42,5,28), sinó també aquella que amb el terme més 
general «substitueixo» referit a la persona de l’impúber dóna a entendre amb 
prou claredat l’ordenació d’una substitució pupil·lar, com, per exemple, si un 
pare, havent instituït dos fills impúbers, hagués afegit «a aquests els substitueixo 
recíprocament» (D.28,6,4,1; D.28,6,45pr). MERIL·LI (Observationum libri, llib. 
6, cap. 22) i PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 1, n. 31). La 
paraula «substitueixo» en el seu significat comú abasta les espècies de substi-
tucions que poden tenir lloc entre els impúbers, inclosa la pupil·lar. VIGLI VAN 
AYTTA (comentari I.2,16pr, n. 17 i 18) i AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] 
de vulgari et pupillari substitutione, qu. 4 al final) dissenteixen, però amb raons poc 
convincents. S’anomena substitució pupil·lar tàcita aquella que es considera 
ordenada encara que no s’hagi dit expressament res que indiqui aquest tipus 
de substitució; per exemple, si un pare ha donat a l’impúber filiusfamilias461 un 
substitut vulgar per al primer supòsit «si no arriba a ser hereu» es considera 
que tàcitament ha ordenat una substitució per al segon supòsit «si arriba a ser 
hereu i hagués mort impúber». D.28,6,2,6; D.28,6,4; C.6,26,4.

2. Alguns juristes consideren que aquest tipus de substitució s’anomena 
incorrectament «tàcita»; d’entre aquests CABOT ([Variarum iuris publici et privati 
disputationum libri] llib. 2, disp. 26) creu que més aviat s’hauria de dir «pre-
sumpta» i GOVEÀ (comentari a la rub. de D.28,6, n. 16) defensa que s’hauria 
de denominar «sobreentesa per la llei», ja que s’anomena pròpiament tàcit allò 
que per si mateix es troba implícit en el que és exprés (D.12,1,3; D.30,65,1; 
D.35,1,47) i la substitució de què tractem no queda compresa en el cas exprés, 
que és completament el contrari.

*
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Jo no nego que es pugui anomenar tant sobreentesa com presumpta, ja que 
es considera que aquesta era la voluntat del testador, en especial després de la 
constitució de Marc Aureli i de Luci Ver de D.28,6,4pr, norma que cal pensar 
que el testador havia conegut i a la qual s’havia volgut ajustar. Però no veig 
per què no pot ser correctament anomenada tàcita, ja que contraposem aques-
ta substitució a l’expressa, i és indubtable que allò exprés s’oposa a allò tàcit 
(D.30,65,1), perquè allò que no s’expressa està envoltat pel silenci i és tàcit. És 
més: res no és més tàcit que allò que es considera dit per causa de la interpre-
tació de la Llei, allà on no s’ha dit cap mot d’on es pugui derivar alguna cosa. 
Això queda clar en la convenció tàcita que la Llei va introduir, per efecte de 
la qual les coses introduïdes i posades per l’arrendatari als predis urbans tenen 
la consideració de penyora, encara que no s’hagi dit res sobre això (D.20,2,4; 
D.20,2,6; D.2,14,4pr).462 Per tant, anomenem tàcit no només allò que per si 
mateix es troba implícit en allò exprés, sinó també allò que es considera implí-
cit per disposició del dret. Consulta HILLIGER (Donellus enucleatus, part 1, llib. 
6, cap. 24, lletra E).

3. No estarà fora de lloc tractar aquí de les substitucions tàcites que estan 
implícites en les expresses, però breument i limitant-nos al temps preestablert 
per a aquest comentari. Anem directament al gra: antigament, en temps de 
Ciceró, en un judici davant el Tribunal dels Centumvirs,463 va sorgir la qüestió 
de si una substitució pupil·lar expressa contenia una substitució pupil·lar tàcita. 
Havent estat instituït hereu M. Curi per un tal Coponi amb els mots: «si el pupil 
(que el testador creia en el ventre de la mare) morís abans d’arribar a la pubertat», 
el pòstum no havia arribat a néixer. Quint Muci Escèvola464 defensava que els 
hereus legítims de Coponi havien d’obtenir l’herència, perquè la condició de 
la substitució no s’havia complert. Per contra, però, L. Cras465 afirmava que 
encara que no hagués nascut el pòstum, sobre la base de la presumpta volun-
tat del testador calia que Curi el succeís. Els centumvirs van decidir el litigi 
en favor d’aquesta segona tesi, tal com es pot llegir amb més detalls a Ciceró 
Oratio pro Caecina [18,52 i seg.]; Brutus [147 i seg.]; De oratore [2,32,140 i seg.] 
i també a Quintilià Institutiones oratoriae [7,69 i seg.] on, entre altres coses, hi ha: 
«Qui dubtaria que la voluntat del testador va ser que, no havent nascut el fill, fos hereu 
aquell que ho hauria estat si hagués mort; però això no ho havia escrit.»466, 467 *
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4. No sembla que aquest exemple del judici centumviral hagués posat fi a 
la questió, sinó que el punt va quedar dubtós fins a l’època de Marc Aureli 
Antoní i de Luci Ver, poc després de l’any 160 després de Crist, ja que Modestí 
va escriure a D.28,6,4pr. «Des d’una constitució del Diví Marc i de Ver apliquem la 
regla que quan el pare hagués substituït el fill impúber per a un supòsit, s’entengui que 
el va substituir per a tots dos, tant si el fill no hagués arribat a ser hereu com si hagués 
arribat a ser-ho i hagués mort impúber.» Tret que diguem que els emperadors, amb 
aquesta constitució, tan sols haurien volgut que, si el pare hagués substituït el 
fill per al primer supòsit, «si no arriba a ser hereu», també es considerés que el va 
substituir per al segon «si fos hereu i hagués mort impúber», però no a la inver-
sa, tal com opinen POLIT (Tractatus de substitutionibus, Subst. pupil·lar, qüestió 
8, n. 39)468, VIGLI VAN AYTTA (comentari I.2,16pr, n. 17 i 18) i A. FABER (De 
erroribus pragmaticorum, dec.32 err. 9 i 10), a qui PICARDO (De vulgari et pupillari 
substitutione..., cap. 19) segueix les petjades. Aquests juristes neguen, per tant, 
que en la substitució pupil·lar expressa se sobreentengui una de vulgar tàcita. 
Però aquest no és el sentit de les paraules «quan…per a un supòsit», que volen 
dir «per a qualsevol dels dos», sense distinció de si ha estat expressat el primer o 
el segon. Així es desprèn de D.12,2,34,6. D’altra banda, si amb aquestes parau-
les només es donés a entendre una de les eventualitats, aquesta seria la segona, 
que els parlants en llatí anomenen alter, més que no pas la primera.469 Vegeu 
SCHORE (Phrases linguae latinae, veu «alter» [p. 64]).470 Modestí mateix refuta 
aquesta opinió, perquè en el mateix D.28,6,4,3 escriu que es considera que 
un cohereu, que ha estat donat com a substitut al seu germà impúber, ha estat 
designat substitut per a totes dues eventualitats si la substitució s’ordena així: 
«Si l’impúber arribés a ser hereu i hagués mort abans d’arribar a la pubertat.» 
Per tant, de l’opinió de Modestí s’infereix que la substitució pupil·lar expressa 
conté una vulgar tàcita. I és sense cap fonament que A. FABER (De erroribus 
pragmaticorum, dec.32, err. 10, n. 10) considera espuri tot aquest passatge de 
Modestí, com si s’adigués més a la ignorància de Tribonià que a la perícia de 
Modestí.471

5. Julià també confirma la nostra opinió a D.28,6,26, on se’ns diu que si un 
pare hagués instituït hereu un fill impúber i li hagués donat un substitut «si 
algú m’arriba a néixer després de la mort», és a dir, un pòstum, i si després de 
la mort del germà instituït, en vida del pare testador, el pòstum hagués nascut, 
el pòstum esdevindria l’únic hereu del seu pare.

*
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Per tant —argumenta— la substitució del pòstum va ser pupil·lar no només 
perquè se’ns digui que el fill era impúber, sinó també perquè, si fos una substitu-
ció vulgar, no hauria pogut dubtar-se que, en virtut d’aquesta, el pòstum arriba-
ria a ser hereu.472 Això no obstant, atès que, un cop mort el fill impúber instituït 
abans que el pare testador, la substitució pupil·lar ha quedat ineficaç, cal que, en 
el cas plantejat, el pòstum arribi a ser hereu per efecte de la substitució vulgar 
tàcita, que es considera sobreentesa en la substitució pupil·lar expressa. A més a 
més, tenim la conjectura de la voluntat del testador, ja que si es presumeix que el 
pare, quan ordena una substitució vulgar, tenia tant afecte pel fill, com per donar-
li com a successor el mateix substitut que ell va preferir per a si mateix davant els 
agnats, amb molta més raó caldrà presumir que el testador va voler que la persona 
a qui va designar substituta pupil·lar del fill i per a qui desitjava que fossin tant els 
seus béns com els del fill (si és que aquest posteriorment arribava a adquirir-ne) 
fos la seva única hereva, si el fill no ho fos.473 I encara més si considerem que al 
pare testador li interessa més tenir un hereu ell mateix que no pas que el tingui 
el seu fill. Així ho afirmen VINNI (Selectarum iuris quaestionum libri duo, llib. 2, cap. 
14) i BRENKMAN (De eurematicis cap. 7 ad D.28,6,4; § 22 n4 i 5).

6. En darrer lloc, no és menys aliè a la mera raó del dret474 que la substitució 
vulgar expressa contingui la pupil·lar que no pas el contrari, que la pupil·lar 
expressa contingui la vulgar, ja que la substitució pupil·lar també s’introdueix 
en contra de la literalitat del testament, perquè en el seu tenor no hi ha res 
que indiqui la substitució pupil·lar ni l’ànim d’ordenar una substitució per al 
segon supòsit. I, de la mateixa manera que la fórmula de la substitució pupil·lar 
«si arriba a ser hereu» és contrària a la fórmula de la vulgar «si no arriba a ser 
hereu», també la fórmula de la vulgar és contrària a la de la pupil·lar i, això no 
obstant, això sobre la base de l’equitat, si el testador ha expressat una substitu-
ció vulgar considerem que també en va ordenar una de pupil·lar (D.28,6,2,6). 
Per quina raó, doncs, havent deixat de banda igualment la raó del dret estric-
te, no direm que, sobre la base de l’equitat, la substitució vulgar es considera 
sobreentesa en la substitució pupil·lar expressa, conclusió que L. Cras va ser el 
primer a defensar en aquesta mateixa controvèrsia? Vegeu, explicat amb elegància, 
AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 3).

7. En aquesta qüestió parlem sempre de filiifamilias instituïts pel pare, perquè 
qui sàpiga que només es pot ordenar una substitució vulgar per als instituïts 
mai no pensarà que en relació amb el desheretat es pugi considerar ordenada 
una substitució vulgar tàcita. Però tampoc una substitució vulgar no en conté 
una de pupil·lar si el pare primer fa un testament per a ell mateix, en què ins-
titueix el fill, i després d’un temps ordena una substitució pupil·lar, cosa que 
pot fer (D.28,6,16,1).475

*
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Així ho pensa en JOAN PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 
2, n. 18 al final), que segueix GOFFRED476 i BARBOSA.477 Atès que la substitució 
vulgar pertany al testament del pare, si aquesta es considerés sobreentesa en 
la pupil·lar, resultaria que el pare hauria fet un testament per a ell mateix en 
moments diversos, en contra de D.28,1,21,3,478 C.6,23,21 i I.2,10,3. Aquesta 
opinió és enginyosa però difícilment serà congruent amb una altra afirmació 
del mateix PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 2, n. 6), segons 
la qual, tot el que és escrit en el testament pupil·lar es considera escrit en el tes-
tament patern. Si això és cert, es podria considerar que no té cap importància 
si la substitució vulgar es considera ordenada en el testament pupil·lar o en el 
patern, encara que el testament pupil·lar hagués estat atorgat amb posterioritat, 
d’acord amb el que permet el dret, sempre que es recondueixi al moment en 
què es va atorgar el testament patern. Però d’això ens n’ocuparem en un altre 
moment. Acceptaria, però, que la substitució vulgar no conté la pupil·lar si el 
pare hagués prohibit en el seu testament que s’obrís el testament pupil·lar abans 
de la mort del pupil, ja que no sembla que el testador volgués que l’hereu del 
fill fos substitut vulgar, atès que no va voler que se sabés qui era el substitut. 
I fins i tot si el pupil s’hagués abstingut de l’herència del pare, el substitut no 
succeiria per efecte de la substitució vulgar tàcita, sinó que ho faria l’agnat pro-
per479 per efecte de la bonorum possessio ab intestato.480 També es podria defensar 
que passa el mateix, si el pare ordena la substitució del fill en un testament 
separat, perquè tampoc no s’obre abans de la mort del pupil (D.29,3,8), i així 
es pot considerar que l’opinió de PUGA (loc. cit. n. 18) és correcta, però per una 
raó diferent de la que ell al·lega. 

8. A. FABER (De erroribus pragmaticorum, dec.32 err. 9 i 10), enemic acèrrim 
de la substitució pupil·lar tàcita, amb enginy (cosa que tenia en abundància) 
examina tota la matèria i aporta moltes raons per a intentar rebatre l’opinió 
comuna.481 A tall d’argument definitiu per a tota la qüestió al·lega D.42,5,28, 
text que a les vulgates és la llei 13 De privil. creditor.482 En aquest text Javolè 
tracta la qüestió de si el substitut que el pare ha donat a un filiusfamilias per si 
hagués mort abans de la pubertat, pot separar les herències del pare i del fill, 
de tal manera que, havent repudiat l’herència paterna, adquireixi eficaçment 
l’herència del fill.483 484* Però això en res no abona l’argumentació de FABER. 
FABER al·lega que en aquest text es nega expressament que s’hagi de deferir 
l’herència al substitut en vida del fill, encara que aquest hagi exercitat el ius abs-
tinendi en relació amb l’herència paterna, i per això, es diu que, mentrestant,485 
cal vendre els béns del pare per a pagar els creditors.

*
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FABER pensa que si de la substitució pupil·lar expressa se n’hagués dedu-
ït una de vulgar tàcita, s’hauria d’haver deferit l’herència paterna al substitut, 
encara que fos viu el fill, perquè aquest l’havia repudiada;486 i, si el substitut 
l’hagués acceptat, se l’hauria d’haver forçat a respondre davant els creditors paterns.

9. H. BRENKMAN (De eurematicis, cap. 7) i D. AULISIO (Comentariorum iuris civi-
lis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 3) resolen el problema de D.42,5,28 
fixant-se en l’època en què va viure Priscus Javolè (en temps de Trajà, Javolè 
ja era vell i delirava, tal com ens explica Caius Plini487, Epistolae 6,15 [3]488) i el 
temps en què van regnar Marc Antoní489 i Aeli Ver,490 autors de la constitució 
en què es decreta que la substitució vulgar es troba sobreentesa en la pupil·lar, 
és a dir, prop de cinquanta anys després de Javolè.491 Per tant no hauria d’es-
tranyar que Javolè ensenyi coses que s’oposen a la constitució dels emperadors. 
Sé que moltes de les dificultats del nostre dret se superen gràcies a la cronolo-
gia,492 però no veig que sigui tan necessari recórrer a la distinció d’èpoques per 
a enervar l’argument de FABER. Jo més aviat diria que amb aquest text no es 
demostra que el substitut no hauria pogut adquirir, per efecte de la substitució 
vulgar, l’herència paterna respecte de la qual el fill havia exercitat el ius absti-
nendi, si l’hagués volgut per dret pretori (en una altra banda ja s’ha demostrat 
que no pot adquirir-la per dret civil).493 És indubtable que el substitut no va 
adquirir l’herència del pare, perquè, havent exercitat el fill el ius abstinendi, es 
van vendre els béns del pare; però si no ho va fer és molt probablement per-
què era una herència clarament deficitària, i per això el fill havia exercitat el 
ius abstinendi. No es pot trobar en el text res en contra d’aquesta interpretació. 
Tampoc Javolè no s’havia d’ocupar d’aquest punt a l’hora de dictaminar per 
carta (en l’esmentat D.42,5,28, fins al respondi, es planteja la consulta d’alguna 
persona que no era ignorant), perquè se li havia preguntat si, havent mort abans 
de la pubertat un fill que havia adquirit una altra herència després de la mort 
del pare, el substitut, a qui es deferia l’herència del fill per causa d’una substi-
tució pupil·lar, podia repudiar l’herència del pare, si havia acceptat la del fill, 
per no esdevenir responsable per deutes aliens. Aquest dubte es presenta igual-
ment, si no fins i tot amb més força, tant si el substitut ja havia repudiat amb 
anterioritat l’herència del pare, com si no se li hagués pogut deferir. A més, 
tot allò que FABER al·lega a partir de D.42,5,28 ho diu qui fa la consulta i no 
Javolè. Aquest, deixant de banda les coses que no tenen relació amb la qüestió 
proposada, respon només a la pregunta de si el substitut pot separar l’herència 
del fill de la del pare.

*
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–Tot això és suficient per a desfer el raonament de FABER, ja que les altres 
dificultats que sorgeixen a partir de D.42,5,28 no corresponen a aquest lloc. 
Però, si Déu vol, hi haurà ocasió de tractar-les en altres indrets. PUGA (Tractatus 
de vulgari et pupillari substitutione, cap. 4, n. 22) dissenteix.494

10. D’altra banda, FABER presenta algun argument per a atacar, tot titllant-la 
d’inventada, la substitució vulgar tàcita, i utilitza diverses raons especioses per 
demostrar que és absurda. Però la major part dels seus arguments es basa en 
el rigor del dret civil i, per tant, es poden eludir fàcilment un cop s’ha impo-
sat l’equitat en què es fonamenten els emperadors Marc i Ver.495 Altres raons 
són banals i merament aparents, com ara que s’invertiria l’ordre dels supòsits 
si, havent-se expressat el segon (el de la substitució pupil·lar), en deduíssim el 
primer (el de la vulgar), ja que la seqüència natural és començar pel primer (si 
no arriba a ser hereu) i d’aquest passar al segon (si arriba a ser hereu). Diré què 
penso. Quan un pare institueix un fill i li dóna un substitut, cal creure que, per 
l’afecte i el vot paterns, esperava i considerava que el fill el sobreviuria, i, per 
tant, que l’heretaria. No obstant això, atès que el pare sabia que, alterat l’ordre 
de la mortalitat,496 el fill podia no ser hereu, cal pensar que també li va donar 
un substitut per a aquest supòsit, encara que no ho hagi expressat, perquè no 
esperava que passés. Per això cal considerar que en la intenció del pare es troba 
més present el segon supòsit que no pas el primer i, per tant, no és cap absurd 
inferir el primer supòsit, que es anterior en el temps, del segon que s’hagi fet 
constar expressament.

11. FABER diu que també és absurd perquè, si la substitució pupil·lar expres-
sa contingués la vulgar tàcita, allò principal es consideraria contingut en allò 
accessori, ja que la substitució vulgar, com a testament del pare, és la principal, 
i la substitució pupil·lar, com a testament del fill, és l’accessòria, i també perquè 
es consideraria el filiusfamilias impúber, que no pot testar per ell mateix, com si 
d’alguna manera atorgués un testament sobre una part de l’herència, ja que es 
consideraria que el pare va designar un hereu per a ell mateix en el testament 
del fill. És cert que aquests raonaments tenen certa aparença, si s’argumenta 
amb les subtileses del dret estricte, però no en tenen gens en el marc de l’equi-
tat, en la qual es basa la constitució de Marc i de Ver i l’opinió comuna.

494 PUGA sosté, en essència, l’opinió de FABER, tot i que no el cita expressament.
495 FINESTRES admet que els arguments de FABER podrien servir en el marc del dret civil en sentit 

estricte, però, segons la seva opinió, perden tota la seva força des del moment en què els emperadors 
Marc Aureli i Luci Ver imposen una solució fonamentada en la aequitas i no en l’aplicació estricta del 
ius civile.

496 Aquesta expressió prové de D.5,2,15pr. Pap. 14 quaest.
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–Però tampoc no és cert que la substitució pupil·lar sigui accessòria respecte 
de la vulgar. Qualsevol d’aquestes, en relació amb l’altra, és principal. És cert 
que el testament del fill o la substitució pupil·lar és, en certa forma, accessòria 
en relació amb el testament patern o amb la institució d’hereu ordenada pel 
pare (D.28,6,44), perquè sense aquesta institució d’hereu no pot subsistir el 
testament pupil·lar. Però la substitució pupil·lar no és accessòria respecte de la 
substitució vulgar, perquè, encara que aquesta no s’ordeni, la substitució pupil-
lar és igualment vàlida. Així doncs, es diu que la substitució pupil·lar conté 
la vulgar, no perquè aquella en sigui la causa o la cosa principal, sinó només 
perquè n’és, com si diguéssim, la circumstància o l’ocasió, de tal manera que, 
si s’ha ordenat la pupil·lar, considerem que també s’ha ordenat la vulgar, no en 
el testament del fill, sinó en el del pare, tal com encertadament indica AULISIO 
(Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 10), les subti-
leses del qual refusa FABER. Respondre a les altres objeccions una per una seria 
llarg i molt tediós, però no gens difícil. Per tant, passem a la resta de qüestions.

12. I ja que ens hem trobat amb la constitució de Marc i de Ver de què ens 
parla Modestí a D.28,6,4, vaig dir de passada que calia puntualitzar que no em 
sembla que H. BRENKMAN (De eurematicis, cap. 7, sec 3, § 9) tingués raó quan 
considerava que la constitució del Diví Pius en què Modestí (D.28,6,4,1) diu 
que es va decretar que si un pare institueix dos fills impúbers i els substitueix 
recíprocament, es considera que la substitució s’ha ordenat per a tots dos supòsits, 
pel fet de ser més antiga que la de Marc i de Ver, que van regnar després d’Antoní 
Pius, que havia estat incorporada al dret per via consuetudinària, en un moment 
posterior a la seva promulgació, ja que estenia la constitució de Marc i de Ver i 
se’n derivava.497 BRENKMAN afirma també que, durant temps, constitucions i res-
criptes imperials semblants no s’havien observat per ells mateixos, com si fossin 
lleis de les Pandectes, sinó només després d’haver estat confirmats per l’ús conti-
nuat i l’observança Encara que això últim sigui cert, no veig raó suficient per la 
qual es pugui afirmar el primer que s’ha dit, ni veig per què, tal com BRENKMAN 
ens vol fer creure, si no fos per aquesta interpretació, no es podria absoldre fàcil-
ment Modestí de negligència ni de desencert. Perquè és fals que la constitució 
del Diví Pius estengui la constitució de Marc i de Ver i que se’n derivi, ja que no 
tenen res més en comú que el fet que, en totes dues constitucions, la substitució 
es considera ordenada per a tots dos supòsits. I, per tant, les paraules de Modestí 
a D.28,6,4,1 «Sembla que aquest règim s’ha estès també al tercer gènere de la substitució» 
no signifiquen que aquesta norma de la substitució recíproca entre dos fills hagi 
derivat del dret que és vigent per efecte de la constitució de Marc i de Ver, sinó 
que el jurisconsult senzillament va voler dir que la norma per la qual la substi-
tució es considera ordenada per a tots dos supòsits es va estendre a la substitució 
recíproca entre germans.498

*
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I certament no es pot dir que la constitució del Diví Pius estengui res, ja 
que no vol entendre res més que allò que el testador havia esmentat de manera 
genèrica i expressa quan va utilitzar el terme comú «els substitueixo recípro-
cament», ja que els filiifamilias són impúbers i en relació amb aquests es pot 
entendre ordenada tant una substitució vulgar com una de pupil·lar, quan són 
substituïts recíprocament, perquè no es poden considerar instituïts per al pri-
mer supòsit, en detriment del segon, ni per al segon, en detriment del primer, 
sinó per a tots dos. Qui, per ventura, diria que això prové i deriva del dret de 
la constitució de Marc i de Ver? Sens dubte ningú que hagués sospesat acu-
radament la qüestió. Per tant, la constitució d’Antoní Pius, que fou anterior, 
va poder observar-se abans que la constitució dels Divins Germans,499 igual 
que una altra constitució de Sever i Antoní,500 citada a D.28,6,4,3, en què es 
dictamina que si de dos fills, a qui s’ha substituït amb l’expressió comuna «els 
substitueixo recíprocament», l’un fos púber i l’altre impúber, es considera que 
la substitució s’ha ordenat només per al supòsit de la vulgar, ja que es conside-
rava incongruent que respecte d’un la substitució fos doble i respecte de l’altre 
només vulgar. Remeto a C.6,26,2 i a DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari 
substitutione», cap. 15), GOVEÀ (comentari a D.28,6,4, n. 13) i BRENKMAN (De 
eurematicis, cap. 7, §34), on s’intenten demostrar algunes coses, en contra d’allò 
que comunament afirmen els intèrprets.

13. És fora de discussió que la substitució vulgar expressa conté la pupil·lar 
tàcita,501 ja que així ho diuen de manera prou clara els jurisconsults Ulpià a 
D.28,6,2,6 i Modestí a D.28,6,4, i també l’emperador Alexandre502 a C.6,26,4, 
i nosaltres hi hem fet referència repetidament, tot afegint-hi les causes per les 
quals havia estat decidit així. Aquestes causes es resumeixen dient que, com 
que és útil per al pupil tenir un hereu (D.29,2,42), es considera que, per amor 
patern, el pare n’ha donat un al fill. De tota manera, atès que la substitució 
pupil·lar tàcita s’indueix de la vulgar expressa per efecte de les conjectures de la 
voluntat paterna, no s’admetrà si és contrària a la voluntat del pare (D.28,6,4,2). 
L’existència d’aquesta voluntat contrària es desprèn en dues situacions:

*

finestres tripa 18/4/05, 17:27237



J. FINESTRES I DE MONSALVO238 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 239

finestres tripa 18/4/05, 17:27238



J. FINESTRES I DE MONSALVO238 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 239

en primer lloc, si el testador hagués ordenat la substitució de manera nomina-
tiva i expressa no només per al primer supòsit sinó també per al segon, com 
passa a D.28,6,1,1; D.28,6,39,1 i I.2,16,3, ja que, tant si el substitut per al segon 
supòsit és diferent del substitut per al primer, com si és el mateix, no hi ha lloc 
per a la substitució pupil·lar tàcita, que queda exclosa per l’expressa, ja que si 
consta la voluntat manifesta del testador no hi ha lloc per a les conjectures; 
en segon lloc, si el testador hagués substituït recíprocament dos filiifamilias, un 
púber i l’altre impúber. Encara que aquesta substitució s’hagi ordenat amb 
una fórmula més general, que per ella mateixa pot abastar tots dos supòsits, i, 
per tant, conté la vulgar, això no obstant no conté la pupil·lar per efecte de la 
constitució de Sever i Antoní.503 Es considerava incongruent que respecte de 
l’un la substitució fos doble, i respecte de l’altre, només vulgar (D.28,6,4,2) i 
per aquesta incongruència, els emperadors van conjecturar, per a aquest cas, 
una voluntat diversa del testador, conjectura que, de tota manera, BRENKMAN 
(De eurematicis, cap. 7, § 30 i seg.) no pot esbrinar. El mateix passaria si s’hagués 
substituït recíprocament el fill i una altra persona qualsevol, que no pogués ser 
substituïda pupil·larment. D.28,6,45; C.6,26,2 i C.6,26,4.

14. ALCIAT (comentari a C.6,26,8),504 CUIACI (Observationes llib. 12, cap. 27), 
ZOES (comentari a C.6,26, qu. 22), P. BUSI (comentari a D.28,6,15), FACHINEO 
(Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 46), PÉREZ (comentari a C.6,26 
[n.30]), MERIL·LI (Observationum libri, llib. 6, cap. 22) i altres, seguint els autors 
més antics, afegeixen una tercera situació: si (com diuen) la mare és al mig. 
Plantegem-nos el cas següent: un fill instituït, a qui se li havia donat un subs-
titut vulgar, va esdevenir hereu i, per tant, va esdevenir ineficaç la substitució 
vulgar. Més tard, abans d’haver arribat a la pubertat, va morir, en vida de la 
seva mare. Diuen que, en aquest cas, per a afavorir la mare, no se sobreentén 
una substitució pupil·lar en la vulgar i, per tant, deixant de banda el substitut 
que va ser cridat expressament per al primer supòsit, s’ha de deferir ab intes-
tato a la mare l’herència del fill. Pensen que aquesta opinió queda clarament 
demostrada sobre la base de C.6,26,8 i C.6,25,10 (9). En aquests textos, un cop 
mort el fill abans d’arribar a la pubertat, no es defereix l’herència de l’impúber 
al substitut vulgar, per efecte d’una substitució pupil·lar tàcita, sinó a la mare 
ab intestato. Els esmentats autors consideren que la raó s’indica a C.6,25,10 (9) 
amb les paraules «va desitjar que la trista herència fos deferida a la mare», com 
si Justinià hagués dit que calia considerar que el testador no havia volgut cridar 
el substitut, sinó que havia volgut deixar l’herència a la mare, a qui la mort del 
fill provoca l’aflicció més gran, per donar-li un trist consol,505 de manera que 
no se la privés del fill i dels béns del fill, cosa que seria iniqua.

*
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15. En tot el que es dedueix d’aquestes fonts, però, jo no hi veig suficients 
raons per a separar-nos de la regla general continguda a D.28,6,4pr, ja que 
no hi ha cap indici per a defensar que la voluntat del testador fos contrària a 
la substitució pupil·lar tàcita, si s’examinen correctament els textos al·legats en 
contra. Per això, seguint l’antic intèrpret PLACENTÍ (Summa Codicis), van defensar 
una opinió contrària a la que acabem d’exposar BALDO (comentari a C.6,26,8), 
CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 10, cap. 8), CHIFFLET (Tractatus de substitu-
tionibus, cap. 15), DONEL (comentari a C.6,26,8), VIGLI VAN AYTTA (comentari a 
I.2,16pr, n. 15), FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 15, cap. 9), COSTA 
(Variarum ambiguitatum iuris libri tres, llib. 2, cap. 16), MERENDA (Controversiarum 
iuris libri XXIV, llib. 4, cap. 40), BRONKHORST (Enantiophanon centuriae quatuor, 
cent.3 assertio 34), WISSENBACK (Disputationes ad Instituta imperialia, disp. 31, n. 
14) i AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 
4). Aquesta opinió es basa en fonaments més sòlids.

16. En primer lloc, perquè aquesta substitució tàcita sempre se sobreentén 
si no és contrària a la voluntat de l’ascendent testador (D.28,6,4pr) i, en el cas 
plantejat, queda clar que no ho és. Encara que la mare del pupil el sobrevisqui, 
atès que no es mereix del testador, de qui és muller, el mateix favor que el fill, 
cal creure que el testador va voler que el seu fill, gràcies a la substitució pupil·lar, 
morís amb testament, més que no pas que la mare el succeís ab intestato i que el 
fill es quedés sense l’honor d’un testament; encara més si tenim en compte que 
cal afavorir més la successió testamentària que la intestada (D.29,2,69). D’altra 
banda, si deferíssim l’herència a la mare per una conjectura d’afecte, caldria con-
cedir el mateix dret als germans i a les germanes, que actualment són cridades 
amb la mare a la successió del germà (autèntiques506 Et cum solis i Defuncto a 
C.6,56) i per raó del mateix afecte caldria atribuir l’herència al pare de l’impú-
ber, a qui l’avi va donar un substitut per al primer supòsit, de manera que, que-
dant exclòs el substitut, el pare succeís ab intestato el fill, cosa que —penso— no 
complau tampoc els qui dissenteixen de la nostra opinió. Aquests accepten que la 
mare del testador quedi exclosa per una substitució vulgar tàcita continguda en 
una de pupil·lar expressa, perquè, per efecte d’aquesta substitució vulgar tàcita, el 
substitut succeiria el testador, la mateixa persona que —segons diuen— a causa 
d’aquesta mateixa conjectura d’afecte, s’hauria de presumir que no va cridar el 
substitut a la seva herència si la mare sobrevivia. Aquesta opinió es rebat sense 
problemes amb els mateixos arguments que la primera.507

506 Sobre les autèntiques, vid. supra p. 216 i notes.
507 FINESTRES considera incongruent que es concedeixi a la mare un dret a succeir per davant del 

substitut si es tracta d’una substitució pupil·lar tàcita sobreentesa en una de vulgar expressa i que, per 
contra, se li negui aquest dret si es tracta d’una substitució vulgar tàcita sobreentesa en una de pupil-
lar expressa.
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17. A més a més, atès que la substitució pupil·lar expressa exclou la mare, de 
tal manera que no pot ni exercitar la querela inofficiosi testamenti (D.5,2,8,5), per 
què no l’exclouria la tàcita, si la força i els efectes d’allò exprés i d’allò tàcit 
són els mateixos (D.30,88)? També ens proporciona un argument el fet que, 
fins i tot si la substitució fos ineficaç per haver estat ordenada en codicils, i, 
per tant, la mare succeís el pupil ab intestato, va admetre’s per una interpretació 
benigna que la mare quedés obligada amb un fideïcomís a favor dels substituts 
(D.36,1,76 {74}). Així doncs, si aquí, que no val la substitució, es busca una 
interpretació en favor del substitut, encara més cal buscar aquesta interpretació 
allà on, en aplicació de la regla general (D.28,6,4), cal que tingui una substitu-
ció eficaç. Els qui en la substitució recíproca només n’hi veuen una de vulgar 
expressa i una de pupil·lar tàcita troben un fortíssim argument a D.28,6,45, 
d’on es desprèn que si un testador ha instituït dos filiifamilias impúbers i els ha 
substituït recíprocament, queda exclosa la mare si un d’ells mor abans d’arribar 
a la pubertat i es defereix l’herència al fill supervivent per efecte d’una substi-
tució pupil·lar tàcita. Però nosaltres considerem que en la substitució mútua hi 
ha expresses una substitució vulgar i una de pupil·lar.508 Vegeu cap. 2, n. 1.

18. Els qui dissenteixen del nostre punt de vista no troben cap suport en 
els textos al·legats en favor de la seva opinió, ja que C.6,25,10 (9) confirma 
clarament el nostre parer. En aquest text es planteja el cas d’un testador que 
va instituir en una part de l’herència la seva muller embarassada, i el nasciturus, 
en l’altra, i que va afegir «si el pòstum no arriba a néixer, Seius sigui hereu», 
cosa que constitueix una substitució vulgar. El pòstum va néixer però va morir 
impúber, en vida de la seva mare. Es dubtava quina seria la solució jurídica 
correcta. Justinià, tot confirmant l’opinió de Papinià, va decidir no donar efi-
càcia a la substitució, és a dir, no deferir l’herència al substitut per efecte d’una 
substitució pupil·lar tàcita. Papinià emprava l’argument següent per a excloure 
aquesta substitució: atès que el testador va deixar una part del seu patrimoni a 
la muller instituint-la cohereva del fill, cal pensar que amb més raó va voler que 
la trista herència fos deferida a la mare. D’aquí es desprèn que s’ha de deferir 
l’herència a la mare en detriment del substitut, perquè havia estat instituïda 
com a cohereva, igual que el fill. D’aquest fet es dedueix la conjectura de la 
voluntat del testador.509 Per això, quan no hagi estat instituïda com a cohereva, 
caldrà dir el contrari. Això és el que Justinià diu, seguint Papinià, a C.6,25,10 
(9): «Si, doncs, va deixar a la muller una part del seu patrimoni, amb molta més raó va 
desitjar que també la trista herència fos deferida a la mare.» Perquè quin és el fona-
ment de l’argumentació? que, a qui va deixar una part, amb molta més raó li 
deixaria el tot, és a dir, l’herència del fill?

*
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Amb aquestes paraules FABER reprèn Tribonià. AULISIO (Comentariorum iuris 
civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 4) respon que l’argument passa 
correctament d’allò més gran a allò més petit, ja que és menys deixar a la 
mare tota l’herència del fill, que li és deguda, que una part de la pròpia herèn-
cia, que no li és deguda.510 Finalment, cal pensar que qui és generós amb les 
coses pròpies és molt més generós amb les alienes. No hi ha dubte que, en el 
cas plantejat es defereix l’herència del fill a la mare ab intestato, no per efecte 
d’un acreixement, tal com van somniar alguns, a qui amb raó refuta CHIFFLET 
(Tractatus de substitutionibus, cap. 15). Però, aquest jurista, cal criticar-lo perquè 
afirma que l’herència es defereix a la mare per dret de substitució, per efecte 
de la pupil·lar tàcita. Aquest error és impropi d’un home de la seva categoria. 
D’on dedueix la substitució pupil·lar tàcita, si no hi ha cap substitució vulgar 
expressa a favor de la mare? Repasseu tot C.6,26,10 (9) i no trobareu ni un 
indici del qual es pugui induir vàlidament una substitució pupil·lar tàcita a 
favor de la mare. El nostre CÀNCER (Variarum resolutionum..., part.1, cap. 1, n. 
19)511 comet el mateix error.

19. Hi ha diversos parers també en relació amb el conegudíssim C.6,26,8, en 
què Dioclecià i Maximià decreten en un rescripte512 que no és incerta la solu-
ció jurídica en el cas d’un fill que només tenia substitut per al primer supòsit, ja 
que, si va morir després d’haver esdevingut hereu del pare, en tot cas correspon 
la seva successió a la mare. CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, cap. 15) intenta 
introduir nullo modo («de cap manera») en comptes de omnimodo (en tot cas) 
en contra del tenor de tots els manuscrits, inclosos els més antics. H. GIFANI 
(comentari a C.6,26,8) refuta aquesta audàcia i també una altra interpretació 
del mateix CHIFFLET, qui, havent extret el fonament de la seva divinació513 
d’un suposat libel514 que Patrona515 hauria presentat als emperadors, conjectura 
que la mare havia estat instituïda hereva amb el fill, com a C.6,25,10 (9). També 
defensa que els emperadors decideixen com si apliquessin un dret assentat o, 
almenys, incontrovertit, i no parlarien d’un dret cert si la mare no hagués estat 
instituïda com a cohereva amb el fill. Jo penso que aquesta llicència tan àmplia 
per a dir insensateses516 queda desacreditada pel fet que en tota C.6,26,8 no es 
fa menció de cap més hereu que el fill i els substituts.

20. La major part dels intèrprets més recents, com ara DUARÈ, VIGLI 
VAN AYTTA (comentari I.2,16 [pr. n. 15]), DONEL (comentari a C.6,26,8), 
BRONKHORST (Enantiophanon centuriae quatuor, cent.3, assertio 34), MARAN 
(Paratit. a D.28,6), VINNI (Selectarum iuris quaestionum libri duo, llib. 2, cap. 24, 
AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 4) 
i altres, tot seguint FULGOSI, han admès majoritàriament que la substitució vul-
gar no abasta la pupil·lar tàcita, perquè es parla del testament d’un militar, tal 
com es desprèn de les paraules «El militar que fou el teu marit...» i, més endavant 
«...que, si certament qui estava sotmès a la potestat del pare militar...».

*
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Sembla que els emperadors van afegir aquestes paraules emfàticament per 
donar a entendre que el fonament de la decisió era precisament que el testador 
havia estat militar. Per aquesta raó van dir que «no és incerta la solució jurídica» 
que l’herència pertany a la mare i no al substitut. Altrament seria més aviat 
incerta, tal com ho demostra la discussió sobre aquest assumpte d’Ulpià i de 
Papinià, que posteriorment Justinià va resoldre a C.6,25,10 (9). Però, quina és 
la raó per a distingir entre el testament civil (paganum) i el militar? Doncs és 
que en el testament dels militars, a causa de la seva imperícia, només es té en 
compte la nua, senzilla i, per dir-ho així, basta voluntat, l’hagin expressada com 
l’hagin expressada (D.29,1,24; D.29,1,35, D.29,1,40; D.26,7,40; C.6,21,6). Però 
aquella constitució de Marc i de Ver, en què es diu que la substitució vulgar 
expressa conté la pupil·lar tàcita, es fonamenta en una conjectura subtil de la 
voluntat. Aquestes conjectures es deixen de banda en els testaments dels mili-
tars, sobretot tenint en compte que aquesta conjectura de la voluntat seria ben 
incerta i dubtosa si no hagués estat confirmada per una constitució dels empe-
radors, després de la qual es considera que els civils (pagani), que testen segons 
els preceptes del dret civil, s’hi havien volgut ajustar i, per tant, quan donen 
un substitut al fill impúber per al primer supòsit, es considera que també han 
ordenat la substitució per al segon. Per contra, atès que els militars no estan 
sotmesos a aquest dret subtil a l’hora de testar, perquè se’ls permet ignorar el 
dret, tampoc no es considera que van voler allò que el dret vol tenir per exprés, 
encara que no s’expressi. Per aquesta raó en el testament militar no hi ha fal-
cídia. C.6,21,12; C.6,50,7; D.29,1,17,4.517

21. A CLAUDI CHIFFLET (Tractatus de substitutionibus, cap. 15), de tota mane-
ra, no li agrada aquesta distinció entre testament civil (paganum) i militar, i la 
combat amb els arguments següents. En primer lloc, perquè a C.6,26,8 es diu 
que la substitució abreujada ordenada per al segon cas exclou la mare, cosa 
que no s’hauria pogut fer sense interpretació jurídica. En segon lloc, perquè 
la interpretació jurídica, per efecte de la qual s’aconsegueix que la substitució 
vulgar contingui la pupil·lar, no és res més que la determinació de la voluntat 
del difunt.

517 Aquest text està mal citat, ja que no correspon a D.35,2 (De lege Falcidia) sinó a D.29,1 (De tes-
tamento militis).
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Atès que en els testaments dels militars es té en compte al màxim la volun-
tat, cal que aquesta interpretació i aquesta determinació de la voluntat també 
hi tinguin lloc i, per tant, a C.6,26,8 no s’exclou la substitució pupil·lar tàcita 
perquè la substitució vulgar hagi estat ordenada en un testament de militar. 
Responc a la primera objecció que és fals que la substitució pupil·lar ordenada 
de manera abreujada exclogui la mare a causa d’una subtil interpretació jurí-
dica, ja que conté la voluntat expressa. Qui diu «si arriba a ser hereu i hagués 
mort en qualsevol moment» abasta en el sentit propi de l’expressió tots dos 
moments, tant abans com després de la pubertat. La segona objecció es desfà 
fàcilment amb el que ja hem dit: en el testament del militar seguim la voluntat 
expressa, no la deduïda i presumida a partir de conjectures subtils, com són 
aquelles amb què es troba la voluntat del civil (paganus) en el cas que ens ocupa. 
Tal com ja hem dit, es considera que el testador tenia aquesta voluntat més 
perquè els emperadors van decretar que es considerés així que no pas perquè 
es pugi determinar realment.

22. A. MERENDA (Controversiarum iuris libri XXIV, llib. 4, cap. 39, n. 2 i seg.) 
no dedueix l’exclusió de la substitució pupil·lar a C.6,26,8 del mer fet que 
s’hagi consignat expressament la substitució vulgar, sinó del fet que el testa-
dor l’hagi ordenada de manera restringida i limitada, tal com ho indicaria el 
terme restrictiu tantum («només») a «...que, si certament algú sotmès a la potestat 
del pare militar tingués substitut només per al primer supòsit...». Per això considera 
que caldria dir el mateix, en un cas com aquest, d’una substitució ordenada de 
manera semblant per a un civil (paganus). Però el text, examinat amb atenció, 
ens diu clarament que la partícula tantum («només») es refereix a les paraules 
precedents «...si per al primer supòsit o si per al segon...» 518 i no vol dir altra cosa 
que que el militar no havia expressat el supòsit doble, sinó només el primer, 
de manera senzilla i simple.

518 El tenor citat per FINESTRES és el de l’edició lipsiense del Corpus Iuris Civilis. L’edició moderna de 
P. KRÜGER elimina «in secundum» i diu «...utrumne in primum casus an filio suo, quem habuit...». En l’edició 
de KRÜGER tampoc no hi ha substituerit al final de l’oració, de manera que la frase queda sense verb 
principal. Aquestes variacions no alteren, de tota manera, el sentit global del text.
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Capítol III
Qui pot ser substituent pupil·lar i qui pot ser substituït

1. Justinià determina amb poques paraules qui pot substituir i qui pot ser 
substituït en el segon supòsit a I.2,16 pr., quan diu que una persona pot donar 
un substitut als seus descendents impúbers en el cas que haguessin esdevingut 
els seus hereus i haguessin mort encara impúbers. Ulpià, a D.28,6,2[pr], exigeix 
en la persona dels substituents i dels substituïts els mateixos requisits, que són 
el que ara cal examinar. Però, atès que els requisits del substituent es desprenen 
clarament de la persona d’aquells qui són substituïts pupil·larment, n’hi haurà 
prou amb tractar dels qui són substituïts.519

2. En primer lloc, cal que les persones a qui es dóna un substitut per al segon 
supòsit siguin impúbers, és a dir, cal que els nois siguin menors de catorze anys, 
i les noies, menors de dotze (D.28,6,2[pr]; Epit. Gaii 2,4,2). Per això aques-
ta substitució s’anomena «dels impúbers» en sentit propi520 en la rúbrica de 
C.6,26 i a C.6,26,5. Atès que aquesta substitució esdevé ineficaç amb l’arribada 
de la pubertat, perquè en aquest moment els fills poden atorgar un testament 
per ells mateixos (C.6,42,5; C.6,26,8, D.,28,6,14 i seg.), serà nul·la si s’ordena 
per a persones que ja són púbers (D.28,6,7; I.2,16,9). Però si el pare, en la subs-
titució pupil·lar, hagués estès el termini més enllà de la pubertat (cosa que pot 
fer, ja sia fixant una determinada edat, com ara «si hagués mort abans de tenir 
vint anys», ja sia de manera abreujada, com ara, «si hagués mort en qualsevol 
moment») no queda viciada per aquesta causa tota la substitució, sinó que, un 
cop eliminat el temps que excedeix els anys de la impubertat, la substitució 
esdevindrà ineficaç amb l’arribada de la pubertat (D.28,6,14). I en aquest sentit 
s’ha d’entendre Papinià a D.28,6,7, quan diu que la substitució ordenada amb 
paraules civils521 per a després dels catorze anys és inútil: encara que es mantin-
gui vàlida fins a la pubertat, després dels catorze anys no es defereix l’herència 
al substitut, ni com a tal ni com a cohereu.

519 FINESTRES no vol dir que, en la substitució pupil·lar, el substituent i el substituït hagin de com-
plir els mateixos requisits: és evident, per exemple, que el substituït ha de ser impúber i que el substi-
tuent ha de ser púber. El que vol dir és que tots els requisits personals característics de la substitució 
pupil·lar es prediquen de la persona del substituït, que ha de ser impúber i ha d’estar sotmès a la pàtria 
potestat del substituent. El requisit del substituent (ser titular de la pàtria potestat sobre el substituït) és 
un reflex d’un requisit que s’ha de complir en la persona del substituït i, per tant, no farà falta estudi-
ar-lo separadament.

520 És a dir: la substitució pupil·lar és la substitució dels impúbers per excel·lència. Tot i que la 
substitució vulgar també pot ser «dels impúbers» si ho són els substituïts, es tracta d’una substitució 
que no és pròpia només dels impúbers i, per tant, no és una substitució dels impúbers en el sentit més 
propi de la paraula. Vegeu supra p. 242.

521 És a dir, en un testament que no sigui militar.
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Això és el que volen dir les paraules: «però aquell a qui no se li defereix l’he-
rència com a substitut, tampoc no se li deferirà en un altre moment com a cohereu»522. 
Diu «tampoc [...] en un altre moment...», és a dir, «mai» o «en cap instant»,523 com 
a I.3,14 pr, on, segons A. AGUSTÍN (Emendationum et opinionum libri sex, llib. 
3, cap. 7) i PANCIROLO (Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris, llib. 2, cap. 
282), cal llegir «i que en un altre moment se’ns tornin, no les mateixes coses, sinó 
unes altres de la mateixa naturalesa i qualitat»524. Vegeu AULISIO (Comentariorum 
iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 11), tot i que em sembla 
que aquest autor ataca CUIACI sense fonament, quan diu que aquest darrer, en 
un lloc que AULISIUS no cita, va deduir «se li deferirà en un altre moment» de les 
paraules esmentades «tampoc no se li deferirà en un altre moment», és a dir, un cop 
mort el pupil. Sens dubte això no és el que vol dir CUIACI (Commentaria in 
libros responsorum Aemilii Papiniani, llib. 6, ad D.28,6,7).

3. Per tant, no hi ha dubte que si en el testament d’un civil s’ordena una substi-
tució pupil·lar per a un fill per a un moment posterior a la pubertat, la substitució 
no val com a substitució directa. Vegeu l’esmentada D.28,6,7 i VACON DE VACUNA 
(Novae declarationes iuris civilis, llib. 4, decl.64, n. 19 i seg.), DONEL (Comentariorum 
de iure civili tomus II, llib. 7525 cap. 17) i BRUNNEMANN526 (comentari a D.36,1,78 
[76]527). Però es planteja la qüestió de si almenys val com a fideïcomís. Alguns 
pensen que sí, moguts per D.36,1,78 (76), però és més encertat pensar que aquesta 
substitució directa tampoc no val com a fideïcomís. En primer lloc, perquè, altra-
ment, Papinià no tindria raó quan, en l’esmentat D.36,1,78 (76), afirma que la 
substitució pupil·lar per a després dels catorze anys és inútil, i tampoc no tindria 
raó Justinià a I.2,16,8, quan diu que la substitució pupil·lar queda sense efecte si 
hagués passat el moment de la pubertat. D’altra banda, tot i que no hi ha res que 
mereixi més protecció que la llibertat (arg. D.50,17,20; D.50,17,179; D.40,1,24, 
D.28,6,48,1 i altres de semblants), quan aquesta s’ha concedit a un esclau aliè 
directament o amb paraules civils,528 com ara «sigui lliure», no val com a manu-
missió fideïcomissària.529 Vegeu D.30,108,9, C.7,2,9 i CUIACI (Commentaria in 
libros responsorum Aemilii Papiniani, llib. 6, ad D.28,6,7530). Finalment, Alexandre,531 
a C.6,42,5, afirma en un rescripte532 que no es pot reclamar l’herència per efecte 
d’un fideïcomís si la substitució no ha estat confirmada amb paraules de fideïco-
mís en algun lloc del testament. I qui negarà que les paraules civils i directes no 
són paraules de fideïcomís? Em remeto a GIFANI (comentari a C.6,26,8), HUBER 
(Praelectionum iuris civilis…, tom 1, coment. a I.2,16, n. 11) i VAN ARUM (Disputatio 
ad praecipuas Pandectarum et Codicis leges, disp. 17, thes. 18).

4. No és obstacle l’esmentat D.36,1,78 (76), en què Escèvola dictamina que 
si un pare hagués instituït un fill seu hereu de tota l’herència, li hagués donat 
un substitut en els codicils, i posteriorment el fill hagués mort impúber, encara 
que la substitució sigui nul·la perquè en els codicils no es pot instituir hereus ni 
privar ningú d’aquest títol, de tota manera s’accepta en virtut d’una interpretació 
benigna que la mare, que l’ha succeït ab intestato, sigui obligada a lliurar l’herència 
als substituts a títol de fideïcomís.533

*

finestres tripa 18/4/05, 17:27253



J. FINESTRES I DE MONSALVO254 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 255

finestres tripa 18/4/05, 17:27254



J. FINESTRES I DE MONSALVO254 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 255

D’aquesta afirmació infereixen alguns autors que la substitució nul·la orde-
nada per a un moment posterior a la pubertat, per efecte de la mateixa inter-
pretació benigna, hauria de convertir-se igualment en fideïcomís, de manera 
que els cridats ab intestato a l’herència legítima del fill que ha mort després de 
la pubertat haurien de lliurar als substituts a títol de fideïcomís com a mínim 
els béns que el fill hagués rebut del pare substituent. Els antics intèrprets dicta-
minen que, en el cas exposat, la substitució pupil·lar havia estat ordenada amb 
paraules comunes,534 que ells pensaven que havien estat «substitueixo» (arg. 
D.28,6,4) i, per tant, creien que, encara que la substitució no valgués com a 
directa, valia, no obstant això, com a fideïcomissària. Però el mateix Escèvola 
refuta aquesta interpretació quan diu que, en virtut d’una interpretació benig-
na, la mare, hereva ab intestato, sigui obligada a lliurar l’herència als substituts a 
títol de fideïcomís. Si el terme «substitueixo» fos comú tant de la substitució 
directa com de la fideïcomissària, no faria cap falta una interpretació benigna 
per a defensar la substitució fideïcomissària, de la mateixa manera que tampoc 
no cal per a interpretar que hi ha una substitució directa quan s’admet. I és sens 
dubte més correcte pensar que no hi ha paraules que alhora es puguin referir 
a la substitució directa i a la fideïcomissària, sinó que totes, o bé són directes, 
solemnes, civils i legítimes, o bé no ho són. I per això s’estableix una divisió en 
dues categories a C.6.43pr. i a C.6,23,15pr, tal com ho demostra brillantment 
GIFANI (comentari a C.6,26,8). MARAN (Paratit. a D.28,6). I no hi fa res que a 
D.28,6,4 se’ns digui «amb aquest terme comú, els substitueixo recíprocament», 
ja que és evident que no es diu «comú» perquè alhora sigui directe i precari,535 
sinó perquè serveixi alhora tant per a la substitució vulgar com per a la pupil-
lar. ALCIAT (comentari a D.28,6,7 n.8)536. En aquest punt no es pot passar per 
alt que, segons el dret de la nostra pàtria, les paraules que els doctors anomenen 
«comunes», com ara «reverteixi», «es lliuri», «pervingui» o «substitueixo»,537 han 
de considerar-se referides a la substitució directa en virtut d’una constitució 
de Pere III538 promulgada a les Corts de Monsó l’any 1363 (cap. 1), que és la 
constitució 2 del títol «De pupilars i altras substitutions»,539 i per tant, si el fill mor 
abans d’arribar als anys de la pubertat, per efecte d’aquestes paraules té lloc la 
successió directa.

5. Diguem ja per quina raó Escèvola va convertir la substitució direc-
ta en fideïcomissària, en virtut d’una interpretació benigna en l’esmentat 
D.36,1,78(76). En primer lloc, cal tenir en compte que la substitució ha estat 
ordenada en codicils, on no es pot disposar de l’herència si no és mitjançant 
un fideïcomís. En la resta, però, s’han observat tots els requisits de la substitu-
ció pupil·lar.

*
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A més, encara que segons el dret suprem540 no valgui la voluntat del testador 
expressada en codicils, de tota manera s’acostuma a salvar fàcilment de la mane-
ra en què és possible: conferint-li l’eficàcia d’un fideïcomís, ja que els codicils es 
van crear per als fideïcomisos (I.2,25pr). I, per això, la revocació de la institució 
d’hereu i el canvi d’instituïts, ordenats en codicils, se salven conferint-los l’eficàcia 
d’un fideïcomís. D.32,37,2541 i D.29,7,2,4.542 Finalment, la negligència del pare 
que ordena una substitució directa en codicils no pot repercutir de cap manera 
sobre el pupil, que, tal com s’ha observat en un altre lloc, és la persona a qui bene-
ficia la substitució pupil·lar. Per tant, és justíssim que la culpa del pare s’esmeni 
amb el remei de l’equitat, per tal que no perjudiqui el pupil; però no beneficia en 
absolut el pupil que s’estengui la substitució a un moment en què per edat pot 
instituir un hereu per ell mateix i, per tant, després de la pubertat no ha de valer 
de cap manera la substitució directa que s’ha ordenat per a més enllà de la puber-
tat. És per això que Escèvola es refereix a un fill que ha mort impúber. Hauria 
dictaminat el contrari si el fill hagués mort quan ja havia assolit la pubertat. De 
tot el que anem dient es deriva que afirmem que el fideïcomís de D.36,1,78(76) 
abasta tots els béns del pupil, és a dir, que la mare no només ha de trametre els 
béns del fill de provinença paterna, sinó també els que el pupil havia adquirit de 
qualsevol altra persona. La causa és que no es considera que s’hagi imposat el 
fideïcomís al propi pupil, ja que, en aquest cas, la tramesa només abastaria els béns 
rebuts del pare, perquè, per efecte d’aquest fideïcomís, se succeiria el pare testa-
dor, sinó que es considera gravat amb el fideïcomís l’hereu ab intestato del fill, de 
manera que per efecte d’aquest fideïcomís se succeeixi no el pare sinó el fill, 
en benefici del qual la substitució directa manté la seva eficàcia com a fideïcomís. 
Vegeu els intèrprets esmentats més amunt a favor de la nostra opinió i afegiu-hi 
PANCIROLO (Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris, llib. 2, cap. 107) i AULISIO 
(Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 11).

6. Cal, doncs, establir la regla que la substitució pupil·lar ordenada per a des-
prés del moment de la pubertat no es converteix en fideïcomissària. Però, què 
direm si hagués estat ordenada per un militar? No hi ha dubte que la substi-
tució és vàlida, però, a causa de dos textos que parlen d’una substitució militar 
d’aquest tipus i que semblen contradictoris, és una qüestió molt controvertida 
si val com a substitució directa o com a fideïcomissària. A favor de la substitu-
ció fideïcomissària trobem C.6,26,8, on se’ns diu que el substitut obté els béns 
«...com per causa de fideïcomís».

540 És a dir, el dret civil.
541 En el text se cita per error D.31 (De Leg. 2) en comptes de D.32 (De Leg. 3).
542 En el text, per error, es menciona el Codex però la rúbrica De iure codicillorum és del Digest. La 

font a què vol fer referència FINESTRES és sens dubte D.29,7,2,4.
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Per contra, la substitució directa troba suport en D.28,6,15, on Papinià afir-
ma que si el fill mor abans d’arribar als catorze anys, el substitut obté els béns 
del pare i els del fill en aplicació del dret ordinari. Però després d’aquesta edat, 
per efecte del privilegi dels militars, només obté els béns del pare amb els fruits 
que s’hagin trobat en l’herència paterna. Es considera que el privilegi dels mili-
tars consisteix en el fet que la disposició directa (que és la del centurió de l’es-
mentat D.28,6,15, tal com allà mateix ha remarcat Papinià) valgui precisament 
com a directa. Altrament, no es respectaria la voluntat del militar, que, sempre 
que consti, s’ha d’observar. D.29,1,34,2 i textos concordants. A més a més, atès 
que el militar pot instituir un hereu fins a un moment determinat i pot ins-
tituir-ne un altre directament per a després d’arribat el termini (D.29,1,19,2; 
D.29,1,41[pr]) caldrà concloure que la substitució pupil·lar val també com a 
substitució directa després d’haver-se assolit la pubertat, ja que, amb aquesta 
substitució el testador no institueix hereu per a algú altre, sinó per a ell mateix, 
per a després de la mort del fill instituït. I, sens dubte, el fet que, si el fill ha mort 
després dels catorze anys, el substitut només obtingui l’herència del pare amb 
els fruits que s’hi hagin trobat demostra que amb la substitució de què estem 
tractant, el substitut succeeix el militar i no el fill púber, encara que aquest dar-
rer ja hagués esdevingut hereu, perquè l’herència del fill correspon als hereus 
ab intestato o a aquells a qui ell mateix va instituir en un testament.

7. Però no hi ha res més fàcil que conciliar C.6,26,8 i D.28,6,15. Si exa-
minem amb cura el sentit genuí de les paraules «...com per causa de fideïcomís» 
caldrà afirmar que aquestes paraules no denoten una identitat sinó una simi-
litud, és a dir que el substitut no succeeix per efecte d’un veritable fideïcomís 
sinó que succeeix com si es tractés d’un fideïcomís, perquè, en els esmentats 
C.6,26,8 i D.28,6,15, el substitut, igual que el fideïcomissari, també és succes-
sor del testador i no de l’hereu. El fet que els fruits pertanyin al substitut indica 
clarament que l’herència no es defereix al substitut per causa del fideïcomís, ja 
que està establert que en el lliurament fideïcomissari de l’herència no es tra-
meten els fruits, tret que el fiduciari es trobi en mora o que hagués estat gra-
vat especialment també amb el lliurament dels fruits (D.36,1,19 {18}), ja que 
els fruits no corresponen543 a l’herència sinó a les coses individuals, tal com es 
diu en aquest mateix text (D.36,1,19 {18}) en el paràgraf segon. Consulteu 
SCHMUCK (Iac. Labitti index ad Pandectarum leges, cap. 3, § 34).

543 L’expressió acceptum ferre (o accepto ferre) és pròpia del llenguatge comptable i significa la impu-
tació d’alguna cosa o d’algun dret a una determinada partida comptable.

finestres tripa 18/4/05, 17:27259



J. FINESTRES I DE MONSALVO260 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 261

finestres tripa 18/4/05, 17:27260



J. FINESTRES I DE MONSALVO260 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 261

Tampoc no s’hi oposa c.16,X,III,26,544 perquè les paraules «succeirien el mateix 
impúber, si morís sense fills», que volen dir el mateix que «encara que morís sense 
fills», no indiquen una substitució directa que es converteixi en fideïcomís quan 
l’instituït arriba a la pubertat, sinó més aviat una substitució obliqua o fideïco-
missària, ja que avui en dia en l’àmbit dels fideïcomisos es pren en consideració 
només la voluntat del fideïcomitent. P. BUSI (comentari a D.28,6,15) i FACHINEO 
(Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 44) acusen amb raó CUIACI de teme-
ritat perquè aquest, en el llibre 11, cap. 25 de les Observationes, va escriure que els 
pontífexs545 s’haurien equivocat quan van convertir les paraules d’una substitució 
directa en un fideïcomís, en contra de D.28,6,7. VAN ARUM (Disputatio ad prae-
cipuas Pandectarum et Codicis leges, disp. 17, thes. 18) s’adhereix a CUIACI. Però ja 
n’hi ha prou d’aquest tema. Mentrestant es poden consultar GIFANI (comentari a 
C.6,26,8), DONEL (comentari a C.6,26,8), AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] 
de vulgari et pupillari substitutione, qu. 13), VIGLI VAN AYTTA (comentari I.2,16,1 
[n. 13]), FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 15 cap. 12), HOTMAN 
(Responsionum amicabilium libri duo, resp. 16), DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et 
pupillari substitutione», cap. 23) i MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio metho-
do non vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 2, § 
1, sec.1, n. 26 i seg.), i per a la tesi contrària a la nostra, CUIACI (Observationes llib. 
11, cap. 25, llib. 12, cap. 27, i llib. 14, cap. 21 al final, i Commentaria in libros res-
ponsorum Aemilii Papiniani, llib. 6, ad D.28,6,15), GOVEÀ (comentari a D.28,6,15), 
FACHINEO (Controversiarum iuris libri tredecim, llib. 4, cap. 44), DE LA COSTE 
(comentari I.2,16,9), VINNI (comentari a I.2,16,9), LUDWELL (Tractatus de ultimis 
voluntatibus, part.2, cap. 2, p. 302) i BACHOFF (Notae et animadversiones ad volumen posterius 
disputationum Hieronymi Treutleri, vol. 2, disp. 11 Th.8 litt. B).

8. En segon lloc, cal que les persones per a qui s’ordena una substitució pupil-
lar estiguin sotmeses a la pàtria potestat del substituent546 (D.28,6,2pr, C.6,26,4 
i I.2,16pr), sense que importi si és un fill, un nét, un besnét o un descendent 
d’ulterior grau547 (D.28,6,2pr; D.28,6,33,1; D.28,6,41,2) ni tampoc si és de sexe 
masculí o femení (D.28,6,2pr, D.28,6,41,2 i D.28,6,7), ni si és un fill natural548 
o bé legítim o adoptiu (D.28,6,2pr. verset sed si extraneum..., i D.28,6,10,6). 
Finalment, a D.28,6,2pr, a D.28,6,46, a C.6,26,11 i a I.2,16,4 consta que no 
només es pot ordenar una substitució pupil·lar per a persones ja nascudes, sinó 
també per als concebuts no nascuts. Encara que estrictament no es pot dir que 
el pòstum, abans de néixer, hagi estat sotmès a la potestat del difunt (D.37,6,12), 
atès que, per efecte d’una ficció jurídica, es considera amb efectes retroactius com 
a nascut qui es troba en l’úter, si arriba a néixer, per tot allò que li és favorable o 
avantatjós (D.1,5,7; D.1,5,26 i D.38,16,7), pel que fa a la substitució pupil·lar se’l 
tindrà per nascut, ja que aquesta substitució s’ha ordenat en benefici del pòstum, 
com ja hem dit en un altre lloc.549 I, per tant, també se’l tindrà per nascut pel que 
fa a la pàtria potestat, que és un requisit de la substitució.550*

*
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9. Però si aquells per a qui s’ordena una substitució pupil·lar no ocupen el 
primer lloc en la família del testador, com ara els néts que tenen davant seu el seu 
pare, cal instituir-los primer amb la fórmula de la Llei Vel·leia,551 de la manera 
següent: «El meu fill sigui hereu; si en vida meva el meu fill deixés de ser suus 
heres, llavors sigui el meu hereu el nét o els néts que ell hagi engendrat». Després 
s’ordena la substitució dels néts així: «Però si el nét arriba a ser hereu i morís 
abans d’arribar a la pubertat, Tici sigui hereu». Vegeu D.28,2,29,13 i l’esmentat 
D.28,6,2pr. Si passa altrament, si no han estat instituïts així, invaliden el testament 
principal del pare552 perquè hi han estat preterits, i juntament amb aquest testa-
ment decau també el testament pupil·lar (D.28,6,2pr), que és una part i la con-
tinuació del testament principal (I.2,16,5). Per tant, la substitució pupil·lar que 
s’ordena per als néts que tenen davant seu el seu pare només pot ser eficaç si, un 
cop alliberat el pare de la potestat de l’avi en vida d’aquest, obtenen el primer 
lloc en la família de l’avi i esdevenen els seus heredes sui.553

10. A més, gràcies a un text de Papinià (l’esmentat D.28,6,41,2) no hi ha 
dubte que aquells per a qui s’ordena una substitució per al segon supòsit han 
de formar part de la família del substituent i han d’estar sota la seva potestat 
en el moment en què aquest mor; si passa altrament la substitució pupil·lar 
esdevé ineficaç. Però no queda tan clar si això mateix és exigible també en el 
moment en què s’ordena la substitució pupil·lar. Ho neguen, a més de la glossa 
i de molts autors antics, ALCIAT (comentari a D.28,6,2, vers. emancipati [n.25 i 
seg.]),554 TRENTACINQ (De substitutionibus tractatus, part 2, cap. 9, n. 2 i seg. ),555 
SFORZA ODDI (Compendiosae substitutionis tractatus, part 3, qüestió 4, requisit 3 
[n.4]) i VÁZQUEZ MENCHACA (De successione et ultimis voluntatibus, part 2, [llib. 2] 
§ 14, n. 58). Però, segons el meu parer, és més encertada l’opinió dels qui respo-
nen afirmativament, com ZASI (comentari a D.28,6,1,2 i a D.28,6,2pr. [n.29]), 
CORAS (comentari a C.6,26,4 n. 30), POLIT (Tractatus de substitutionibus, subst. 
pup. [qu. 7] n. 31), DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 
14), MARAN (Paratit. a D.28,6), LUDWELL (Tractatus de ultimis voluntatibus, part. 2, 
cap. 2), COVARRUVIAS (Interpretatio in tit. De testam, comentari a cap. Rainuntius, 
§ 5), HARPPRECHT (comentari I.2,16pr), VINNI (comentari a I.2,16pr. [n.3]), 
AYBLINGER (comentari a D.28,6, n. 15) i MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata disser-
tatio methodo non vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis mate-
ria, cap. 2, § 1, sec. 2, n. 36). Aquesta opinió es basa en els fonaments següents. En 
primer lloc, del fet que la substitució pupil·lar sigui un efecte de la pàtria potestat 
se’n desprèn que no es pot ordenar una substitució pupil·lar per a algú que no es 
trobi sotmès a potestat. En segon lloc, sempre que es requereix una determinada 
qualitat per a la validesa d’un acte, aquesta ha d’existir en el moment en què es 
realitza l’acte (D.28,5,50{49},1 i I.2,19,4).
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La pàtria potestat és una qualitat necessària per a la substitució pupil·lar i, 
per tant, ha de concórrer en la persona del substituent en el mateix moment en 
què s’ordena la substitució. S’arriba també a aquesta mateixa conclusió a partir 
d’un text de Papinià (el referit D.28,6,41,2) en què se’ns diu: «Si algú d’aquests 
tampoc no formés part de la família en el moment de la mort, la substitució pupil·lar 
esdevé ineficaç.» La partícula conjuntiva quoque («també»)556 no tindria cap raó 
de ser si no es referís al moment en què s’ordena la substitució. Si volem la 
veritat, aquest és el sentit d’aquestes paraules: la persona per a qui s’ordena una 
substitució pupil·lar no només ha de formar part de la família en el moment 
en què s’ordena la substitució, sinó també en el moment de la mort; si passa 
altrament, la substitució esdevé ineficaç. I m’estranya molt que els qui defensen 
l’opinió contrària a la nostra al·leguin aquest text en defensa de la seva tesi, i 
que HAUNOLD (Controversiarum de iustitia et iure privatorum universo…, tom 2, 
tract. 7, cap. 1, contr. 4), citat per AYBLINGER (comentari a D.28,6, n. 15), digui 
que aquesta font és el que el va decidir a seguir aquest parer.

11. Els altres arguments que proposen en contra dels nostres no tenen gaire 
més pes. Diuen, per exemple, que allò que s’ha deixat als cognats557 s’ha de 
complir també respecte d’aquelles persones que van començar a ser cognades 
després de l’atorgament del testament (D.34,5,19 {20}). De manera anàloga, 
allò que s’ha llegat als fills es deu també a aquelles persones que tenen aquesta 
condició el dia que el llegat esdevé exigible (dies cedens),558 encara que no l’ha-
guessin tingut el dia en què es va ordenar el llegat. Per tant, també podria con-
siderar-se suficient que el substituït es trobés sotmès a potestat en el moment 
de la mort del testador, ja que és en aquest moment quan la substitució té 
efectes, encara que el substituït no es trobés sotmès a potestat en el moment 
en què es va atorgar el testament. Considero que aquesta objecció no té cap 
força, perquè la condició de fill o de cognat no és una qualitat essencial, com 
és el cas de la pàtria potestat, que és la causa de la substitució pupil·lar. Per 
això n’hi ha prou que aquesta condició es doni en el moment en què esdevé 
exigible el llegat (dies cedens). Per la mateixa raó, atès que el desheretament del 
fill segons el dret civil és un efecte de la pàtria potestat, és absolutament nul·la 
aquella que s’ordena per a un estrany, encara que després de l’atorgament del 
testament aquest hagi passat a estar sota la potestat del testador a conseqüència 
d’una adopció (D.37,4,8,8).

12. Finalment, no es contradiu amb la nostra tesi D.28,6,2pr. in fine, en què 
Ulpià ens diu el següent:559 «Però si algú hagués instituït hereu un estrany, podrà donar-
li un substitut si l’hagués adoptat com a nét o l’hagués arrogat al darrere d’un fill.»
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Aquí no es parla d’un estrany adoptat o arrogat560 després d’haver estat 
substituït, sinó d’un estrany arrogat després d’haver estat instituït a qui, en un 
moment posterior, se li va donar un substitut pupil·lar. Es planteja, doncs, el 
cas d’un estrany instituït i posteriorment adoptat com a nét (Papinià diu a 
D.28,2,23,1 que la institució és vàlida, perquè qui ja ha estat instituït hereu no 
anul·la el testament pel fet de ser arrogat): només quan ja s’havia perfeccionat 
l’arrogació, l’avi va donar a l’arrogat un substitut pupil·lar. Perquè també és 
correcte donar així un substitut al fill adoptiu (D.28,6,10,6) i aquesta substi-
tució es pot ordenar en un altre moment, amb posterioritat al testament prin-
cipal (D.28,6,16,1).561 Per tant, la substitució no és menys correcta pel fet que 
aquell qui és adoptat com a nét, com si hagués nascut del fill que li va al davant, 
no estigui instituït amb la fórmula de la Llei Vel·leia, segons el que Ulpià havia 
dit poc abans. No ho és perquè, com que quan fou instituït era un estrany, 
no va caler que fos instituït o desheretat segons la Llei Vel·leia, perquè aquest 
requisit ja s’havia complert, atès que abans de ser adoptat, havia estat instituït 
com a estrany (D.28,3,18).562 Vegeu una exègesi elegant563 a VINNI (comentari 
a I.2,16pr. [n. 3]).

13. Aquesta interpretació del referit D.28,6,2[pr] no complau J. PUGA 
(Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 2, n. 6), com si la raó del dret564 no 
s’hi ajustés. Argumenta aproximadament així: igual com els codicils són una part 
del testament, així també es considera que les segones taules565 formen part del 
testament principal (D.29,3,11). I de la mateixa manera que totes les coses que 
s’escriuen en codicils es consideren com si haguessin estat escrites en el testa-
ment (D.29,7,2,2), així també les coses que s’escriuen en el testament pupil·lar 
es tenen per escrites en el testament principal (cfr. la citada D.28,6,2,6 i altres 
semblants). Per aquesta raó, encara que els codicils es redactin separadament 
dels testaments, per tal que valgui allò que s’hi disposa, es requereix que la qua-
litat necessària per a la validesa de l’acte concorri no només en el moment en 
què s’atorguen els codicils, sinó també quan s’atorga el testament. L’argument 
a favor d’això és que la llibertat concedida en codicils a un esclau que és pro-
pietat de l’amo quan es confeccionen els codicils, però que era d’algú altre 
quan es va atorgar el testament, no val, com si s’hagués alliberat un esclau aliè 
(D.29,7,2,2). Per tant, per la mateixa raó, la substitució pupil·lar només serà 
vàlida si la pàtria potestat, que és necessària perquè sigui vàlida, existeix, no 
només en el moment en què s’atorguen les segones taules, sinó també quan 
s’atorga el testament patern.
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Així doncs, si un estrany hagués estat instituït en el moment en què es va 
atorgar el testament patern, es consideraria que el pare després va ordenar en 
les segones taules una substitució per a un estrany. Per això PUGA pensa que 
l’esmentat D.28,6,2[pr] s’ha de considerar sens dubte referit a l’estrany arrogat 
abans de la perfecció del testament patern, és a dir, abans que s’hi estampin 
les signatures i els segells, de manera que no es pugui dir que l’arrogat era un 
estrany quan es va atorgar el testament patern.

14. Tot i que jo no desaprovo l’enginyosa interpretació del subtilíssim PUGA, 
que no es troba en contradicció amb el context, no comprenc per quina causa 
l’altra interpretació, que han exposat autors tan doctes, sigui contrària a la raó del 
dret. Sens dubte, la comparació del testament pupil·lar i dels codicils no funciona 
correctament en tots els punts, ja que, en contra del que diu PUGA, no es desprèn 
de cap manera de l’esmentat D.28,6,2,6 que allò que hi ha escrit en el testament 
pupil·lar es considera escrit en el testament principal. Potser hi ha un error tipo-
gràfic566 i en lloc del § 6 s’havia de citar el § 4, on se’ns diu que el testament del 
pare i el testament pupil·lar es consideren un únic testament. Però això tampoc 
no convenç, perquè els codicils no són testaments, sinó només una disposició 
accessòria d’algun testament, uns apèndixs en què manquen les formalitats que 
són necessàries per als testaments (I.2,25,3), que són suplides per les formalitats 
que es van respectar en el testament de què depenen. Per això, per tal que val-
gués de manera directa la llibertat concedida en codicils, llibertat que només 
podia concedir l’amo i només en un acte amb valor de testament567 (perquè les 
manumissions només valien si havien estat ordenades en codicils confirmats en 
testament - D.40,4,43), era imprescindible que l’alliberat hagués estat esclau del 
testador en el moment en què es va atorgar el testament, de manera que, un 
cop reconduïts els codicils al moment en què es va atorgar el testament, no es 
pogués dir que s’havia donat la llibertat a un esclau aliè. La substitució pupil·lar, 
per contra, és un testament, perquè conté una institució d’hereu i, quan s’orde-
na de manera independent respecte del testament patern, requereix les mateixes 
solemnitats que calen per a la resta de testaments. Es considera que el testament 
del pare i el del fill conformen un sol testament però només perquè hi ha un 
únic testador i la voluntat d’aquest ha donat origen a tots dos, tal com ja direm 
més endavant.568 Igualment la substitució pupil·lar es considera part i conti-
nuació del testament patern, però solament perquè només val si el pare atorga 
primer per a ell mateix un testament, del qual depèn la validesa i l’eficàcia de la 
substitució pupil·lar, perquè no es va voler que el pare disposés amb diligència 
prematura dels béns del fill, si abans no havia disposat dels seus. Així doncs, atès 
que el testament pupil·lar és un autèntic testament en què s’han respectat totes 
les solemnitats necessàries i atès que el dret només exigeix que el pare atorgui 
primer un testament per a ell mateix, no sembla absurd negar que el testament 
pupil·lar s’hagi de reconduir al testament patern, de manera que valgui com si 
hagués estat atorgat al mateix temps en què el pare testava per a ell mateix.569
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15. D’altra banda, sobre la base de l’esmentat D.28,2,23[pr], en què Papinià 
ensenya que el desheretament ordenat primer perjudica el fill a qui el pare ha 
emancipat i després ha adoptat, sembla que amb molta més raó caldrà dir que 
la interrupció no és obstacle perquè la substitució desplegui els seus efectes, 
si, per exemple, el fill, a qui havia estat donat un substitut pupil·lar, és eman-
cipat pel pare i després és arrogat per ell mateix, ja que, tal com diu Papinià 
en l’esmentat D.28,2,23[pr], el fill no es considera transferit sinó més aviat 
retornat.570

16. De l’afirmació que hem fet més amunt es deriva que la mare no pot 
ordenar una substitució pupil·lar per als seus fills, ja que no els té sota la seva 
potestat (D.38,16,13; D.37,4,4,2; I.1,11,10). Africà no ensenya el contrari a 
D.28,6,33[pr].571 Encara que digui que val la substitució que la mare ha orde-
nat per al fill en el testament pupil·lar, la fórmula «si no arriba a ser el seu 
hereu» indica clarament que es tracta d’una substitució vulgar. Africà parla de 
«testament pupil·lar» per causa del seu beneficiari, ja que s’hi dóna un substitut 
a un pupil i la substitució només esdevé eficaç si el substituït mor impúber. 
La mare havia instituït el fill impúber per quan arribés als catorze anys i, per 
si no fos hereu, en va instituir un altre com a substitut. Aquest tipus d’institu-
ció és vàlida, perquè, encara que no es pugui conferir l’herència a partir d’una 
determinada data de manera expressa, sí que es pot fer tàcitament (D.28,5,9,20 
i D.28,5,63(62)[pr.]). Per tant, tot i que, si el fill mor abans dels catorze anys, 
la substitució sembli fins a cert punt una pupil·lar, perquè la institució d’he-
reu té els efectes diferits fins al moment de la pubertat del fill, és en realitat 
quelcom molt diferent, perquè per mitjà d’aquesta substitució no se succeeix 
el pupil sinó la mare i el substitut obté només els béns d’aquesta. He dit «si 
el fill ha mort abans dels catorze anys», perquè si mor un cop ja ha assolit la 
pubertat sense haver acceptat l’herència de la mare, la substitució vulgar per 
efecte de la qual succeeix el substitut no presenta cap similitud amb una de 
pupil·lar.572 Completeu amb CUIACI (Ad Africanum tractatus, tr. 2 ad D.28,6,33), 
GOVEÀ (comentari D.28,6,2), DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari subs-
titutione», cap. 14), VINNI (comentari a I.2,16pr. [n. 1]), DE LA COSTE (comen-
tari a I.2,16pr.), MARCIL·LI (comentari a I.2,16pr) i amb altres intèrprets que 
comenten I.2,16pr.
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Capítol IV
Dels requisits de la substitució pupil·lar pel que fa al testament

1. El fet que ningú no pugui atorgar un testament per als seus fills si no 
n’atorga també un per a si mateix, tal com diu Justinià a I.2,16,5, seguint Ulpià 
en l’esmentat D.28,6,2,1, confirma clarament allò que hem dit abans573: que la 
substitució pupil·lar havia estat introduïda com si fos un apèndix del testament 
patern, ja que, tal com afegeix Justinià, el testament pupil·lar és part i continu-
ació del testament patern. També és inqüestionable que allò accessori no pot 
subsistir sense la cosa principal de la qual depèn (D.50,17,129,1; D.50,17,178; 
c.42,V,12 in VI). Es considera que d’això es desprèn que el testament princi-
pal del pare ha de precedir el testament accessori del fill i ha de ser seguit per 
aquest. Així ho sosté Ulpià en l’esmentat D.28,6,2,4 a partir de l’opinió de 
Julià, confirmada per un rescripte de l’emperador (és a dir, d’Antoní574).

2. Això no obstant, sembla que Ulpià es contradiu, ja que, tot i haver dit 
en l’esmentat D.28,6,2,4 «També tothom ha d’instituir primer un hereu per a ell 
mateix, i després donar un substitut al fill, i no capgirar l’ordre de les disposicions575», 
en el paràgraf següent (§ 5) del mateix fragment diu «Però si algú hagués testat 
així: “si el meu fill hagués mort abans d’arribar als catorze anys, Seius sigui hereu”, i 
després “el meu fill sigui hereu”, val la substitució, encara que hagi atorgat el testament 
del fill capgirant l’ordre de les disposicions.»576 Fixeu-vos que aquí Ulpià escriu 
que el pare pot instituir primer un hereu per al fill i després per a ell mateix. 
Per aquesta raó GOVEÀ (Lectionum variarum libri duo, llib. 1, cap. 8) proposa que 
en l’esmentat D.28,6,2,4, en lloc de comprobata (confirmada) s’hauria de llegir 
improbata (revocada),577 però J. ROBERT (Receptae iuris civilis lectionis libri II, cap. 
34), ELBERT LEONÍ (Emendationum sive observationum libri septem, lib.5, cap. 19) 
i HOTMAN (comentari a I.2,16,2) el critiquen amb raó. L’esmena de JAN DE 
LA COSTE (comentari a I.2,16,5) és encara més lliure, ja que hi llegeix «Però 
valdria encara que (etsi)578 atorgués primer un testament per al fill i després per 
a ell mateix; aquesta opinió... ha estat confirmada.»
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3. Per tal de conciliar Ulpià amb Ulpià cal fixar-se que l’esmentat D.28,6,2,5 
parla d’un cas diferent del del paràgraf precedent (§ 4), tal com ho indica l’ex-
pressió adversativa «però si algú, etc.». ROBERT (lloc citat579), LEONÍ (lloc citat)580 
i DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. 14) consideren que 
és així com s’ha de llegir, i no seguint la lectura modificada per GOVEÀ sobre la 
base d’un antic manuscrit: «però encara que algú».581 El cas de l’esmentat § 5 és 
clarament el d’un pare que atorga un testament per a ell mateix i per al fill en un 
mateix moment, en un mateix context i en una única disposició. En aquest cas 
és coherent que només es tingui en compte l’ordre de la successió i no el de les 
disposicions i que l’alteració de l’ordre normal dels termes no perjudiqui en res, 
perquè,582 tal com diu Alfè583 a D.33,8,14 «no hi ha cap ordre per a les conjuncions584 i 
no té585 cap importància quina d’aquestes coses es digués o s’escrigués primer»586 o, com diu 
Papinià a D.31,77,12 «l’ordre de les disposicions no és obstacle perquè prevalguin el dret i 
la voluntat». Per tant, el cas de què s’havia ocupat Ulpià en l’esmentat § 4 s’haurà 
de referir a un pare que atorga cada testament en un moment i en un document 
divers, tal com encertadament ho dedueixen LEONÍ (en l’esmentat cap. 19587) i 
altres a partir de les paraules «primer» i «després», repetides dos cops per Ulpià, que 
denoten un interval de temps i la separació dels diversos actes, i també de la frase 
final que Ulpià incorpora al darrer paràgraf (§ 7) de l’esmentat D.28,6,2: «Així 
doncs, allò que s’ha dit, que és permès donar substitut a cadascun dels descendents, es va 
afegir per tal de deixar clar que no calia començar pel testament del fill impúber.» Però si 
el pare ordena una substitució pupil·lar a part i per separat de la institució, l’argu-
ment que hem al·legat no fa gaire implica que el testament patern s’ha d’atorgar 
en primer lloc i després ha de venir el testament pupil·lar. El mateix es desprèn 
d’allò que Ulpià indica en aquest mateix fragment,588 quan afirma «perquè és sabut 
que hi ha un sol testament, encara que hi hagi dues herències», volent dir que l’alteració 
de l’ordre normal dels termes no importaria si hi hagués realment dos testaments 
que subsistissin cadascun per ell mateix, de manera independent, però que com 
que només hi ha un testament, sí que serà un obstacle, perquè el testament del fill 
és una part i un apèndix del patern i, per tant, es considera necessari que s’atorgui 
primer aquell testament del qual depèn l’altre i gràcies al qual adquireix la seva 
eficàcia. Així ho diuen amb lleugeres variants DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et 
pupillari substitutione», cap. 14), ROBERT (Receptae iuris civilis lectionis libri II, cap. 34), 
ZASI (comentari a D.28,6,2,4), BUSI (comentari a D.28,6,2,4), VIGLI VAN AYTTA 
(comentari I.2,16,5 [n. 1 i seg.]), VINNI (comentari a I.2,16,5), E. OTTO (comen-
tari a I.2,16,5), MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari dis-
tributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 2, § 2, sec. 2, n. 6), 
CEPEDA, ja sigui RODRIGO589 ja sigui el fill del seu germà (comentari a D.33,8,14 
a Ad Alfeni libros II digestorum a Paulo epitomatorum, p. 137).590
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En sentit contrari es pronuncia HOTMAN (comentari a I.2,15pr) quan con-
sidera que Ulpià en l’esmentat D.28,6,2,4 parla del pare que dóna un substitut 
a un fill desheretat, mentre que en els paràgrafs subsegüents parlaria del pare 
que dóna un substitut al fill que ha instituït.591 Les paraules permeten aquesta 
interpretació, però no és gaire persuasiva. Per tant, prefereixo la primera, que 
ha estat confirmada per la majoria dels doctors.592

4. D’altra banda, el testament del fill només pot ser confirmat i només pot 
dependre d’un testament patern anterior, no d’un de posterior. Per això, tal 
com diu Pomponi a D.28,6,16,1, si el pare hagués atorgat un testament per a 
ell mateix i per al fill, i després només per a ell, amb el nou testament queden 
revocats els dos anteriors. La substitució pupil·lar ordenada anteriorment no 
pot ser confirmada per un testament posterior del pare, sinó que havia estat 
confirmada per aquell testament que el pare havia atorgat primer i, com que 
n’és una part i la seva continuació (D.29,3,11), si el primer testament patern 
resulta revocat a causa d’un testament posterior vàlid, la substitució pupil-
lar també decau, pel principi de l’accessorietat (D.50,17,129,1; D.50,17,178; 
c.42,V,12 in VI).593 La substitució pupil·lar no quedaria anul·lada si el testament 
posterior no hagués estat atorgat vàlidament (D.28,6,16,1 al final). Però en un 
altre lloc ja tindrem ocasió d’ocupar-nos d’aquests assumptes, quan tractem 
de les maneres com s’extingeix la substitució pupil·lar.594 A més, no cal insistir 
gaire que el testament principal ha de ser perfecte i vàlid per a poder confirmar 
la substitució pupil·lar, ja que, segons les regles dels esmentats D.50,17,129,1 i 
D.50,17,178, quan no subsisteix la causa del principal, tampoc no és eficaç el 
que se’n deriva. Maecià,595 citat per Paulus a D.28,6,44, va escriure que en el 
testament pupil·lar no pot ser confirmat ni totalment ni en part per un testa-
ment principal anterior. D’altra banda, no hi fa res que el pare atorgui testa-
ment per a ell mateix per escrit i per al fill oralment, o viceversa (D.28,6,20,1; 
D.37,4,8 al final), ni tampoc que institueixi o no el fill, sempre que, si no l’ins-
titueix, el deshereti vàlidament (D.28,6,2,2; D.28,6,10,5; Ulp.22,20, I.2,16,4).

5. Això que hem dit, que la substitució pupil·lar és nul·la si el pare no ator-
ga també testament per a ell mateix, té una excepció si el substituent és un 
militar (D.28,6,2,1; D.29,1,15,5; D.29,1,41,5). En conseqüència, encara que el 
testament del pare militar quedi ineficaç perquè cap hereu instituït no l’ha-
gi acceptat, subsistirà no obstant la substitució que havia ordenat per al pupil 
(D.29,1,41,5).

*
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D’això es desprèn que la substitució pupil·lar ordenada per un militar segons 
el dret militar596 subsisteix per ella mateixa i que no és una continuació o un 
apèndix del testament patern, perquè la seva validesa no depèn d’aquest en 
absolut. La raó de ser d’això, cal cercar-la en la facultat concedida als militars de 
testar més lliurement i de forma més despreocupada, eliminant l’escrupolositat 
i el formalisme del dret civil i prenent en consideració únicament la voluntat 
del testador, sempre que no sigui contrària a la raó natural. Per a l’eficàcia de 
la substitució pupil·lar ordenada segons el dret militar només exigim que el 
pare hagi mort mentre servia en l’exèrcit o dins de l’any posterior al llicenci-
ament, cosa que va remarcar Ulpià en l’esmentat D.29,1,15,5 i també Paulus a 
D.29,1,38, ja que les disposicions fetes segons el dret militar no tenen validesa 
passat un any del llicenciament (D.29,1,26 i altres de semblants). Ara diguem 
altres coses del testament pupil·lar.

6. Si no es dóna un substitut al pupil oralment sinó per escrit, la substitució 
s’ordena en tauletes, en pergamins, en fulls,597 o en un suport similar, igual que 
la institució (I.2,10,12). Antigament, entre els romans, era freqüent l’ús de tau-
letes untades de cera i, per això, s’esmenten molts cops les «tauletes pupil·lars» 
en els nostres llibres, com ara a D.28,6,2,2, D.28,6,12, D.28,6,38,3 i en molts 
altres textos indicats al principi d’aquest capítol. Parlem de «taules» en plural, 
perquè no hi havia una única taula de la substitució, sinó dues, com en la ins-
titució, ja que, encara que només una hagués estat escrita, l’altra se li afegia per 
tal de tapar l’escriptura. Les dues tauletes es foradaven i amb un fil introduït tres 
vegades per uns forats es lligaven ben fort l’una amb l’altra i tot seguit es sege-
llaven amb el segell dels testimonis. Paulus (Paul. Sent. 5,25,6) i Suetoni (Neró 
17 [7]598).599 El pare podia ordenar la substitució pupil·lar en les mateixes taules 
en què havia escrit el seu testament, de manera que, un cop obertes les tauletes 
paternes, es descobrís també el testament pupil·lar, però també podia fer-ho 
en tauletes completament diferents, o bé tan sols en la cera baixa, és a dir, en 
la part inferior de les tauletes.600* Aquesta part es tapava amb una altra taula, es 
lligava amb el seu propi fil i se li imposaven els segells, de manera que, quan es 
tallés el fil i es trenquessin els segells de la part superior, és a dir, del testament 
patern, la substitució pupil·lar quedés tapada. El mateix es podia fer en un full 
o en un pergamí si les parts superior i inferior es segellaven després d’haver 
estat enrotllades, plegades i lligades amb el fil de manera independent.

*
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En aquest cas, el testament pupil·lar no s’obria abans de la mort de l’impú-
ber, encara que el pare no ho hagués establert (I.2,16,3). Justinià, seguint Gai 
(Ep. Gaii 2,4,3),601 recomana en l’esmentat I.2,16,3 que es faci així.602

7. Aquesta disposició és utilíssima per tal d’evitar les insídies dels substituts, 
àvids d’heretar, contra la vida del pupil, a qui, en una edat tan tendra, era fàcil 
de manllevar la vida, si se sabia qui havia esta designat substitut. D’aquí ve el 
desig del substitut malvat que trobem a Persi (Satyrae 2 [12]): «o tant de bo em 
tregui de sobre el pupil, a qui jo, l’hereu proper, estic empenyent»603. D’aquí ve també 
el crim d’aquells qui van donar diners a una dona de Milet perquè evités amb 
medicaments el naixement d’aquell de qui eren substituts (D.48,19,39).604 
Vegeu altres exemples en les obres dels intèrprets que comenten I.2,16,3. 
Sembla que aquesta precaució va ser introduïda per Juli Febus, quan va ator-
gar per a Polícrates un testament pupil·lar, tot encomanant a la mare d’aquest 
que l’obrís, si Polícrates hagués mort impúber (D.36,1,83 {81}). Es disposava 
una cosa semblant a la institució d’hereu, quan el testador es remetia a un altre 
document on constava el nom de l’hereu, tal com ho indiquen D.35,1,38, 
D.28,5,78(77) i D.34,5,25(26).

8. Crec que pel que hem dit fa poc es comprèn ja que el testament del fill, 
que es tancava separadament del testament patern, requeria uns testimonis i 
uns segells propis, de manera que, un cop trets els segells del testament patern, 
el testament pupil·lar continués tancat, igual que si el pare hagués testat en un 
moment per a ell mateix i en un altre instant per al fill (D.28,6,16,1).605 Algú es 
podria preguntar si seria vàlid el testament patern en què actués un testimoni 
que hagués estat designat substitut pupil·lar del fill. Si la substitució es troba 
en les mateixes tauletes que la institució, diria sens dubte que la substitució no 
val, perquè respecte del fill, el substitut és un successor universal. Per tant, el 
substitut no és un testimoni idoni (D.28,1,20 i I.2,10,10).606 Això no obstant, 
val la institució, perquè no s’hi designa el substitut com a successor universal 
(tret que sigui instituït com a cohereu del fill impúber, en el qual cas no hi 
ha dubte que la institució seria nul·la), encara que la institució i la substitució 
s’ordenin en les mateixes tauletes i es segellin amb els segells dels mateixos 
testimonis. És com si hi haguessin dos testaments i dues herències diferents, de 
manera que no es considera incoherent que la institució s’ordeni vàlidament, 
i la substitució, invàlidament.

*
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I si la institució i la substitució s’ordenen en tauletes separades, encara resul-
tarà menys dubtós que la institució en què el substitut ha actuat com a testimo-
ni és vàlida. En aquest cas també és vàlida la substitució, si el mateix substitut 
no hi actua com a testimoni.

9. No estarà fora de lloc examinar si el testament del pare i el del fill són dos 
testaments o bé un. CUIACI (Observationes llib. 13, cap. 12)607 D. ALTESSERRA 
(comentari a I.2,16,2) i MERIL·LI (Observationum libri, llib. 3, cap. 39, n. 2 i 
seg.) pensaven que aquesta era una qüestió debatuda entre les dues escoles, 
que haurien defensat opinions diverses.608. Ho pretenen demostrar a partir de 
D.42,5,28, amb aquestes paraules: «el que més em convenç és allò que defensen els 
teus preceptors, que hi ha un sol testament»,609 tant si aquestes paraules són d’un 
deixeble de l’escola de Sabí que formula una consulta a Javolè (D.1,2,2,53) 
com si són del propi Javolè, que sol·licita el parer d’algú de l’escola dels procu-
leians.610 MERIL·LI s’inclina per pensar que els proculeians consideraven que hi 
havia dos testaments pel fet que Gai (D.35,2,79) anomena «testament doble» 
aquell que el pare ha atorgat per a ell mateix i per al fill impúber. Els sabinians, 
per contra, haurien considerat que n’hi havia només un, ja que Neraci, segui-
dor de l’escola de Sabí, va sostenir el contrari que Gai a D.29,2,59. Per aquesta 
raó, Marcel també se sumaria als proculeians, ja que Ulpià a D.28,6,20[pr] ens 
diu: «El testament del pare i el del fill es consideren un de sol, ja que (tal com escriu 
Marcel en el llibre novè dels Digests), n’hi ha prou que hagin estat segellades les tauletes 
del pare, i, fins i tot si s’haguessin trencat els segells de les del fill, n’hi ha prou amb els 
set segells de les del pare».611

10. Jo, encara que acceptés que Gai i Marcel eren de l’escola proculeiana, 
cosa que només amb grans dificultats s’obtindria de mi,612 no admetria fàcil-
ment que en aquest punt hi hagués una controvèrsia entre els antics juriscon-
sults. Perquè veig que a D.28,6,44 es diu «testament del pare» i «testament del fill», 
«testament principal» i «testament accessori», a D.28,6,16,1 es parla de «testament 
segon» i «testament superior», a D.28,6,20[pr] i a D.28,6,22 es diu «tauletes del 
pare» i «tauletes del fill», i a D.35,2,11,5 i a D.35,2,79 s’esmenten les «tauletes 
primeres» i les «tauletes segones», però enlloc no trobo que es digui simplement 
«dos testaments». En canvi, trobo un sol testament a D.42,5,28, un testament 
que conté dues herències a D.18,4,2,2 i a D.28,6,2,4, trobo que es considera 
com un sol testament a D.28,6,20[pr] i que es compara a un sol testament a 
D.28,6,16,1. Perquè, si en algun lloc es fa referència a dos testaments, això no 
es fa de manera absoluta, sinó que s’hi ha afegit un temperament o una nota 
d’impropietat, com ara a I.2,16,2 «hi ha en certa manera dos testaments».

*
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D’altra banda, els jurisconsults a qui s’atribueix que consideraven que hi 
havia dos testaments, no van dir mai això. Gai a D.35,2,79 i Ulpià a D.35,3,1,1 
no van dir «dos testaments» sinó «testament doble». Però «doble» sovint fa refe-
rència a allò que té dues parts o bé a allò que és el resultat de la unió de dues 
coses. En aquest sentit s’anomena «pòrtic doble» aquell en què s’han duplicat 
les fileres613 de columnes614 (Vitrubi615 5 [9,2]), «interdictes dobles» (D.43,1,1,1 
i I.4,15,7) i «judicis dobles» (D.10,3,2,1) aquells en què cadascun dels litigants 
ocupa la posició de demandant i de demandat i «substitució doble», aquella que 
engloba tots dos supòsits (D.28,6,1,1). També Virgili (Eneida 1 [655]) va dir 
«corona doble, de gemmes i d’or616». En aquests exemples hi ha un sol interdicte, 
un sol judici o acció, una sola substitució i una sola corona. En aquest sentit, 
s’anomenen correctament «testaments dobles» aquells en què hi ha dues ins-
titucions i dues herències. Hi ha un punt que sembla indicar una controvèrsia 
entre juristes, en concret les paraules «els teus preceptors defensen que hi ha un sol 
testament» a D.42,5,28, que són de Javolè, del llibre 1 de les Epístoles. Però, a 
part que hi ha qui llegeix «preceptors del dret (praeceptoribus iuris)» en lloc de 
«preceptors teus (praeceptoribus tuis)», tal com ho indica H. BRENKMANN (De 
eurematicis, cap. 7, § 6, n. 4), és realment feblíssima la interpretació que permet, 
sobre la base d’aquestes paraules, afirmar que els jurisconsults dissentien en 
aquest tema, ja que és obvi que es poden entendre referides amb propietat a 
tots els jurisconsults en general, sense distinció d’escoles. De tota manera, les 
forces de Príam no es troben aquí.617

11. És cert que, des de diversos punts de vista, es pot dir tant que hi ha dos tes-
taments com que només n’hi ha un de sol. Per això, si alguns juristes haguessin 
parlat de dos testaments, només dissentirien d’aquells que parlaven d’un de sol 
en la forma d’expressar-se. En el fons de la qüestió tots estarien d’acord. Així 
ho creuen SCHULTING (Iurisprudentia vetus ante-Iustinianea, comentari a Caii 
Instit. [= Epit. Gaii] llib. 2, tit. 4)618 i EVERARD OTTO (comentari a I.2,15,2). 
En relació amb els béns o amb les dues herències, és a dir, la del pare i la del 
fill, o amb les dues acceptacions que requereixen aquests testaments, o quan 
parlem que un d’ells pot ser escrit i l’altre oral i que no cal que tots dos s’ator-
guin en el mateix context i en un mateix moment (D.28,6,3,2; D.28,6,10,1; 
D.28,6,16,1; D.35,2,79) direm amb Justinià (I.2,16,2) que, en certa manera, hi 
ha dos testaments. Però si prenem en consideració que només hi ha un testa-
dor, que tot s’escriu en les mateixes tauletes, que tots dos es poden atorgar en 
un sol acte i que es detreu una sola quarta falcídia de les dues herències, direm 
més aviat que hi ha un sol testament amb dues causes o herències (D.28,6,2,4; 
D.18,4,2,2).

*
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Caldrà dir altres coses sobre aquests punts quan parlem dels efectes de la 
substitució pupil·lar.619

Capítol V
De les maneres com s’extingeix la substitució pupil·lar

1. La substitució pupil·lar ordenada vàlidament no desplega els seus efectes 
de manera immediata, perquè només els pot produir si el fill ha mort abans 
d’arribar a la pubertat i ha de ser succeït. Atès que pot passar que, abans que 
l’impúber arribi a la pubertat, l’expectativa de succeir per efecte de la substi-
tució quedi impossibilitada de diverses maneres, la substitució pupil·lar s’ex-
tingeix també per moltes causes. Aquestes causes es recondueixen o bé a la 
persona del substituent, o bé a la del substitut, o bé a la del substituït.

2. La principal manera com s’extingeix la substitució pupil·lar per causa de la 
persona del substituït ens ve indicada per la fórmula corrent amb què es dóna 
un substitut al fill: «si morís abans d’arribar a l’edat púber». Aquesta fórmula 
implica que, un cop el fill ha arribat a la pubertat, la substitució queda inefi-
caç, encara que hagi estat vàlidament ordenada. Pomponi (D.28,6,14), Papinià 
(D,28,6,41,7) i Paulus (D.28,6,43pr. verset ut quemadmodum i D.28,6,1) escri-
uen que la substitució pupil·lar s’extingeix amb la pubertat. Justinià (I.2,16,8) 
també ensenya que la substitució pupil·lar queda ineficaç si el noi superés el 
catorzè any d’edat, i la noia, el dotzè. Hi ha qui dubta amb raó sobre si és 
necessari superar aquesta edat. Atès que segons Ulpià (D.28,1,5) un noi pot 
atorgar un testament per a ell mateix abans de superar el catorzè any d’edat, 
sempre que l’hagi complert, és a dir, que hagi arribat al dia en què, catorze anys 
abans, havia nascut, queda clar que cal considerar púber aquell qui ha assolit 
el catorzè any d’edat, encara que no l’hagi superat, ja que, si no fos púber, no 
hauria testat vàlidament (D.37,11,1,8 verset proinde; C.6,22,4620; I.2,12,1621; 
Paul. Sent. 3,4A,1; Epit. Gaii 2,2,2).

619 Cfr. p. 319 i seg. 
620 En cap de les edicions del Codex consultades hem trobat una rúbrica que respongui a Quibus 

prov. n. e. neces. El text que FINESTRES vol citar podria ser C.6,33,1, que comença «Cum inter...», tot i que 
no tracta concretament de l’edat necessària per a atorgar testament.

621 Per error se cita I.2,10 en lloc de I.2,12.
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Si no fos així resultaria que, en el cas esmentat, si el causant hagués mort 
amb testament el mateix dia en què l’havia atorgat, valdria també la substitu-
ció pupil·lar, si aquesta només quedés ineficaç, si el fill, a qui havia estat donat 
el substitut pupil·lar, hagués superat el catorzè any d’edat, i, en conseqüència, 
se succeiria la mateixa persona pel propi testament d’ella i per la substitució 
pupil·lar, cosa que seria absurda.

3. Els intèrprets consideren generalment que cal entendre l’afirmació de 
Justinià de I.2,16,8 en el sentit que, als efectes de poder testar i de l’extinció 
de la substitució pupil·lar, es considera que els nois han superat el catorzè any 
d’edat i les noies el dotzè des del moment en què elles hagin arribat al darrer 
dia de l’onzè any, i ells, al darrer dia del tretzè.622 Així es com caldria conciliar 
I.2,16,8 amb D.28,6,2[pr] i C.6,22,4. Aquesta interpretació és ben difícil d’ac-
ceptar. Jo, per contra, considero que cal distingir si el fill ha atorgat testament 
o no. En el primer cas, no hi ha dubte que la substitució pupil·lar s’extingeix 
encara que el fill o la filla no hagin superat la dita edat, sempre que l’hagin 
assolida. En el segon cas, al qual es refereix Justinià, que parla en general, no és 
així, sinó que caldrà esperar al dia següent per a poder afirmar que la substitu-
ció s’ha extingit. La raó de la diversitat no és obscura, ja que per aplicació del 
principi d’interpretació favorable a la validesa del testament ( favor testamenti) 
es considera el dia començat com si ja hagués acabat (D.28,1,5). Però si no 
s’ha atorgat testament, el principi d’interpretació favorable a l’impúber ( favor 
impuberis) exigeix més aviat que la substitució pupil·lar es perllongui fins al 
dia següent per tal que si morís el darrer dia del tretzè any d’edat no es quedi 
alhora sense hereu instituït en testament, perquè no en va atorgar, ni hereu per 
efecte del testament pupil·lar.623, 624* Així també ho creuen VIGLI VAN AYTTA 
(comentari I.2,16,8 [n. 3]), BALDUÍ (comentari a I.2,16,18) i P. VOET (comen-
tari a I.2,16,8), però en dissenteix BACHOFF (comentari a I.2,16,8).

4. Probablement es podria dir que la substitució pupil·lar també s’extin-
geix si una noia menor de dotze anys o un noi menor de catorze haguessin 
engendrat fills dins d’un matrimoni vàlid segons el dret canònic, en aquestes 
circumstàncies, ja sia perquè la malícia supleixi l’edat, com diu Alexandre III 
(c.9,X,IV,2)625 o perquè la prudència supleixi l’edat, tal com diu Innocenci III 
(c.14,X,IV,2).626

*
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Així ho creuen BÀRTOLO (comentari a D.28,6,14, n. 8, arg. D.35,1,101 i 
C.6.42,30)627 i E. ZOES (comentari a D.28,6, n. 53). La substitució no s’ex-
tingirà en cap altre cas, ni per la mera pubertat natural precoç ni per haver 
contret matrimoni, abans del moment esmentat, ja que, quan el pare ordena 
una substitució per a l’impúber, es considera que ho ha fet fins al moment en 
què el fill pugui donar-se un hereu a si mateix. Aquest moment no ve deter-
minat per la pubertat natural sinó pels requisits establerts per la llei (ZOES loc. 
cit.). És certament infreqüent que s’engendrin fills abans de la pubertat legal, 
però alguns exemples que es poden veure a ZACHIA (Questionum medico-lega-
lium tomi, llib. 1, tom 1, qu. 4) i molts altres que fa poc ha presentat FRANCK 
DE FRANCKENAU (Satyrae medicae XX, sat. 4, n. 2) demostren que això passa 
en alguns casos. D’altra banda, nosaltres ja hem dit acuradament més amunt 
(cap. 3, n. 2 i seg.)628 que la substitució pupil·lar s’extingeix amb l’arribada de 
la pubertat, encara que el pare hagi establert un període més llarg (D.28,6,7 i 
D.28,6,14).

5. Però en algunes ocasions la substitució pupil·lar s’extingeix en un lapse de 
temps més breu, si el substituent hagués fixat un termini més curt, cosa que pot 
fer (D.28,6,38,1 i D.28,6,38,2), com ara si hagués ordenat una substitució així: 
«Si el meu fill hagués mort abans d’arribar als deu anys, Seius sigui hereu». En 
aquest cas, si el fill mor després dels deu anys, el substitut no és emparat ni pel 
dret civil ni pel dret pretori, ja que no es considera que ha estat designat subs-
titut per a aquest supòsit. Ulpià a D.28,6,21. Però si el pare hagués escrit: «Si el 
fill hagués mort abans d’arribar als deu anys, Tici sigui hereu. Si hagués mort 
després dels deu però abans dels catorze, Seius sigui hereu», queda clar que hi 
ha dues substitucions, la primera de les quals s’extingeix quan el pupil fa deu 
anys, i la segona, quan assoleix la pubertat. Així cal entendre D.28,6,38,2. Cal 
dir que seria el mateix si no hagués escrit «i hagués mort després dels deu però 
abans dels catorze» sinó «si abans dels catorze, Mevi sigui hereu», ja que, encara 
que sigui indubtable que l’impúber que ha mort abans dels deu anys també ha 
mort abans dels catorze, Paulus afirma a D.28,6,43,1 que val més considerar 
que el termini de cada substitut ha de ser entès separadament,629 sempre que 
no quedi clara la voluntat contrària del testador.630

6. Si de dos impúbers substituïts vulgarment de manera recíproca, que 
també han estat substituïts pupil·larment entre ells, un creixés abans i, per tant, 
a causa de la pubertat anterior, la substitució pupil·lar s’extingís en la seva per-
sona, cal preguntar-se si s’extingeix també en la persona de l’altre, si mor sense 
haver esdevingut encara púber.
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MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa uni-
versam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 4, § 3, n. 79) escriu que 
aquesta qüestió no és fàcil de decidir, però per mi no hi ha res més clar que 
el fet que, en el cas plantejat, la substitució pupil·lar no s’extingeix. No hi fa 
res que la disparitat sigui inadmissible en aquest tipus de substitució recíproca 
(D.28,6,4,1), ja que això s’ha de referir a l’inici, no al final.631 Certament, si un 
pare ordena una substitució recíproca per a un fill impúber i per a un altre de 
púber, no es considera que amb aquesta expressió general vulgui dir que ha 
ordenat una substitució simple per a un, i doble, per a l’altre (D.28,6,4,2) i, per 
tant, es considera que ha ordenat una substitució vulgar recíproca per a amb-
dós. Però si és indubtable que, quan substitueix recíprocament dos fills impú-
bers, també els substitueix pupil·larment de manera recíproca (D.28,6,4,1), no 
hi ha res que impedeixi que la substitució pupil·lar perduri en la persona de 
l’impúber encara que l’altre fill hagi entrat ja en la pubertat. I, quan és indub-
table que el pare volia designar un fill substitut pupil·lar de l’altre, tampoc no 
operen les conjectures de la voluntat en contra de la substitució pupil·lar.

7. J. FABER (comentari a I.2,16,1) objecta que una disposició es vicia si 
arriba a una situació en què no hauria pogut néixer vàlidament (D.45,1,83,5; 
D.45,1,136,1; D.45,1,140,2 i altres textos semblants). Per tant, com que la 
substitució recíproca ordenada per a persones de condició desigual no pot ser 
pupil·lar, la substitució pupil·lar s’hauria d’extingir també si sobrevingués la 
situació de condició desigual, és a dir, si mentre un substituït encara no hagués 
entrat en la pubertat, l’altre ja hi hagués arribat. Però un argument que s’ha 
deduït d’un principi tan imprecís i d’àmbit tan limitat no és gens convincent. 
Perquè la substitució recíproca dels fills púber i impúber no s’oposa a la subs-
titució pupil·lar per la seva naturalesa, sinó per efecte d’una conjectura de la 
voluntat del substituent. Com que aquesta conjectura no s’admet si el pare 
substituent ha volgut que operés una substitució pupil·lar, res no impedirà que 
perduri estàlvia la substitució que hagi estat ordenada correctament, encara 
que amb el decurs del temps els fills hagin passat a tenir una condició desi-
gual. Per això, en aquest cas seria millor aplicar una altra regla que trobem a 
D.50,17,85,1, D.45,1,140,2 i D.50,17,73: un cop s’ha fet quelcom vàlidament, 
perdura encara que es produeixi una situació en què no hauria pogut origi-
nar-se. VINNI (comentari a I.2,20,14),632 LUDWELL (comentari a D.50,17,85,1) 
i altres donen una explicació elegant d’aquesta regla.
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De tot això es desprèn que si el pare que té dos fills impúbers n’hagués 
emancipat un o l’hagués donat en adopció, encara que la substitució pupil·lar 
s’extingeixi per a l’emancipat o l’adoptat, es manté eficaç en la persona d’aquell 
que el pare va retenir en potestat. Així ho aprova PUGA (Tractatus de vulgari et 
pupillari substitutione, cap. 3, n. 29), seguint BARBOSA (Tractatus de substitutionibus, 
comentari a D.28,6,37, n. 10 i seg.).633

8. En segon lloc la substitució pupil·lar s’extingeix per causa de l’impúber si 
aquest sortís de la potestat del seu ascendent. Això succeeix si en vida de l’as-
cendent morís, o es convertís en esclau per condemna penal, o fos deportat, o 
fos donat en adopció, o fos emancipat. Aquestes formes d’extinció de la pàtria 
potestat es consignen en el títol de les Institucions de Justinià «De quines maneres 
s’extingeix el dret de la pàtria potestat» (I.1,12). Si deixem de banda l’emancipació i 
l’adopció, la raó general per la qual la substitució pupil·lar s’extingeix d’aquestes 
maneres és evident: la substitució pupil·lar només pot tenir lloc si el fill hagués 
estat hereu del pare, tal com es desprèn de la seva fórmula «si arriba a ser hereu»; 
però el fill que ha premort al pare, ja sia naturalment, ja sia civilment,634 o que ha 
perdut la ciutadania, no pot ser de cap manera el seu hereu, perquè ha mort o es 
considera com si hagués mort sent filiusfamilias i, per tant, no té capacitat per a 
tenir hereu, ni legítim ni testamentari.635 (D.28,1,6). Aquesta mateixa raó també 
és aplicable al fill impúber, que l’ascendent ha donat en adopció a una persona 
estranya. De manera més general, la raó per la qual la substitució s’extingeix o 
esdevé impossible de totes aquestes maneres és que la substitució que encara es 
troba pendent, perquè no ha estat confirmada per la mort del pare, arriba a una 
situació en què no hauria pogut ser ordenada, perquè la substitució pupil·lar 
requereix la pàtria potestat ininterrompudament durant tota la vida del pare. Per 
això, l’extinció de la pàtria potestat d’aquestes maneres, abans de la mort del pare, 
implica que la pròpia substitució pupil·lar també s’extingeixi (D.45,1,140,2). Per 
això diu Papinià (D.28,6,41,2): «Si l’ascendent va donar un substitut a la filla o al nét 
que ocupava el lloc d’un fill o que va començar a ocupar-lo després d’atorgat el testament, 
la substitució pupil·lar esdevé nul·la si algun d’ells no formava part de la família també 
en el moment de la mort.»636 Examinem algunes d’aquestes maneres d’extingir-se 
la substitució en què hi ha quelcom digne de ser exposat.

9. El que hem dit en relació amb la mort del fill impúber en vida del pare 
s’ha de predicar també de la mort que es fingeix que ha patit el fill quan ha 
estat capturat pels enemics, si morís en captivitat, tant si ha mort en vida del 
pare com si ho ha fet després de la mort d’aquest. Des del moment en què va 
ser capturat pels enemics, el fill va deixar d’estar sota la potestat del pare i, atès 
que va morir en mans dels enemics, no se’l pot ajudar amb cap ficció jurídica 
a posteriori que permeti mantenir la substitució.
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No es pot amb el postlimini, perquè no va tornar a la ciutat. Tampoc amb 
la Llei Cornèlia, perquè amb ella no s’aconsegueix que el filiusfamilias capturat, 
que no va deixar cap bé a la ciutat, tingui un hereu, tal com ho argumenta Julià 
a D.28,6,28 verset si vero. Per contra, si en vida del pare o després de la mort 
d’aquest, el fill hagués tornat a la ciutat i hi hagués mort impúber després que 
el pare, la substitució pupil·lar quedaria sanada gràcies al dret del postlimini. 
En aplicació d’aquest dret, que permet fingir que el fill ha estat sempre a la 
ciutat, es considera que la substitució no ha estat interrompuda sinó suspesa 
(D.28,3,6,12 i I.2,12,5).637

10. És clar que si el fill esdevé esclau per condemna penal o és deportat 
abans de la mort del pare la substitució pupil·lar s’extingeix, perquè el fill, un 
cop perduda la llibertat o la ciutadania, no pot ser hereu. En algunes ocasions 
es permet imposar aquestes penes a un impúber, si es troba proper a la puber-
tat i, per tant, és capaç d’actuar dolosament (D.4,1,6; D.26,1,14pr; D.26,1,14,1 
i D.29,5,14). Per això, Elià638 (Varia Historia, llib. 5, cap. 16) ens explica que a 
Atenes va ser condemnat com a sacríleg un noi que havia pres la làmina d’or 
que havia caigut de la corona de Diana. Vegeu A. MATTHAEUS (Commentarius 
ad lib. XLVII et XLVIII Dig. de criminibus, proleg., cap. 2, n. 2). La solució serà la 
mateixa, encara que aquestes situacions arribin a l’impúber després de la mort 
del pare, perquè, en aquests casos, el fill no pot tenir hereus. Per efecte de la 
substitució pupil·lar se succeeix l’impúber i no el pare, com ja hem dit en un 
altre lloc639 i, per tant, en res no s’oposa a la nostra afirmació D.36,1,18(17),5. 
Aquest text parla clarament d’una substitució fideïcomissària, per efecte de 
la qual no se succeeix l’hereu deportat sinó el testador i, per tant, el fisc, que 
reclama els béns del deportat amb els seus gravàmens, ha de trametre al germà 
fideïcomissari tot allò que hauria hagut de trametre l’altre germà, si hagués 
mort a la ciutat sense fills.640

11. Després de la mort del pare substituent, la substitució pupil·lar s’extin-
geix per causa de la persona de l’impúber no només si hagués deixat de ser 
lliure o ciutadà, sinó també si deixés de ser sui iuris, com per exemple si hagués 
estat arrogat. Ja ens hem ocupat de dir què passaria si perdés la llibertat o la 
ciutadania per causa d’un crim, i és una cosa senzilla. Més difícil és saber què 
cal dir de la substitució de l’impúber que ha perdut la llibertat per haver esde-
vingut captiu després de la mort del pare i que ha mort en mans dels enemics. 
En especial es pregunta si la substitució queda confirmada gràcies a la Llei 
Cornèlia o no.641

*

finestres tripa 18/4/05, 17:27297



J. FINESTRES I DE MONSALVO298 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 299

finestres tripa 18/4/05, 17:27298



J. FINESTRES I DE MONSALVO298 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 299

A. FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 10, cap. 5) va considerar que 
els jurisconsults estaven en desacord sobre aquest punt, a causa dels dictàmens de 
Papinià a D.49,15,10,1 i de Julià a D.28,6,28 verset sed si pater, com si el primer 
text ho negués i el segon ho afirmés. Hi ha qui considera que la substitució no 
era confirmada per les paraules expresses de la Llei Cornèlia sinó pel seu esperit, i 
en això estarien d’acord Papinià i Julià en els textos esmentats. Així PICARDO (De 
vulgari et pupillari substitutione..., quaest. 27), CHESI (Interpretationum Iuris libri duo, 
llib. 2, qu. 44), AMAYA (Observationum Iuris libri tres, llib. 2, capítol 1, n. 38) i PUGA 
(Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 9). Finalment, J. MARTÍNEZ 
DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa universam complectens 
pupillaris substitutionis materia, cap. 4, § 3, n. 14) va afirmar que la substitució no 
quedava confirmada de cap manera i que els testimonis de Papinià i de Julià tot 
just esmentats coincidirien en aquesta opinió.

12. Per tal que quedi més clara aquesta afirmació, que a mi també em sembla 
correcta, referim les paraules de tots dos jurisconsults. Julià diu a D.28,6,28 verset 
sed si pater: «Però si el pare ha mort a la ciutat i el fill impúber és en mans dels enemics, si 
el fill hagués caigut en poder dels enemics un cop mort el pare, no és fàcil (non commode) 
(així en el manuscrit de Florència;642 CUIACI {Commentaria in libros quaestionum 
Aemilii Papiniani, llib. 29 ad D.49,15,10,1} llegeix per comptes d’això «no és 
difícil» {non incommode};643 el segueixen GOVEÀ {comentari a D.28,6,28}, FABER 
{Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 9, cap. 15} i altres; nosaltres seguim la 
lectura del manuscrit644) considerar que l’herència de l’impúber correspon als substituts 
per efecte d’aquesta Llei.» Fins aquí la citació de Julià, el qual nega clarament que 
el testament pupil·lar quedi confirmat gràcies a la Llei Cornèlia en aquest cas. 
Papinià, d’altra banda, diu a D.49,15,10,1: «Si, un cop mort el pare, l’impúber instituït 
o desheretat fos capturat, és immediat dir que, no havent parlat la Llei Cornèlia en absolut 
de les segones taules, només es va referir a la persona de qui hagués tingut testamenti-
factio.»645 Aquestes afirmacions concorden perfectament amb el que ha dit Julià. 
Vegem les que segueixen: «És indubtable que mitjançant la Llei Cornèlia es defereix 
l’herència ab intestato també de l’impúber captiu, ja que és cert que l’impúber no havia 
tingut testamentifactio.» Aquestes paraules demostren encara més clarament allò 
que volem, ja que si, havent mort el pare captiu, mitjançant la Llei Cornèlia es 
defereix ab intestato als agnats més propers646 l’herència de l’impúber que tenia un 
substitut pupil·lar i que ha mort en mans dels enemics, es obvi que de cap mane-
ra no pot aconseguir-se que l’herència es defereixi mitjançant aquesta mateixa 
Llei Cornèlia al substitut a conseqüència del testament pupil·lar. Les paraules que 
segueixen tampoc no contradiuen aquesta interpretació: «I, per tant (continua 
Papinià), no és estrany que el pretor segueixi més la voluntat del pare que la de la Llei i 
doni al substitut accions útils per a reclamar l’herència.»
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13. Considero que aquestes afirmacions no es contradiuen amb les que hem 
exposat abans. La seva explicació breu i clara és la següent. Aquí se’ns presenta 
una doble voluntat, d’acord amb la qual es defereix l’herència; una, la del pare, 
i l’altra, la de la Llei, en concret la de les XII Taules, segons la qual l’herència 
correspon als agnats de grau més proper. Aquesta Llei desplega els seus efectes 
gràcies a l’auxili de la Llei Cornèlia, ja que, si la Llei Cornèlia no fingís que la 
persona que ha mort en mans dels enemics ha perdut la vida de manera retro-
activa en l’instant en què va ser capturada i que, per tant, era ciutadà romà, la 
seva herència, pel fet de no ser la d’un ciutadà romà, de cap manera corres-
pondria als agnats de grau més proper per efecte de la Llei Decemviral.647 Per 
aquesta raó Papinià no afirma que l’herència ab intestato es defereix segons la 
Llei Cornèlia sinó mitjançant la Llei Cornèlia, com a D.38,16,1 i D.45,15,22,3. 
En el mateix sentit, Javolè diu a D.28,3,15 que mitjançant la Llei Cornèlia 
s’anul·la el testament del captiu a qui li ha nascut un pòstum, és a dir, com 
a efecte indirecte de la Llei Cornèlia. Això, ho explica L. VAN DE POLL (De 
exhereditatione [sic] et praeteritione Romana atque hodierna liber singularis, cap. 15, 
n. 11) tot aportant alguns exemples que fan al cas. De tota manera, això no és 
sempre així, ja que amb freqüència es diu que se succeeix el captiu «a causa de 
la Llei Cornèlia», com ara a D.45,15,22,1. Però això no significa altra cosa que 
que la Llei Cornèlia, amb la ficció de la mort en la ciutat, propicia la possibi-
litat que les lleis segons les quals el captiu havia de ser succeït produeixin els 
seus efectes. Per tant, mitjançant la Llei Cornèlia es confirmen no només les 
successions i les herències testamentàries, sinó també les intestades; l’herència 
de l’impúber que mor en captivitat i, per tant, els béns que havia adquirit pro-
cedents del pare es defereixen a qui haurien correspost si hagués mor intestat 
en el moment en què va ser capturat.

14. En aquest punt se’ns objecta que mitjançant la Llei Cornèlia es defe-
reix la successió a aquelles persones a qui s’hauria deferit si el captiu hagués 
mort en la ciutat (D.38,16,1) o si no hagués caigut en poder dels enemics 
(D.45,15,22). Per tant, l’herència s’hauria de deferir al substitut pupil·lar, a qui 
sens dubte s’hauria deferit per efecte de la substitució pupil·lar, si l’impúber 
no hagués estat capturat i hagués mort en la ciutat. Cal dir que, pel que fa a 
la Llei Cornèlia, es considera aquest impúber intestat a tots els efectes, perquè 
aquesta llei només es referia a la persona de qui hagués tingut testamentifactio648 
(D.45,15,12,1) i només confirmava els testaments atorgats per captius que 
haguessin mort en mans dels enemics.

647 És a dir, la Llei de les XII Taules.
648 És a dir, només es referia a la persona amb capacitat per a tenir successors. El terme testamen-

tifactio no es refereix a la capacitat per a testar sinó que té un sentit molt més general.
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No és d’aquests el testament de l’impúber, el qual no ha atorgat testament 
sinó que ha de tenir hereu per efecte del testament patern. Però el testament 
del pare no pot ser confirmat, no només perquè ja ha desplegat els seus efec-
tes, atès que el pare ja és mort, sinó en especial perquè el pare testador no ha 
estat capturat. Cal entendre en aquest mateix sentit D.38,16,1 i D.45,15,22. En 
algunes ocasions la Llei Cornèlia confirma la substitució pupil·lar, tal com es 
dedueix de Julià (D.28,6,28 verset sed si pater) i de Papinià (D.49,15,10,1 ver-
set verum). Però això té lloc si el pare substituent també hagués mort en poder 
dels enemics, ja que, si queda confirmat el testament del pare captiu, també 
es confirma en conseqüència el testament pupil·lar, com a part i apèndix del 
testament patern (D.29,3,11 i I.2,16,5). Per tant, retinguem que, segons la dis-
posició o la voluntat de la Llei Cornèlia, cal deferir l’herència ab intestato als 
agnats de grau més proper i no al substitut pupil·lar.

15. La disposició i la voluntat del pare que ha donat un substitut al fill que 
mor abans d’arribar a la pubertat és una altra. Però quin partit prendrà el pre-
tor si reclamen l’herència de l’impúber captiu tant els agnats, fonamentant-se 
en la llei, com els substituts pupil·lars, sobre la base del testament pupil·lar? A 
qui preferirà per a concedir la bonorum possessio? Papinià ens ho deixa entre-
veure a D.49,15,10,1 quan diu «I, per tant, no és estrany que el pretor segueixi més 
la voluntat del pare que la de la llei i doni al substitut accions útils per a reclamar l’he-
rència.» En termes més explícits, vol dir que el pretor pot seguir sense recança 
la voluntat de la llei, i d’acord amb ella, donar la bonorum possessio ab intestato 
als agnats de grau més proper, però que seria més equitatiu seguir la voluntat 
del pare i donar al substitut accions útils (no es poden donar accions directes, 
perquè, segons el dret civil, no subsisteix el testament pupil·lar) de manera que 
aquest pugui reclamar l’herència als agnats, i d’aquesta manera se’ls pugui defe-
rir finalment la bonorum possessio. Tal com diu Aristòtil, és «quelcom just millor 
que quelcom just»649. I no és nou en absolut que el pretor, a l’hora de donar la 
bonorum possessio, prefereixi certes persones davant d’altres que són cridades 
a la successió per la llei, en especial si aquestes no són excloses expressament 
per la llei, sinó que tan sols no hi són cridades. Així és com s’ha d’entendre 
D.37,1,12,1. Això és el que passa en la successió dels cognats650 (D.38,8,1 i 
I.3,5pr) i en la dels pòstums aliens (D.37,11,3; I.3,9pr. i altres de semblants).

649 La citació prové de Ètica a Nicòmac [Loeb] 5,10,8. En aquest passatge, Aristòtil exposa la dife-
rència entre l’equitat (epieikeia) i la justícia (dike), i afirma que, atès que la llei no pot establir tots els 
casos possibles, resulta imprescindible que l’equitat moderi en alguns casos l’aplicació estricta de la 
norma. En aquest cas, la solució de la llei és justa, però la solució introduïda per l’equitat encara és 
més justa.

650 Els cognats són els parents del testador amb vincles de sang. Cfr. glossari.
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Concloguem, per tant, que el testament pupil·lar en què s’havia donat un 
substitut a l’impúber que ha mort en mans dels enemics és nul segons el dret 
civil, però manté la validesa amb l’auxili del pretor, en qualitat d’apèndix del 
testament patern, el qual és vàlid tant pel dret civil com pel pretori.651

16. De tot això es desprèn que, encara amb més raó, la substitució orde-
nada per a un impúber que, havent estat capturat després de la mort del pare, 
hagués madurat en mans dels enemics i que hi hagués mort després d’haver 
assolit la pubertat, no es confirma mitjançant la Llei Cornèlia ni tampoc per 
efecte de la seva interpretació. GOFFRED.652 i P. BARBOSA (Tractatus de substituti-
onibus, comentari a D.28,6,28)653 es van pronunciar contra la substitució; PUGA 
(Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 10 i seg.) i els altres que 
defensen que la substitució és confirmada si mor en captivitat encara impúber 
ho tenen molt difícil per a poder escapar-se dels arguments d’aquests autors. 
Passem ja a altres qüestions.

17. És tan clar que si es dóna a l’impúber en arrogació la substitució pupil·lar 
esdevé nul·la, com claríssim és D.1,7,17,1. Ciceró (Pro domo sua)654 diu «Atès 
que la substitució és el testament del pupil, esdevé nul·la amb l’arrogació, perquè l’ar-
rogació és una capitidisminució i tota capitidisminució anul·la el testament.» Justinià 
ho confirma a I.2,17,4 - 6. Per això l’arrogació exclou també els agnats del 
dret a l’herència ab intestato: després de ser arrogat, ja no té aquests agnats ni 
pot tenir hereus legítims,655 perquè ell mateix i totes les seves coses han quedat 
sotmesos a la potestat d’altri (I.1,15,3).656 Per tant, tampoc no estaria en mans 
dels tutors alterar la successió intestada ni extingir la substitució pupil·lar, de 
la mateixa manera que no podrien sotmetre el pupil a la potestat d’algú altre, 
cosa que clarament no forma part de l’administració de la tutela. Antigament 
els pupils no podien ser arrogats (Ulp.8,5), però, més tard, per efecte d’una 
constitució d’Antoní,657 es va establir que els impúbers podrien ser arrogats 
amb l’autorització del príncep658 si, després d’haver estat examinat el cas amb 
diligència per un magistrat, constés certament que l’arrogació es feia per una 
causa honesta i que beneficiava el pupil. A més d’aquesta condició, es va establir 
que l’arrogador prestés caució a un funcionari públic659 que, si el pupil morís 
abans de la pubertat, trametria els béns a aquells que haurien estat cridats a la 
successió del pupil, si no s’hagués fet l’arrogació. Aquests punts es poden veure 
més extensament a D.1,7,15,2 i seg.,660 D.1,7,17 i alguns dels seg., C.8,47(48),2 
i I.1,11,3.

*
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18. Per tant, els béns de l’impúber arrogat, als quals, per haver-se extingit 
el dret a succeir, no podran aspirar ni els agnats, ni els substituts pupil·lars ni 
els legataris, es conserven per a aquestes persones gràcies al benefici de la cau-
ció prestada a un funcionari públic. Perquè, per efecte de l’obligació nascuda 
d’aquesta caució, s’auxilia cadascuna de les persones per a qui s’ha prestat amb 
accions útils contra el pare que arroga o contra els fiadors que aquest hagi 
aportat, tal com clarament ho ensenya Papinià a D.28,6,40. En conseqüència, 
obtindran el patrimoni del pupil arrogat no com a herència, sinó com a béns. 
Per això Ulpià (D.38,17,2,5) diu acuradament que es defereixen a la mare els 
béns (i no l’herència) del fill impúber arrogat, per a qui el pare havia fet un 
testament pupil·lar, si els substituts haguessin repudiat l’herència del pupil. El 
mateix context i la partícula quare («per la qual cosa») mostren prou bé que 
també s’ha d’entendre així el cas que Ulpià tracta al final d’aquest § 5 i que 
així s’ha de resoldre la qüestió que hem plantejat més amunt, relativa al fill que 
tenia substituts pupil·lars. Alguns com ara CUIACI (Commentaria in libros quaes-
tionum Aemilii Papiniani, llib. 29661 ad D.28,6,40) i DE LA COSTE (comentari a 
I.2,16,3) pensen, sobre la base de D.1,7,19,1, que les accions útils només són 
necessàries si no s’ha prestat la caució.662 Però dubto que interpretin D.1,7,19,1 
en el seu sentit genuí; aquest text sembla que vol dir més aviat que l’acció útil 
es concediria contra l’arrogador als interessats, per tal que l’arrogador solucio-
nés la manca de caució i per a aconseguir que la prestés, encara que fos després 
d’haver-se perfeccionat l’arrogació. No hi ha dubte que és molt convenient per 
als interessats que l’arrogador prometi per satisdatio o presti caució presentant 
fiadors, però que aquest darrer tipus de caució mai no pot considerar-se tàci-
tament prestada, ja que no es pot considerar que els fiadors hagin estat desig-
nats tàcitament. Sigui com sigui, pel que fa a la comprensió de D.1,7,19,1, on 
no hi ha cap mot decisiu que restringeixi les accions útils a aquest cas, sembla 
més encertat interpretar que els agnats, els substituts i els altres, envers qui la 
persona que arroga no s’ha obligat directament amb una stipulatio, per efecte 
de la stipulatio prestada al funcionari públic només disposen de les accions útils, 
no de les directes.663 Marcel ens informa a D.1,7,20 que aquesta caució esdevé 
ineficaç amb la pubertat de l’arrogat. No li manca raó, ja que si no s’hagués fet 
l’arrogació, en arribar a la pubertat s’hauria extingit de tota manera la substi-
tució pupil·lar, i el fill, amb aquesta edat, hauria pogut excloure els agnats de 
l’herència atorgant testament.

*
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19. Abans d’A. FABER, que jo sàpiga, ningú no havia posat en dubte que 
amb l’obligació de la caució es protegís el substitut pupil·lar, ja que, d’una 
banda, la clàusula de la caució prestada per l’arrogador que ens tramet Marcel 
a D.1,7,18 abasta el substitut: «...que restituiria allò que hagués percebut dels béns 
del pupil a aquells a qui hauria correspost el patrimoni, si l’arrogat hagués mantingut 
el seu estatus.»664 D’altra banda, Papinià afirma clarament a D.28,6,40 que les 
accions útils que tenen el seu origen en aquesta caució corresponen al substitut 
pupil·lar. Però A. FABER (Iurisprudentiae Papinianeae scientia, tit. 10 (De adoptio-
ne), pr.1, illatio 14 i Rationalia in Pandectas, ad D.1,7,19), per desig de novetat, 
com si només ell tingués accés als santuaris de la Themis romana,665 no dubta 
a afirmar que mitjançant una caució d’aquest tipus no es beneficia en absolut 
el substitut pupil·lar, excepte si es tracta d’un esclau hereu necessari, a qui no 
s’afavoreix tant per raó de l’herència com per raó de la llibertat. Segons FABER, 
amb l’obligació de la caució es beneficiaria els legataris i les llibertats que s’han 
ordenat en el testament pupil·lar, tal com clarament ho posa de manifest Ulpià 
a D.1,7,19[pr] quan diu: «Ningú no dubta que amb aquestes paraules de la fiança que 
ha de prestar l’arrogador: “aquells a qui correspon aquest patrimoni”, també s’ha vetllat 
per les llibertats que s’han ordenat en les segones taules, i molt més per l’esclau substitut 
i pels legataris.»666 D’aquí dedueix que les paraules de la caució a D.1,7,18 «...que 
restituiria allò que hagués percebut dels béns del pupil a aquells a qui hauria correspost 
el patrimoni si l’arrogat hagués mantingut el seu estatus.» han de ser restringides, pel 
que fa a la causa de la successió,667 al successors ab intestato del pupil i a l’esclau 
substitut necessari.668

20. FABER pensa molts més arguments per a persuadir que la seva opinió 
és conforme al dret i és la més equitativa. Diu, per exemple, que la substitució 
pupil·lar és un testament del fill que el pare ha atorgat en contra de les regles 
ordinàries del dret i que, per tant, es considera just que no s’apliquin en aquest 
cas, perquè el fill no obté de la substitució pupil·lar tant de benefici com de 
l’arrogació, ja que aquesta només es permet si li resulta profitosa (I.1,11,3 i 
altres fonts esmentades més amunt).669 Si passa altrament —diu FABER— la 
substitució pupil·lar, que es troba fora del dret ordinari, tindria un privilegi 
més gran que qualsevol altre testament d’un paterfamilias670 arrogat, que, després 
d’haver quedat ineficaç (irritum) per causa de l’arrogació, només reviu pel dret 
pretori si, després d’haver-se dissolt l’arrogació, s’expressés una nova voluntat 
(D.37,11,11,2).671

*
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21. També al·lega que, en aquest cas, s’afavoreix més la causa de l’agnat de 
grau més proper que no pas la del substitut, perquè la persona del substitut 
és certa i no pot perseguir l’herència de l’impúber durant la vida d’aquest 
(D.28,6,2,2) si no és maliciosament i contra els bons costums, cas en què es 
convertiria en indigne, per haver tingut tantíssima pressa, en contra del dret de 
gents (D.39,5,29,2 i alguns altres textos del mateix títol). Això no es pot dir de 
la persona del successor ab intestato, ja que s’ignora qui serà l’agnat de grau més 
proper quan mori el pupil. D’altra banda, atès que el dret del substitut és tem-
poral, s’acabaria amb la pubertat, si no hagués estat arrogat. Finalment, el dret del 
substitut pupil·lar es troba fora de les regles ordinàries del dret, mentre que el dret 
dels agnats prové del dret ordinari, el retorn cap al qual, des del dret especial, es 
presenta fàcil. Arg. D.2,14,27,2.

22. FABER construeix la seva opinió amb aquests arguments enganyat per les 
paraules de D.1,7,19[pr],672 que ha entès malament. Si aquestes s’exposen cor-
rectament, no s’hi trobarà res que doni suport a FABER.673 Ulpià hi diu: «amb les 
paraules de la fiança s’ha vetllat per les llibertats que s’han ordenat en les segones tau-
les»674 i a continuació hi afegeix, o més aviat hi introdueix com un incís, abans 
de parlar dels legataris: «i molt més per l’esclau substitut». Però, per què «molt més»? 
Sens dubte perquè corresponen a l’esclau no només la llibertat, com era el cas 
d’aquells de qui havia parlat anteriorment, sinó també l’herència per efecte de 
la substitució pupil·lar. Per tant, Ulpià no parla aquí de l’esclau substitut perquè 
amb l’obligació de la caució només es vetlli per ell, sinó que ho fa perquè li’n 
dóna peu el que acaba de dir de les llibertats. Em sembla completament absurd 
que la caució beneficiï els legataris, a qui no es protegeix de cap manera espe-
cial, i que no beneficiï el substitut.

23. La resta d’arguments que propugna FABER són del mateix estil. Perquè, què 
hi té a veure que l’arrogació es consideri675 més útil per a l’impúber que la substi-
tució pupil·lar? Impedirà això que la substitució que esdevingui ineficaç (irrita) per 
causa de l’arrogació romangui viva, en certa manera, per mitjà de la caució? En 
absolut. Perquè igualment cal considerar més beneficiós per a l’impúber que sigui 
arrogat que no pas que tingui hereus ab intestato i, malgrat tot, això no impedeix 
que la successió legítima676 es conservi, de la manera que es pugui, per als agnats. 
Per causa de l’arrogació —objecta FABER— el testament del paterfamilias queda 
de tal manera ineficaç (irritum) que només es pot sanar amb una nova voluntat. 
Per tant, no hauria de sanar mitjançant la caució el testament del filiusfamilias, que 
queda fora de l’àmbit del dret ordinari. Pèssima conclusió! Perquè en el cas del 
paterfamilias, el testament queda ineficaç per voluntat de qui el va atorgar i es va 
donar a si mateix en arrogació, però no és així al cas del filiusfamilias.677 A més, 
no s’ha creat cap caució per a l’arrogació d’un paterfamilias púber, amb la qual es 
mantigui eficaç el testament, com en el cas de l’impúber arrogat.

*
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24. A. FABER objecta també que, en aquest cas, cal afavorir més els successors 
legítims678 que no pas els substituts. Quina ximpleria! Al contrari: és prioritari 
i preferent el dret successori que prové del testament davant el dret a succeir 
ab intestato (D.29,2,69). Mentre la substitució es manté viva, qui negarà que la 
seva causa és preferent a la de la successió legítima? Quan es presta la caució 
(que és el moment en què es vetlla aquelles persones a qui correspon el cabal), 
la substitució encara es manté viva, ja que encara no ha estat deixada ineficaç 
per l’arrogació. Per això, les paraules de la caució es poden referir més pròpia-
ment al substitut que als agnats.679 A aquests en res no els beneficia que el dret 
del substitut sigui temporal ni que s’hagi introduït fora de les regles ordinà-
ries del dret,680 perquè el fet que aquest dret sigui així no és obstacle perquè 
sigui preferent i més ferm que el dret dels agnats, mentre dura el termini de la 
pròpia substitució, és a dir, l’edat impúber. És certament subtilíssima l’objecció 
de FABER relativa al desig impacient del substitut, que és una persona certa, 
per a aconseguir la mort de l’impúber. Però, què se’n desprèn, d’això? Es pot 
tenir aquesta mateixa por, i de la mateixa manera, si l’impúber continués sent 
sui iuris (I.2,16,3) però aquesta por, com que és massa remota, no impedeix la 
fermesa de la substitució pupil·lar. Què diríem si el substitut no sabés que és 
substitut, per exemple, perquè el testador hagués prohibit obrir el testament 
pupil·lar abans de la mort del pupil? Certament, en aquest cas no crec que ni 
el mateix FABER imputés al substitut cap cobdícia de l’herència d’un viu. I, si 
ens hi fixem bé, aquesta caució no fa tant referència a l’adquisició de l’herèn-
cia d’un viu com al fet que aquesta sigui conservada per a les persones a qui 
ha estat destinada. GONZÁLEZ TÉLLEZ (comentari a C.5,X,I,35) accepta que 
aquest tipus de caució se sosté amb un fonament jurídic immillorable sobre 
la base de C.6,58,11 i C.8,48,6. Finalment, en la caució que cal interposar, el 
substitut no hi pren part, sinó que hi intervé un funcionari públic, és a dir, 
un escriba, davant de l’arrogador s’obliga mitjançant una stipulatio a favor de 
tots aquells que havien d’adquirir els béns del pupil, inclosos els absents i els 
que ignoren la seva vocació. BACHOFF (comentari a D.1,7, n. 12) i ja abans a 
Exercitationes ad partem posteriorem Chiliados Antonii Fabri, en el prefaci de l’error 
37, PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 6 i seg.) i M. A. 
LANZ (Variarum iuris interpretationum et resolutionum libri, llib. 1, interp. 1, disc. 1) 
han defensat expressament la nostra opinió en contra d’A. FABER.681
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25. Tot el que hem dit fins ara de la substitució pupil·lar ordenada per a un 
fill impúber que ha estat arrogat fa referència al cas en què aquest mori impú-
ber i en potestat de l’arrogador. Ara queda per tractar un cas divers: quan abans 
de la pubertat el pupil esdevé novament sui iuris, ja sia perquè hagi estat eman-
cipat per l’arrogador o perquè l’hagi sobreviscut. Es pregunta, doncs, si i per 
quin concepte el substitut pupil·lar obté els béns del pupil, en cas que aquest 
hagi mort abans d’arribar a la pubertat després d’haver estat alliberat així de 
la potestat de l’arrogador. P. BARBOSA (Tractatus de substitutionibus, comentari a 
D.28,6,10, n. 30 i seg.)682 i PICARDO (comentari a la rúbrica de I.1,11 [n. 28]) 
han sostingut que el substitut obtenia els béns per efecte de la substitució, que 
reviuria segons el dret civil, i no per efecte de l’obligació de la caució. Alguns 
—la glossa (ad D.1,7,22), E. CALDERA (Variarum lectionum libri, llib. 3, cap. 1, 
n. 35), FUSARI (Tractatus de substitutionibus, qu. 141, n. 3) i PUGA (Tractatus de 
vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 12, i cap. 4, n. 10)— han afirmat que es 
defereix l’herència per efecte de la substitució gràcies a un benefici del pretor. 
Altres (VIGLI VAN AYTTA [comentari I.2,16pr, n. 14], E. COSTA [com. a cap. Si 
pater De testamen. Lib. Sexto vers. Omnia bona n. 5, al final] i LANZ [Variarum iuris 
interpretationum et resolutionum libri, llib. 1, interp. 1, disc. 2, n. 4]), finalment, han 
defensat que el substitut obté els béns del pupil només en virtut de la caució.

26. A favor de la primera opinió no s’al·lega certament res que atregui ni 
tan sols els principiants. La segona i la tercera se sostenen en alguns arguments, 
però a mi em sembla que els doctors tant afirmen com neguen massa gene-
ralment. Jo crec que cal distingir, dient que l’obligació de la caució desapa-
reix només si l’impúber arrogat hagués sortit de la potestat de l’arrogador per 
emancipació, però no en els altres casos.683 Per tant, el substitut pot obtenir 
els béns en algunes ocasions per efecte de la caució i en altres per dret pretori 
mitjançant la bonorum possessio secundum tabulas referida al testament pupil·lar.684 
I, certament, Ulpià ens ensenya a D.1,7,22pr. i la raó persuadeix que l’obligació 
de la caució perdura en alguns casos després de la mort de l’arrogador i que 
els successors d’aquest responen per ella, perquè l’obligació nascuda de la cau-
ció prestada per l’arrogador, com a originada en un contracte de stipulatio, ha 
de passar als hereus (D.44,7,49; D.50,17,152,3; I.4,12,1).685 No hi ha cap raó 
per pensar que D.1,7,22pr, que parla de forma general i sense fer diferències, 
es refereix només als successors ab intestato i no als substituts.686 Tampoc no fa 
que els successors deixin de respondre el fet que l’arrogat impúber hagi succeït 
en els béns que ell mateix va transmetre al pare arrogador. Aquesta obligació 
transita juntament amb l’herència, encara que no pugui tenir cap efecte abans 
que passi a uns altres hereus després de la mort de l’impúber.687
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L’obligació de la caució perdura, doncs, quan l’impúber que continua en la 
família de l’arrogador sobreviu al pare adoptiu. En aquest cas, opino que no cal 
concedir aquest remei extraordinari del pretor, perquè no es considera neces-
sari.688

27. Però si l’arrogador emancipa o deshereta l’impúber, cas en el qual aquest 
rep aquells béns seus, que havia aportat al pare arrogador (I.1,11,3), jo no tinc 
cap dubte que la caució esdevé ineficaç. Aquesta no pot obligar-lo, ni a ell 
ni als seus hereus, a restituir al substitut ni als agnats els béns que l’arrogador 
ja ha restituït a l’emancipat per ordre de la Llei. Per tant, si l’emancipat mor 
abans d’assolir la pubertat, caldrà sol·licitar del pretor el remei subsidiari de 
la bonorum possessio. No dubto que el pretor l’haurà de concedir al substitut 
pupil·lar sobre la base del testament pupil·lar, que sanarà per al dret pretori, 
seguint l’exemple del testament del paterfamilias que ha esdevingut ineficaç 
(irritum) per causa de l’arrogació i que, un cop desfeta aquesta, sana per al dret 
pretori, de manera que, sobre la base d’aquest dret, es pot sol·licitar la bonorum 
possessio secundum tabulas (D.37,11,11,2 i I.2,17,6). També se segueix l’exemple 
d’aquell testament que ha estat anul·lat (ruptum) pel naixement d’un pòstum i 
que el pretor continua considerant vàlid, si el pòstum hagués mort en vida del 
testador (D.28,3,12).689 Tampoc no té raó qui objecti que en el primer exem-
ple el testament se sana segons el dret pretori perquè s’ha expressat una nova 
voluntat, ja que en el nostre cas (I.2,17,6) no n’hi ha cap. Aquesta declaració de 
voluntat és necessària a D.37,11,11,2, perquè, en aquest cas, el testament que 
ha esdevingut ineficaç (irritum) conté la voluntat de l’emancipat, que és l’autor 
de les disposicions i, per tant, cal que l’eficàcia de l’acte depengui també de la 
seva voluntat. L’emancipat, en donar-se en arrogació, va revocar aquestes dispo-
sicions, i cal que les confirmi novament per a evitar que el pretor prescindeixi 
de l’arrogació i, segons com, concedeixi la bonorum possessio secundum tabulas 
en contra de la voluntat del difunt. Però el testament pupil·lar conté només la 
voluntat del pare, que no depèn en absolut de la voluntat del fill i, per tant, no 
cal una nova declaració de voluntat.

28. Però en el cas que l’impúber no tingui substitut o que repudiï el que 
tingui, què cal fer respecte dels successors intestats, considerant que la relació 
agnatícia està desfeta i que ha desaparegut el remei de la caució?

688 És a dir, no és necessari concedir la bonorum possessio secundum tabulas pupillares. 
689 El naixement d’un fill del testador després de l’atorgament del testament en provocava l’anul-

lació automàtica (testamentum ruptum). Això no obstant, si el fill moria abans que el testador, tot i que per 
al dret civil el testament continuava sent nul, per al dret pretori es considerava sanat, de manera que 
els instituïts podien sol·licitar la bonorum possessio secundum tabulas.
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En general cal dir que el pretor els deferirà la successió en qualitat de cog-
nats690 (vegeu tot el títol D.38,8 i I.3,5), ja que els drets de la cognació no han 
desaparegut per efecte de la capitidisminució de l’arrogat (D.38,8,1,4 verset 
evenit, D.38,8,3 i I.1,15,3) i l’emancipat no té agnats ni cognats a la família 
de l’arrogador. Aquesta opinió em sembla encertadíssima, sempre que aquells 
qui eren els futurs hereus legítims691 ara siguin els cognats de grau més proper. 
Però, si no ho fossin, penso que haurien de ser exclosos, ja que no veig quin 
remei podrien tenir a la seva disposició.

29. S’extingeix la substitució pupil·lar si el pupil esdevé religiós? La qüestió 
és, per dir-ho així, domiciana en la nostra època, en què ningú no emet el vot de 
la professió monacal abans de la pubertat (c.1,III,16 in VI). Una constitució 
del Concili de Trento (sess. 25, cap. 15)692 fins i tot prohibeix la professió abans 
dels setze anys, tant de nois com de noies. Això no obstant, hi ha qui escriu 
que en aquest cas, per efecte de l’assumpció de l’estat de religiós, s’extingiria 
la substitució pupil·lar perquè l’impúber esdevindria incapaç de ser succeït. 
OSTERMAN (Coll. Col.,693 vol. 2, disp. 13, n. 81), qui esmenta també VIVIÈ, ZASI, 
MYNSINGER, SCHNEIDEVÍ i altres. Antigament es podia dubtar sobre aquest 
punt perquè durant aproximadament set-cents anys, l’Església, exercitant sobre 
els fills que per edat encara no podien governar-se tots sols la potestat que els 
ascendents havien abandonat, va denegar a aquells que havien estat consagrats 
a un monestir per la devotio dels seus ascendents el permís per a retornar a la 
vida seglar. Concili de Toledo IV, can. 49 (c.6,C.20,q.1), Concili de Worms, can 
23 [c.2,C.20,q.1] i Isidor (c.4,C.20,q.1). Però jo, encara que ho negui CUIACI, 
penso més aviat que el pare que feia oblació del fill a un monestir renunciava 
a la pàtria potestat i, per això, la substitució pupil·lar quedava immediatament 
ineficaç, ja que aquest tipus de substitució s’extingeix si el fill, en vida del pare, 
és alliberat de la potestat paterna (D.28,6,41,2).694

30. ZOES (comentari a D.28,6, n. 14) diu que BÀRTOLO es pregunta absur-
dament en el seu comentari a D.28,6,2 (n.15) si la substitució pupil·lar s’extin-
geix pel fet que el fill hagi adquirit la dignitat del patriciat, ja que els impúbers 
no són elevats a aquesta dignitat. Però BÀRTOLO no es refereix a la màxima 
dignitat del patriciat695 sinó senzillament a la dignitat que allibera els fills de 
la potestat paterna, que després de la Novel·la 81 in pr. i capítols 1 i 3 són 
totes aquelles dignitats que alliberaven de la coacció curial. BÀRTOLO diu que 
aquestes no són obstacle per a la substitució pupil·lar, perquè Justinià conserva 
a les persones elevades a aquest tipus de dignitats tots els drets legítims (Nov. 
81, cap. 1).

*
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Tot i que és correcte pensar que antigament només es conferien als impú-
bers les dignitats honorífiques,696 les de mera representació o les codicil·lars, 
que no alliberaven de la jurisdicció de la Cúria (Nov. 70 i el text corresponent 
de l’Epítome del professor697 Julià698 —constitució 64— i el comentari de 
PITHOU),699 però no les que impliquessin l’exercici efectiu d’un càrrec,700 avui 
en dia veiem concedides dignitats d’aquesta mena en algunes ocasions, inclo-
ses les eclesiàstiques, ja que el summe pontífex per justes causes ha elevat a la 
dignitat episcopal en diverses ocasions els fills impúbers dels prínceps.

31. Ja ens hem ocupat prou de les maneres com la substitució pupil·lar 
s’extingeix per raó de la persona de l’impúber substituït. Passem ara a exami-
nar les maneres com s’extingeix la substitució per causa de allò que esdevé 
al substituent o, més concretament, al seu testament. Atès que el testament 
pupil·lar és una part i una continuació del testament patern, és lògic que allò 
que deixi ineficaç el testament del pare també extingeixi el testament pupil·lar 
(D.28,3,6,5 i seg.; D.28,6,2, I.2,17,4701 i I.2,16,5). Per això, si al pare li succeís 
alguna cosa que deixés el seu testament ineficaç, com ara la pèrdua de la lli-
bertat, de la ciutadania o de la condició de sui iuris, aquest fet també implicaria 
la ineficàcia de la substitució pupil·lar. El mateix passaria si el testador hagués 
atorgat posteriorment un nou testament vàlid, si hagués revocat el testament 
que havia atorgat, o si l’hagués esborrat o destruït (D.28,6,16,1). Però fins i 
tot després de la mort del pare702 poden succeir moltes coses que deixin ine-
ficaç703 el seu testament i, per tant, comportin la ineficàcia de la substitució 
pupil·lar, que és una accessió del testament patern (D.50,17,120; D.50,17,178): 
per exemple, si cap dels hereus instituïts al testament del pare l’arriba a suc-
ceir, o si queda anul·lat (ruptum) pel naixement d’un pòstum, o si és rescindit 
per inoficiós amb una querela inofficiosi testamenti. Per a les qüestiones relatives 
a totes aquestes vies per les quals un testament queda ineficaç, que no corres-
ponen principalment a aquesta seu, cal remetre’s a altres llocs, com ara als títols 
D.28,3 i I.2,17 als títols D.5,2 i I.2,18 i al títol D.28,2. Per tant, deixarem en 
breu aquestes causes d’extinció de la substitució pupil·lar i només entrarem a 
fons allà on hi hagi quelcom que mereixi una discussió particular o que, per 
trobar-se immers en dificultats, requereixi una explicació més detallada.

*
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32. Encara que qui ha estat fet presoner pels enemics pateixi una capitidismi-
nució màxima, perquè esdevé esclau dels enemics (I.1,12,5; D.49,15,24 al final i 
D.28,3,6,5), el seu testament, malgrat tot, es manté gràcies a la conegudíssima fic-
ció del postlimini704 i de la Llei Cornèlia705. Pel dret del postlimini, després que el 
captiu ha retornat es considera, pel que fa a les relacions i els actes jurídics (com 
el testament), com si mai no hagués estat capturat pels enemics (D.49,15,12,6), 
ja que es fingeix amb efectes retroactius que aquell qui ha retornat del país dels 
enemics ha estat sempre a la ciutat (D.49,15,16). Però si hagués mort en el país 
dels enemics, la Llei Cornèlia fingeix que ha mort en el moment en què va ser 
capturat (D.29,1,39) i, per tant, confirma el seu testament com si aquell qui el va 
atorgar no hagués estat mai en poder dels enemics (D.28,1,12pr). Així doncs, el 
testament que un ciutadà romà havia atorgat abans de la captivitat val pel dret del 
postlimini si ha retornat; i si ha mort en la captivitat, val gràcies a la Llei Cornèlia, 
tal com ho diu Justinià a I.2,12,5. Tot això és ben conegut.

33. Sembla coherent amb tot això que per mitjà d’aquestes ficcions es man-
tingui eficaç també el testament pupil·lar, com a part i apèndix del testament 
principal que resulta confirmat per mitjà de les ficcions. Certament, pel que fa 
al testament pupil·lar atorgat per qui ha retornat de la captivitat, no hi ha cap 
ombra de dificultat, perquè, si el pare hagués tornat després que el fill hagués 
mort a la ciutat sent encara impúber, és obvi que la substitució pupil·lar ha 
quedat ineficaç, ja que es considera que el fill va morir sotmès a la potestat 
paterna i no va poder tenir hereu (D.49,15,11; D.38,16,15 verset Sed si post-
liminio...; D.49,17,9 verset Nam etsi...). Però si torna quan el fill encara viu, 
totes les coses continuen intactes i, per tant, si posteriorment el pare mor en la 
ciutat, i després ho fa el fill, es deferirà l’herència als substituts pupil·lars. Arg. 
D.49,15,16; D.49,15,22,2 verset Reverso..., i altres de semblants.

34. No es pot resoldre tan fàcilment l’altre supòsit: si el pare mor en mans dels 
enemics. Aquí cal distingir tres casos. El primer és si el fill, després de la mort del 
pare, morís en la ciutat encara impúber. El segon, si en les mateixes circumstàn-
cies el fill morís abans que el pare. El tercer, si no només hagués estat capturat 
el pare, sinó també el fill mateix, i la mort els sorprengués a tots dos abans de 
poder tornar. Si el fill sobrevisqués al pare que hagués mort en captivitat, no hi ha 
dubte que, un cop confirmat el testament del pare per mitjà de la Llei Cornèlia, 
es confirma consegüentment també el testament pupil·lar (D.28,6,28).

704 El postlimini era una institució que permetia a la persona que havia estat esclavitzada pels 
enemics i que, per tant, havia perdut la personalitat jurídica, recuperar la major part dels seus drets 
patrimonials, si aconseguia retornar a la ciutat. Vegeu D.49,15 per tot.

705 Es refereix a la Llei Cornèlia de captivis, aprovada en temps de Sila (vers els anys 82-79 aC).
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Atès que gràcies al benefici de la Llei Cornèlia es considera com si el 
pare hagués mort en la ciutat en el mateix moment en què va ser capturat 
(D.28,1,12[pr], D.29,1,39; D.41,3,44,7 i D.49,15,12,1), no hi ha dubte que 
no només es considera que el fill ha esdevingut sui iuris en el moment de la 
mort del pare, sinó també que, si el fill mor més tard en la ciutat, mor sent sui 
iuris i realment alliberat del tot de la pàtria potestat. Amb un argument similar 
Papinià va refutar a uns que, prescindint de la Llei Cornèlia, afirmaven que 
el testament pupil·lar no havia de tenir efecte en la persona del fill que havia 
esdevingut sui iuris en vida del pare (D.49,15,11).

35. La segona qüestió sobre si s’ha de confirmar o no el testament pupil·lar 
si el fill del captiu ha mort en la ciutat i després d’ell ha mort el pare en mans 
dels enemics és molt obscura i aspra, perquè un únic text de Papinià que ens ha 
arribat sobre aquest punt (D.49,15,11), més versàtil que un coturn,706 ha ofert 
iguals fonaments a favor del parer que accepta la confirmació i del que la nega. 
Veiem abans de tot les paraules de Papinià: «Però si el fill morís abans en la ciutat, 
no hi ha res que es pugui tractar sobre el testament pupil·lar, ja sia perquè es considera 
que ha mort en vida del pare sent filiusfamilias, ja sia perquè, no havent retornat el 
pare, es consideri que ha estat sui iuris des del moment en què el pare va ser capturat 
pels enemics.»707 CUIACI (Commentaria in libros quaestionum Aemilii Papiniani, llib. 
29 ad D.49,15,10), CHESI (Interpretationum Iuris libri duo, llib. 2, qu. 45) i altres 
que segueixen CUMAN (comentari a D.28,6,28), hi veuen una confirmació 
de la substitució, com si les paraules «...no hi ha res que es pugui tractar sobre el 
testament pupil·lar...» signifiquessin que no hi ha res que es pugui discutir del 
testament pupil·lar, perquè la qüestió seria clara i evident, ja que, segons ells, 
si el pare torna del país dels enemics (cosa que cal afegir al primer membre, 
o sobreentendre, per tal que s’oposi a l’altre que ve després «... ja sia perquè, no 
havent retornat el pare...»708), seria indubtable, d’acord amb el que hem dit més 
amunt en aquest capítol § 33, que el fill que ha mort a la ciutat ha mort sent 
filiusfamilias. Però si no retorna, es considera que el fill ha esdevingut sui iuris 
des del moment en què el pare va ser capturat pels enemics. Del fet que la Llei 
Cornèlia fingeixi que el pare, que realment ha mort en mans dels enemics, ha 
mort en el mateix moment en què ha estat capturat i, que, per tant, amb la 
mort del pare el fill ha esdevingut sui iuris, se’n desprèn, pels esmentats autors, 
que per mitjà de la Llei Cornèlia el testament pupil·lar, que és un apèndix 
del testament patern, queda confirmat juntament amb el del pare, perquè, tal 
com diu Julià a D.28,6,28, aquesta Llei no només confirma l’herència de les 
persones que han fet testament sinó totes les herències que haguessin pogut 
correspondre a algú per efecte del testament dels captius.

*
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Afegeixen que en res no s’oposa a aquesta conclusió el fet que el fill mori 
abans que sigui cert que s’aplicarà la Llei Cornèlia (ja que el pare pot retornar 
viu a la ciutat) i que, per tant, abans de la mort natural del pare el fill tingui 
un estatus familiar incert. Perquè, atès que mentrestant, a causa de l’esperança 
del retorn, tot està en suspens, encara que després el pare mori en mans dels 
enemics es consideraria que el fill va morir sent paterfamilias, que en el temps 
intermedi va adquirir i que va tenir hereus, tal com ho exposaria convincent-
ment D.49,17,9 al final i D.38,16,15.

36. En contra, però, ACURSI (glossa a D.49,15,11),709 FABER (Coniecturarum 
iuris civilis libri viginti, llib. 10, cap. 6), PICARDO (De vulgari et pupillari substituti-
one..., cap. 29), VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres [llib. 1] tr. 3., cap. 9, 
n. 10 i seg.), FERNÁNDEZ DE RETES (Opusculorum alii libri quatuor, llib. 6, cap. 
15), MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa 
universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 4, § 1) i PUGA (Tractatus 
de vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 13), juntament amb altres doctors, 
argumenten, a partir de les mateixes paraules, que Papinià nega que la substi-
tució tingui lloc, com si digués que no succeeix res que requereixi tractar de 
l’efecte del testament pupil·lar perquè és clar que aquest no val i que no pot 
tenir cap efecte. Certament, el passatge «...no hi ha res que es pugui tractar sobre el 
testament pupil·lar...» em sembla que dóna a entendre la seva nul·litat. Altrament, 
si hagués volgut mostrar la invalidesa certa i indubtable en el primer cas i la 
confirmació en el segon hauria dit més aviat «...calgui tractar...». A més, no és 
versemblant que el segon cas, en què el fill mor en la ciutat i posteriorment 
el pare mor en mans dels enemics, estigués lliure de tota controvèrsia. Perquè 
els qui sostenien que el testament del fill esdevenia ineficaç només en el cas de 
la captivitat del pare que no retorna i per tant, excloent el substitut, afirmaven 
que calia deferir l’herència als hereus ab intestato, encara que el fill sobrevisqués 
el pare (a aquests es refereix Papinià a D.49,15,11, tal com hem dit) afirmarien 
amb molta més raó el mateix si la mort del fill fos anterior a la del pare. Per 
tant cal establir que, en opinió de Papinià, el testament pupil·lar queda ineficaç 
en aquest segon cas que ara estem examinant perquè, tal com ell mateix diu, no 
havent retornat el pare, es considera que el fill ha estat sui iuris des del moment 
en què el pare va ser capturat pels enemics.

37. És sorprenent fins a quin punt divergeixen els seguidors de la nostra opi-
nió, que hem citat més amunt, a l’hora d’explicar aquesta conclusió.

709 ACURSI afirma: «...sic non habet locum fictio legis Corneliae hic quia cum pater moritur naturaliter, iam filius 
erat mortuus: et sic non potest fingi super eo, qui erat mortuus, quod videatur fuisse, vel non fuisse sui iuris tempore cap-
tivitatis patris: sed tunc tantum si viveret filius...» [«...així doncs, aquí no s’aplica la ficció de la Llei Cornèlia, 
perquè, quan el pare mor naturalment, el fill ja era mort; i per tant, no es pot fingir, respecte d’algú 
que ja era mort, que se’l consideri que era o que no era sui iuris en el moment de la captura del pare, 
sinó només si el fill visqués...»]. 
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La interpretació de RETES i de PUGA és una mica menys afortunada. Aquests 
doctors afirmen que Papinià no aprova aquesta conclusió sinó que hi arriba a 
partir de l’opinió d’aquells a qui està refutant a D.49,15,11 per a mostrar que 
en aquest punt no en dissenteix. Em sembla molt més encertada l’afirmació 
de PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 29, n. 11 i seg.), que no 
disgusta tampoc a VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 1, tr. 3, cap. 
9, n. 14). La doctrina d’aquests pot resoldre així aquest embolic: en el cas plan-
tejat, el testament pupil·lar queda ineficaç perquè el fill ha esdevingut sui iuris 
des del moment en què el pare ha estat capturat, per tant, en vida del pare. La 
substitució pupil·lar queda ineficaç si el fill impúber és alliberat de la potestat 
del pare, si aquest el sobreviu, tal com hem demostrat més amunt. No se’ns pot 
objectar aquí la Llei Cornèlia, que fingeix que el pare va morir quan va ser 
capturat. Per tant, no es considera que el fill ha esdevingut sui iuris per la capti-
vitat del pare, sinó per la seva mort. Papinià, quan diu «...des del moment en què 
el pare va ser capturat pels enemics» mentre ens exposa la conclusió, no esmenta 
la mort del pare, sinó la seva captivitat, perquè vol deixar fora del cas plantejat 
la ficció de la Llei Cornèlia.

38. I certament, si examinem amb més profunditat la raó del dret, veurem 
que aquesta ficció no es pot referir, en aquest cas, al testament pupil·lar. Si el 
pare ha estat capturat pels enemics, el dret del fill es troba en suspens a causa 
del postlimini i no es considera plenament alliberat de la potestat del pare, de 
manera que si el fill mor mentrestant, no es pot dir que li hagi estat deferi-
da l’herència del pare supervivent que es troba en mans dels enemics, ja que 
no pot existir l’herència d’un viu (D.18,4,1). L’herència comença a existir i 
es defereix quan el pare mor en mans dels enemics, encara que per a perme-
tre l’existència de l’herència i la seva delació s’identifiquin el moment de la 
mort i el de la captura, tot fingint que el causant ha mort sent ciutadà romà 
en el moment en què va ser capturat. La Llei Cornèlia va introduir certament 
aquesta ficció per a confirmar les successions d’aquell qui en realitat ha esde-
vingut esclau dels enemics i es troba captiu en el moment de la seva mort. Per 
això, només es defereix la successió a aquells que són vius en aquest moment, 
i no es pot deferir als qui ja han mort i no es troben en aquest món,710 sinó 
a aquells que hi tenen dret quan mor el captiu, tal com consta clarament a 
C.8,50,4. Així també, si el fill desheretat hagués mort mentre l’hereu instituït 
deliberava, encara que aquest el repudiï, no es considera que el fill hagi estat 
suus heres del pare, ja que no es considera deferida l’herència legítima del pare 
en vida del fill.

710 Literalment: «...i no es troben a la natura de les coses».
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Aquesta herència es defereix quan l’instituït repudia i, per tant, el nét 
engendrat pel fill desheretat és suus heres de l’avi, ja que, quan es defereix l’he-
rència ocupa el grau més proper en la família de l’avi. Així ho diu Papinià a 
D.38,6,7.

39. De tot el que acabem de dir es desprèn que, en el cas problemàtic de 
D.49,15,11, el fill no ha estat hereu del pare captiu, ja que, en vida del fill, no es 
va deferir l’herència del pare, que va morir en la captivitat després que el fill. Per 
tant, si el fill no és hereu del pare, és obvi que la substitució pupil·lar s’extingeix, 
senzillament per causa de la mateixa fórmula de la substitució «si arriba a ser 
hereu», que només permet que es defereixi l’herència al substitut pupil·lar si 
el fill hagués estat hereu del pare. També es desprèn de tot el que hem dit que, 
en el cas plantejat, la Llei Cornèlia no pot confirmar el testament del pare, si hi 
consta només el fill instituït, perque, tal com hem dit, només es pot deferir l’he-
rència sobre la base del testament del pare per mitjà de la Llei Cornèlia a aquells 
que viuen en el moment de la mort del captiu. Això no obstant, no es pot negar 
el que CUIACI i CHESI al·leguen equivocadament en favor de la seva opinió, és a 
dir que, encara que el fill no hagi estat alliberat completament de la pàtria potestat 
mentre vivia el pare, cal considerar, de tota manera, que va morir sent paterfami-
lias, que va adquirir l’herència en el temps intermedi i que tindrà com a hereus 
dels béns adquirits els seus successors ab intestato (D.38,16,15; D.49,17,9). Perquè 
realment va morir sent paterfamilias, i del fet que el pare no retorni no es desprèn 
cap ficció que impugni aquest dret del fill, sinó que, per contra, el confirma. No 
sorprèn, doncs, que després de la mort del pare, l’herència del fill premort es defe-
reixi als parents més propers que tingués en aquest moment. Així ho confirmen 
D.38,16,2,5 i I.1,15,6 al final. Això és també el que indica Papinià a D.38,16,15 
quan diu: «Per tant, si el pare no retorna, aquell haurà de tenir un hereu.»

40. En darrer lloc, no és negligible el següent argument en favor que, en el 
cas del pare que mor en captivitat després que el fill ha mort en la ciutat, no 
es confirma el testament pupil·lar per mitjà de la Llei Cornèlia: els juriscon-
sults (com ara Julià a D.28,6,28 verset Qua propter..., i Papinià a D.49,15,10 i 
a D.49,15,11, el text que ara estem examinant, no només al principi, sinó també en el 
§1, tal com tot seguit sentirem), atès que parlen de si s’ha de confirmar el testament en 
el cas que el pare mori en mans dels enemics i de si s’ha de deferir l’herència als subs-
tituts, acuradament plantegen que el pare ha mort primer en mans dels enemics, i que 
el fill ha mort després en la ciutat. I ja n’hi ha prou del segon cas.711

711 En altres paraules: FINESTRES afirma que si el fill impúber mor en la ciutat abans que el pare 
mori en captivitat, la Llei Cornèlia permet fingir que el fill ha heretat i, per tant, permet que es defereixi 
l’herència del fill als seus successors ab intestato. Per contra, la Llei Cornèlia no permet la confirmació 
del testament pupil·lar perquè, en l’instant en què el pare fou fet presoner, el fill impúber va quedar 
alliberat de la pàtria potestat i, per tant, el testament pupil·lar va esdevenir automàticament ineficaç.
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41. El tercer cas és aquell en què el pare i el fill a qui havia donat un subs-
titut moren en mans dels enemics. Aquí hi ha tres possibilitats, depenent del 
moment de la captura: o bé foren capturats alhora, o bé primer el fill i després 
el pare, o bé, al contrari, primer el pare i després el fill. També hi ha tres possibi-
litats depenent del moment de la mort: o bé moren alhora, o bé primer el pare 
i després el fill, o bé a la inversa. Encara que aquesta última distinció no sembli 
tenir gaire a veure amb el tema, perquè normalment no es pren en conside-
ració la mort natural dels captius, sinó la que, per mitjà de la Llei Cornèlia, es 
fingeix que va tenir lloc en l’instant de la captura, quan encara eren ciutadans 
romans; això no obstant, té una certa utilitat si el fill premor al pare, com tot 
seguit demostrarem.

42. Pel que fa al cas en què el fill és capturat en primer lloc i després el 
pare, és obvi que el testament pupil·lar s’extingeix, perquè, si es retrotreu la 
mort natural dels captius al moment de la captura, considerem que el fill ha 
premort al pare i que ha mort sent filiusfamilias i que, per tant, no es defereix 
l’herència al substitut (arg. D.28,6,28 i D.49,15,11). Però si, després d’haver estat 
capturat el pare, sobrevingués la captura del fill, sembla que caldria dir que la 
substitució pupil·lar és confirmada per mitjà de la Llei Cornèlia, perquè, atès 
que es considera que tots dos han mort en el moment de la captura, com que 
el pare ha estat capturat primer, caldria fingir que el fill l’ha sobreviscut. Això 
no ho puc acceptar de manera general, sinó només en el cas en què el pare hagi 
mort també el primer en el captiveri. Perquè, si la substitució pupil·lar esdevé 
ineficaç quan el fill ha premort al pare captiu en la ciutat, i no es confirma per 
mitjà de la Llei Cornèlia ni tan sols en el cas que el pare mori després en mans 
dels enemics, tal com hem deixat demostrat més amunt,712 també esdevindrà, 
doncs, ineficaç si la mort del fill captiu és anterior a la del pare captiu. El tes-
tament pupil·lar tampoc no pot rebre cap auxili de la Llei Cornèlia, perquè, si 
el fill mor mentre la captivitat del pare encara està pendent, la Llei Cornèlia 
no és aplicable al testament pupil·lar, ja que no l’ha atorgat l’impúber, que ha 
mort sent filiusfamilias, segons consta a D.49,15,10,1. Però encara que el pare 
mori i que el seu testament sigui confirmat per mitjà de la Llei Cornèlia, el 
testament pupil·lar no pot ser confirmat com a accessori, perquè el fill, per a 
qui s’ha ordenat la substitució, ja no hi és en aquest moment, perquè la mort 
se l’ha endut.

712 Vid. supra p. 299 i seg.
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Per tant, la Llei Cornèlia no s’aplica a la seva persona ni a la seva successió, 
com tampoc no s’aplicaria encara que hagués mort, sent ciutadà romà, en el 
moment en què va ser capturat.

43. Tot el que acabem d’establir queda confirmat per un dictàmen de 
Papinià a D.49,15,11,1713 on escriu: «Però714 si tots dos morissin en mans dels ene-
mics, i el pare primer, la Llei Cornèlia pot ser suficient per al substitut només si, havent 
mort el pare en mans dels enemics, el fill hagués mort posteriorment en la ciutat.» El 
sentit del text és el següent: si un pare i un fill captius morissin en mans dels 
enemics, però el pare primer i el fill després, la Llei Cornèlia és suficient per 
al substitut (és a dir, n’hi ha prou amb la ficció de la Llei Cornèlia per tal que 
el substitut hereti) només si, o bé, no en altre cas que si, havent mort el pare 
en mans dels enemics, el fill deixa la vida a la ciutat, després que el pare. I té 
tota la raó. Perquè la Llei Cornèlia només és suficient per al substitut si el fill 
impúber ha mort a la ciutat després de la mort natural del pare captiu en mans 
dels enemics. Per tant, també si el pare i el fill moren en poder dels enemics, 
només és suficient la Llei Cornèlia si el fill hagués deixat la vida en la captivi-
tat, després que el pare. Papinià diu «la Llei Cornèlia pot ser suficient per al substi-
tut». Aquesta expressió em sembla que vol dir que la Llei Cornèlia, encara que 
només confirmi directament el testament del pare i no el testament pupil·lar, 
és suficient, això no obstant, perquè, en el cas plantejat, el testament pupil·lar 
quedi confirmat indirectament, a conseqüència de la confirmació del testa-
ment patern. Cal fixar, de tota manera, els terminis hàbils715 a D.49,15,11,1, 
és a dir, que el pare ha d’haver estat capturat primer. Perquè, si el fill ha estat 
capturat primer, hagi mort quan hagi mort, ja sia abans o ja sia després que 
el pare, la substitució pupil·lar s’extingeix, tal com hem observat més amunt. 
Retinguem, doncs, que si un pare i un fill han estat capturats i han mort en 
mans dels enemics, només es defereix l’herència al substitut pupil·lar si la mort 
del pare precedeix la mort del fill.

44. Què passaria si haguessin estat capturats alhora i haguessin mort en 
poder dels enemics? Si el fill morís en captivitat en un moment posterior, no es 
pot considerar que qui ha esdevingut esclau dels enemics en el mateix moment 
que el pare l’hagi sobreviscut ni que n’hagi esdevingut hereu, perquè, per mitjà 
de la Llei Cornèlia, que confirma les successions dels captius, es considera que 
van morir quan van ser capturats. No hi ha dubte que la substitució pupil·lar 
s’extingeix.

713 La referència al §1 manca en el text. Els emendanda indiquen, però, que cal afegir-la-hi.
714 Quod és una errata en lloc de sed. Així s’indica en els emendanda del final de l’obra.
715 És a dir, les dates jurídicament rellevants.
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Penso que s’ha d’interpretar en aquest sentit Escèvola a D.28,6,29, per no 
haver de considerar que s’oposa radicalment a Papinià, com fa A. FABER, ni haver 
de reconduir-lo a opinions absurdes, com fan molts altres,716 i, finalment, per 
no haver de violentar el text amb mans esmenadores, com fan de passada els 
intèrprets CUIACI, PICARDO, VALÈNCIA, PUGA, RETES i, darrerament, S. R. 
JAUCH (Meditationes criticae de negatione Pandectarum Florentinarum, cap. 17, n. 
12). Escèvola diu el següent: «Si el pare hagués estat capturat pels enemics, i tot 
seguit el fill, i tots dos hi morissin, encara que el pare mori primer, la Llei Cornèlia 
no s’aplicarà a la substitució del pupil.» Imaginem que un pare i un fill, que han 
estat capturats alhora pels enemics, han mort en la captivitat, però el pare ha 
mort primer. Certament, encara que primer mori el pare, la mort del qual, si 
precedeix a la del fill, normalment implica que per mitjà de la Llei Cornèlia es 
confirmi el testament pupil·lar, la Llei Cornèlia no s’aplica, no obstant això, a 
la substitució del pupil, perquè, tal com hem dit més amunt, com que ha estat 
capturat amb el pare, no es fingeix que l’hagi sobreviscut.

45. Fins aquí tot aniria perfectament, si no es considerés complicada l’ex-
plicació de la partícula mox («tot seguit»), que interpretem com «al mateix 
temps, sense que s’hagi intercalat cap dilació».717 Diversos fragments de juristes 
convencen que aquesta interpretació, que hem agafat d’ACURSI (glossa a «mox 
filius» a D.28,6,29), no només no és absurda, sinó que és la més probable: Ulpià 
(Ulp. 1,22) diu: «Aquell a qui s’ha ordenat en testament que sigui lliure, esdevé tot 
seguit lliure tan bon punt un dels hereus hagi acceptat l’herència»,718 Paulus (D.7,4,13) 
afirma que Julià havia dit que els fruits es fan del possessor de bona fe «...tot 
seguit, tan bon punt han estat separats del sòl», és a dir, en el mateix moment en 
què els fruits se separen del sòl es fan del possessor de bona fe i l’esclau també 
esdevé lliure en el mateix moment en què s’accepta l’herència. BRISSON (De 
verborum significatione, veu «mox») interpreta aquesta partícula en els textos 
esmentats com simul atque (en el mateix instant), sobre la base de D.22,1,25,1719 
al final, i afegeix que en general mox significa «immediatament», «instantània-
ment», «tot seguit». Igualment la glossa explica la partícula mox a c.42,X,I,6,720 
tot i que en altres casos vulgui dir «llavors», «després» i «passat un cert interval 
de temps». L’adverbi mox també denota en algunes ocasions un temps pretè-
rit, com per exemple a D.28,3,6,9, on Ulpià reprodueix les paraules següents 
d’una certa Oratio721 del diví Marc Aureli: «...tret que tractant-se d’un lladre en un 
furt flagrant o d’una sedició avortada i d’una col·lusió cruenta, o d’una altra justa causa 
que el governador hagi excusat de seguida per carta, no admetin dilació...».

*
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També Columel·la722 (De re rustica 3,20) va afegir mox a un verb en temps 
pretèrit: «No tinc dubtes sobre l’altra <qüestió> que havia proposat tot seguit.»

46. El que ve després en aquest mateix D.28,6,29: «tret que, havent tornat 
l’impúber, mori en la ciutat, perquè fins i tot si tots dos haguessin mort a la ciutat, here-
taria el substitut» té un sentit en part correcte i en part absurd. Perquè és cert 
que si el fill, que havia estat capturat després que el pare i que ha retornat a 
la ciutat, mor sent ciutadà, la substitució és eficaç. També és certa la conclusió 
o la comparació subjecta, perquè, si tots dos (en aquest precís ordre: primer 
el pare i després el fill) haguessin mort a la ciutat, també heretaria el substitut. 
També en algunes ocasions, si el pare mor en captivitat, es considera que ha 
mort en el moment en què va ser capturat, mentre encara era ciutadà romà i, 
per tant, és correcte traslladar l’argumentació del cas de la mort en captivitat al 
cas de la mort a la ciutat. Això no obstant, sembla absurd que, plantejat el cas 
del pare i del fill que han mort en mans dels enemics, Escèvola proposi l’ex-
cepció «tret que, havent tornat l’impúber, mori a la ciutat...». Com diuen humorís-
ticament PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., cap. 26, n. 42) i JAUCH 
(Meditationes criticae de negatione Pandectarum Florentinarum, cap. 17, n. 12), amb 
això nega el cas anterior com si algú que hagués dit «les persones mortes han 
de ser sepultades» hagués afegit «excepte si viuen». Certament, això no ens ha de 
preocupar excessivament, mentre quedi clar el règim de la institució. Jo més 
aviat pensaria que aquí els copistes han comès una equivocació i que Escèvola 
hauria escrit en realitat «La Llei Cornèlia no s’aplica a la substitució del pupil, i 
no s’aplicarà si passa altrament (és a dir, en el cas que el pare i el fill hagin estat 
capturats alhora) tret que, havent tornat, etc.». Els copistes haurien omès «...i no 
s’aplicarà si passa altrament...» i haurien saltat directament a «...tret que...». Els 
crítics textuals han notat que aquest tipus d’error és freqüent en el Digest i en 
altres llibres.723 Però ja n’hi ha prou d’aquest tema.

47. Del fet que per mitjà de la querela inofficiosi testamenti es rescindeixin els 
testaments es desprèn que si el pare, havent testat en contra dels deures de pie-
tat, hagués desheretat sense justa causa el fill i aquest hagués exercitat la querela 
i hagués vençut, un cop rescindit el testament patern també s’extingeix el tes-
tament pupil·lar que ha atorgat el pare per al desheretat o per a algú altre a qui 
havia instituït (D.5,2,8,5 al final). En aquest text Papinià afegeix «tret que <el 
testament> del pare hagi estat rescindit en part, perquè llavors val el pupil·lar».

722 El gadità Lucius Iunius Moderatus Columella va viure a mitjan segle I dC i és autor del manual 
d’agricultura romana més complet que ens ha arribat (De re rustica).

723 La contradicció interna a D.28,6,29 (Scaev. 15 quaest.) és difícil d’explicar sense considerar 
espuri nisi-substitutus. FINAZZI (La sostituzione pupillare, cit. p. 219) considera que aquesta frase podria no 
ser genuïna, tot i que recolliria l’opinió general en època clàssica, que potser no era compartida per 
Cervidi Escèvola.
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Això passa, per exemple, si el desheretat hagués exercitat la impugnació del 
testament inoficiós en diversos tribunals contra dos hereus de diversa condició 
i en un del tribunals hagués vençut i en l’altre hagués estat vençut. Ulpià ens 
mostra aquest mateix cas a D.5,2,24. És suficient, doncs, que el testament del 
pare es mantigui vàlid en part per tal que també valgui el del fill. Per això Julià, 
en el llibre únic De Ambiguitatibus (D.28,6,31), arran de la interessant qüestió 
al voltant de si cal interpretar que la substitució ordenada amb les paraules 
«Aquell dels instituïts més amunt que sigui el meu hereu sigui també hereu del meu 
fill» es refereix a qui hagi estat hereu en qualsevol moment o a qui sigui hereu 
quan mori el fill, respon que els jurisconsults opinaven que els mots es referi-
en a qui hagués estat hereu en qualsevol moment, encara que hagués mort en 
vida del fill impúber. Julià al·lega l’exemple del testament rescindit en un litigi 
d’inoficiositat que s’ha promogut en relació amb una part del testament. Diu 
que, en aquest cas, es considera que qui ha estat privat de l’herència paterna 
per mitjà de la querela seria de tota manera hereu de l’impúber per efecte de 
la substitució.724

48. La substitució pupil·lar no s’extingeix, però, de la mateixa manera, si 
el testament del pare ha estat rescindit per mitjà d’una bonorum possessio contra 
tabulas promoguda pels fills emancipats que han estat preterits en el testament 
del pare.725 La substitució pupil·lar val (D.28,6,34,2 i D.28,6,35), encara que 
amb aquest remei s’obri també la successió intestada, com passa amb la querela 
(D.37,4,8,14 i C.6,20,17). La raó d’aquesta divergència no s’ha de buscar enlloc 
més que en l’origen de cadascun dels remeis, ja que la querela, com a acció de 
dret civil, no admet que el testament del pare valgui per cap dret (D.5,2,21,2) 
però la bonorum possessio contra tabulas, com que és un remei pretori, no pot 
implicar que la persona que ha estat instituïda i que ha acceptat l’herència no 
continuï sent hereva segons el dret civil estricte (D.4,4,7,10 i D.28,5,89 {88}). 
Per això el pretor dóna als hereus instituïts en aquest testament la bonorum pos-
sessio secundum tabulas, si els fills preterits, en benefici dels quals va introduir la 
bonorum possessio contra tabulas, no la reclamen (D.37,11,2[pr]). Finalment, per 
a exposar-ho de manera breu, el testament de l’impúber en res no es contra-
posa a l’Edicte del pretor, tal com encertadament afirma VINNI (comentari a 
I.2,16,5), i, per tant, no ha de sorprendre que l’equitat pretòria, de l’aplicació 
de la qual depèn la bonorum possessio contra tabulas, no vulgui deixar ineficaç per 
mitjà d’aquest remei la substitució pupil·lar, que es manté vàlida fins i tot per 
al dret civil i que persegueix un benefici per a l’impúber (D.28,6,42).726

*
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49. Per una raó similar cal dir que, després de la Novel·la 115, cap. 3, al final 
(d’on prové la authentica727 Ex causa a C.6,28), per mitjà de la querela inofficiosi 
testamenti ja no es rescindeix el testament pupil·lar. Justinià va voler que només 
es rescindís el testament patern pel que fa a la institució d’hereu, que era el que 
causava un perjudici als descendents desheretats. Va ordenar, però, que, un cop 
alliberat el testament d’aquesta part, es mantingués en vigor la resta, com ara els 
llegats, els fideïcomisos, les manumissions, els nomenaments de tutors i qualsevol 
altre capítol, com si la rescissió del testament no afectés aquestes disposicions. 
Per tant, com que Justinià va voler que el testament quedés rescindit tan sols 
en aquella part que corresponia a la institució d’hereu, que era el que privava 
els fills de l’herència paterna, cal concloure que volia mantenir la validesa de la 
substitució pupil·lar, perquè no té res a veure amb el desheretament dels des-
cendents. Així ho pensen DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 6, cap. 
25) i alguns altres autors citats per OSWALD HILLIGER (Donellus enucleatus, part 1, 
llib. 6, cap. 25, lletra U), VINNI (comentari a I.2,16,5), PUGA (Tractatus de vulgari 
et pupillari substitutione, cap. 3, n. 17, al final) i tots els més sagaços.

50. Del principi que hem repetit tants cops, que el testament pupil·lar és un 
apèndix i una continuació del testament patern i que, per tant, si el testament 
patern queda ineficaç també hi queda el pupil·lar, dimana que la substitució 
pupil·lar també s’extingeix si cap dels instituïts en el testament patern no esde-
vé hereu (D.28,6,10,4). Perquè si cap dels instituïts en el testament del pare l’ha 
acceptat, el testament esdevé ineficaç de tal manera que res del que hi ha escrit 
no té cap valor (D.26,2,9). Però, en realitat, aquesta regla té més d’una excep-
ció. En primer lloc, Trifoní (D.29,1,41,5) diu que, encara que l’herència del 
militar no hagués estat acceptada, la substitució val igualment i hi afegeix una 
raó molt encertada: perquè, tal com ens diu Ulpià a D.28,6,2,1 i a D.29,1,15,5, 
es permet al militar atorgar testament per al fill encara que no l’atorgui per a 
ell mateix. Això implica que la substitució pupil·lar ordenada per un militar no 
depèn del testament patern i no es considera que en sigui part ni continuació, 
tal com hem observat en un altre lloc. Entre nosaltres, com que, en aplicació 
d’una pragmàtica de Pere III728 promulgada a Barcelona a les calendes de març 
de 1334729, si cap dels instituïts l’accepta, s’han de complir igualment els llegats, 
els fideïcomisos i tota la resta de disposicions que s’hi han ordenat, cal con-
cloure que la substitució pupil·lar es manté en vigor, com si s’apliqués el dret 
dels militars, encara que el testament del pare hagués quedat ineficaç perquè 
cap dels instituïts l’hagués acceptat, i també fins i tot si en aquest testament 
haguessin estat preterides persones, la preterició de les quals hauria provocat la 
nul·litat ab initio del testament segons el dret comú.730
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Perquè, segons el nostre dret (l’esmentada Pragmàtica de Pere III), el testa-
ment es manté en vigor. En segon lloc, si el testament es quedés sense hereus 
perquè l’impúber, a qui s’havia donat un substitut, s’hagués abstingut de l’he-
rència731 del pare, la substitució pupil·lar no resultaria perjudicada de cap mane-
ra, perquè, com de seguida demostrarem, la mera i única existència d’un suus 
heres manté en vigor el testament pupil·lar. La tercera excepció és si l’instituït 
pel pare, havent repudiat la delació testamentària, posseís l’herència ab intestato, 
perquè, igual com el pretor concedeix accions, contra les persones que posseei-
xen l’herència en aquestes circumstàncies a aquells a qui podia haver-se degut 
l’herència segons la voluntat del testador, si l’herència no hagués estat posseïda 
ab intestato (D.29,4,1[pr]), també en aquest supòsit el pupil conserva el substitut 
(D.28,6,2,1 verset Plane...), que no és hereu segons el dret civil, ja que segons 
aquest dret la substitució s’extingeix, sinó que esdevé bonorum possessor segons 
el dret pretori.732

51. En algunes ocasions, el testament pupil·lar que ja s’ha extingit es manté 
en vigor gràcies a un benefici del pretor, perquè també el testament patern es 
manté en vigor gràcies al dret pretori. Això és el que passa si un menor de vint-
i-cinc anys ha estat instituït hereu en el testament principal, després d’haver 
repudiat l’herència, és forçat pel fideïcomissari a acceptar-la. Perquè, per mitjà 
d’aquesta acceptació, el testament pupil·lar, que semblava haver quedat ineficaç 
per manca d’acceptació de l’herència del pare, ressuscita i, d’aquesta manera, 
es confirmen els llegats, els fideïcomisos i la resta de disposicions que conté el 
testament. Així ho va escriure Julià en el llibre 15733 dels seus Digests, segons 
ens testimonia Hermogenià, si és que a Julià es pot atribuir tot D.36,1,14,3,734 
i així ho defensa Paulus, en contra de l’opinió de Q. Cervidi Escèvola, en el 
llibre únic De secundis tabulis (D.28,6,38,3), mogut per la següent elegant raó: 
perquè el fet que el testament pupil·lar també sigui una part del testament 
principal implica que si el testament patern és confirmat pel benefici del pre-
tor, també queda igualment confirmat el testament del pupil. És semblant a 
aquest cas un que van decidir Ulpià a D.28,6,2,2 i Julià a D.36,1,28 (27),4. Es 
planteja el següent: un pare havia designat substitut pupil·lar d’un fill desheretat 
la persona a qui havia instituït hereva en el testament principal i havia deixat 
l’herència per fideïcomís a una altra persona, si el desheretat moria abans d’ar-
ribar a la pubertat.
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En aquest cas, si l’hereu escrit l’ha repudiat, el testament pupil·lar s’extin-
geix. Però si el fideïcomissari vol acceptar l’herència després de la mort del 
pupil (perquè en vida del pupil faria quelcom reprensible, ja que estaria cobe-
jant l’herència d’un viu, com Filip, el rei dels macedonis,735 tal com ho explica 
Livi736 {Ab urbe condita 40 [9]}: «en vida meva i mentre encara respiro —diu— vas 
acceptar la meva herència, no només amb una esperança, sinó també amb una ambició 
deshonesta») s’accedirà que sani el fideïcomís que s’ha ordenat en el testament 
pupil·lar i la substitució pupil·lar, que s’havia extingit a conseqüència del tes-
tament patern, ressuscitarà juntament amb ell.

52. Ara cal fonamentar amb pilars més sòlids el que hem indicat fa poc, que 
la mera existència d’un heres suus confirma el testament pupil·lar.737 Perquè 
alguns dels nostres no comparteixen aquesta opinió i els que l’accepten tenen 
parers diversos. Aquesta discussió és en veritat molt dubtosa i molt subtil. Per 
això, per tal d’avançar de manera més senzilla, posaré sobre la taula les tres 
opinions sobre aquest tema i els fonaments en què es basen els seus respectius 
defensors.

53. La primera opinió nega que si el fill instituït, a qui s’havia donat un 
substitut pupil·lar, s’absté de l’herència paterna, correspongui succeir al substi-
tut pupil·lar. La raó seria que, atès que el testament principal ha quedat inefi-
caç, perquè cap instituït no l’ha acceptat, cal que el testament pupil·lar, que és 
accessori, també quedi ineficaç. Pensen també que l’existència nominal d’un 
suus heres no pot contribuir en absolut al vigor del testament pupil·lar. Així ho 
creuen J. DE BUTRIO,738 POLIT,739 TRENTACINQ,740 citats per FUSARI (Tractatus 
de substitutionibus, qu. 132, n. 2), DUARÈ (In tit. Dig. «De adquirenda vel omittenda 
hereditate», cap. ult. [10]), VIGLI VAN AYTTA (comentari I.2,15,1 [n.8]), ALCIAT 
(comentari a D.28,6,2,1, n. 7 i seg.),741 GOVEÀ (comentari a D.28,6,2,5, n. 28) 
i, en un moment anterior, A. FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 
2, cap. 2), amb uns arguments que són, a grans trets: l’existència nominal d’un 
suus heres no confirma els llegats i, per tant, tampoc la substitució pupil·lar. Si 
el fill renuncia a la institució paterna, només valen, gràcies a l’auxili del pretor, 
els llegats ordenats en el testament pupil·lar (D.28,6,112) que haurien valgut 
segons el dret civil, si hi hagués hagut algun hereu testamentari. D’altra banda, 
si la mera existència nominal d’un suus heres confirmés la substitució pupil·lar, 
se’n desprendria que el fill instituït es consideraria hereu testamentari del pare. 
Però, si fos així, com podria aconseguir-se que, un cop hagués repudiat el fill, 
quedés vacant un lloc que permetés operar el dret d’acréixer i les substitucions 
vulgars? A més, com podria repudiar la delació testamentària el fill instituït, si, 
tot i havent-lo repudiat, fos hereu testamentari?
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54. Finalment argumenten amb l’autoritat de les fonts. Al·leguen amb una 
gran confiança D.36,1,11,1, en què Ulpià, seguint el parer de Julià, escriu «Si el 
pare hagués instituït dues persones juntament amb el seu fill impúber i hagués designat 
aquelles742 substitutes d’aquest, aquell a qui es va deixar un fideïcomís en el testament 
pupil·lar en té prou amb forçar un dels hereus instituïts (no el fill, com erradament 
planteja el cas AULISIO {Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari 
substitutione, qu. 14}) a acceptar l’herència del pare, ja que, un cop ho hagi fet i quan 
ja hagi estat confirmat el testament patern, tots dos podran ser forçats a acceptar-lo per 
causa de la substitució i a trametre l’herència.». Fins aquí Ulpià. Sembla fàcil infe-
rir del seu ensenyament que l’existència d’un suus heres no és suficient per a 
confirmar el testament pupil·lar, sinó que es requereix que l’herència paterna 
sigui acceptada i que algú esdevingui efectivament743 hereu del pare. Sembla 
que això mateix és el que afirma Ulpià a D.28,6,2,1: «...si no s’ha acceptat l’he-
rència del pare, el testament pupil·lar queda ineficaç»744 i a D.28,6,10,4: «Tampoc no 
val el testament del fill si no s’hagués acceptat l’herència del pare. I no és suficient per 
a l’eficàcia del testament pupil·lar que el testament s’hagi atorgat de tal manera que 
l’herència deferida per ell pogués ser acceptada».

55. La segona opinió afirma que l’existència nominal d’un suus heres confir-
ma el testament pupil·lar, i que aquest és eficaç encara que el fill s’hagi d’abs-
tenir de l’herència paterna. Així ho pensen CUIACI (Commentaria in libros qua-
estionum Aemilii Papiniani, llib. 3, ad D.28,6,12), HOTMAN (Observationum in ius 
civile libri IX, llib. 9, cap. 10), DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 6, 
cap. 25), FABER (De erroribus pragmaticorum, dec. 32, err. 1), que es desdiu de la 
seva primera opinió, M. COSTA (com. a cap. Si pater De testamen. Lib. Sexto vers. 
deferuntur, n. 3 i seg. )745, PINEL (Selectarum iuris interpretationum, conciliationum 
et variorum resolutionum libri, llib. 1, cap. 13, n. 2), SANTOLARIA (Iurisconsultorum 
delecti iudicii liber primus, interp. 10 [n.2 i seg.]), MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata 
dissertatio methodo non vulgari distributa universam complectens pupillaris substituti-
onis materia, cap. 3, § 2, sec.1, n. 90 i seg.), PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari 
substitutione, cap. 3 n. 23) i AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et 
pupillari substitutione, qu. 14 ad D.28,6,12). Abona aquesta tesi l’evident principi 
del dret que fa que el pare no es quedi sense hereu, encara que el fill s’hagi 
abstingut, perquè té un heres suus (D.40,5,30,10). Perquè el fill s’absté gràcies 
a un benefici del pretor (D.29,2,57) però el pretor no pot manllevar el títol 
d’hereu civil, de la mateixa manera que tampoc no pot concedir-lo (I.3,9,2). 
També mostren que l’exercici del ius abstinendi no priva del títol de suus heres 
els textos D.4,4,7,10 i D.42,1,44.

*

finestres tripa 18/4/05, 17:27349



J. FINESTRES I DE MONSALVO350 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 351

finestres tripa 18/4/05, 17:27350



J. FINESTRES I DE MONSALVO350 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 351

Per tant, per efecte d’una norma de dret civil, el fill que s’absté és, això no 
obstant, hereu testamentari del pare. Per tant, per aquest mateix dret es consi-
derarà que s’ha complert la condició de la substitució pupil·lar «si arriba a ser 
hereu» i que es manté en vigor el testament patern, el qual serveix de sosteni-
ment per al testament pupil·lar.

56. Els textos demostren clarament això mateix. En primer lloc D.29,2,41, 
on es planteja el cas següent: una persona que tenia dos fills va instituir-ne 
un com a hereu i va desheretar l’altre, a qui va designar substitut en cas que 
el germà que el testador havia escollit com a hereu morís abans d’assolir la 
pubertat, cosa que li és permesa segons I.2,16,4. Després de la mort del pare, 
el fill instituït va abstenir-se de l’herència del pare i, per tant, el fill desheretat 
va succeir el pare ab intestato. Com que aquest fill va morir quan encara era 
impúber, es planteja la qüestió de si, per efecte de la substitució pupil·lar, es pot 
deferir l’herència d’aquest desheretat a l’altre fill, que s’havia abstingut. Julià 
diu que sí, i, això implica clarament que la mera existència del fill suus heres 
que s’ha abstingut dóna eficàcia al testament pupil·lar, i permet que l’herència 
es defereixi al substitut. Es pot observar el mateix a D.29,2,42[pr], on Ulpià, 
seguint el parer igualment de Julià, ens ensenya que l’abstenció d’un suus heres 
que hagués estat instituït en la totalitat de l’herència no és obstacle perquè es 
defereixi l’herència, per efecte de la substitució pupil·lar, al substitut estrany 
que li hagués estat donat. Finalment, Javolè confirma això mateix a D.42,5,28, 
on es permet que succeeixi el substitut pupil·lar en el cas d’un fill que, havent 
estat instituït també en tota l’herència, se n’havia abstingut.

57. La tercera opinió, que ha estat acceptada, seguint BÀRTOLO,746 per VINNI 
(comentari a I.2,16pr, n. 9), LUDWELL (Tractatus de ultimis voluntatibus, part. 2, cap. 
2, p. 297 i seg.), BACHOFF (Notae et animadversiones ad volumen posterius disputati-
onum Hieronymi Treutleri, vol. 2, disp. 12, Th.3 litt.A), HUBER (Praelectionum iuris 
civilis…, tom 1, coment. a I.2,16, n. 3), i D. HERALD (Observationum et emendati-
onum liber unus, cap. 25), s’ha construït sobre les dues que acabem d’exposar, ja 
que distingeix si el pare ha instituït el fill impúber tot sol o si aquest ha tingut un 
cohereu estrany. En el primer cas, afirmen que la mera existència d’un suus heres, 
encara que s’hagi abstingut, confirmaria el testament pupil·lar, per les raons que 
ja hem exposat. En el segon cas, per contra, no seria així, almenys si no només 
el fill s’abstingués de l’herència del pare, sinó que, a més, l’estrany la repudiés,747 
com si en aquest cas l’existència merament nominal d’un suus heres, que té lloc 
a l’instant,748 en el mateix moment de la mort del pare, no pogués confirmar 
completament el testament si, en aquest mateix instant, hi ha un altre hereu 
que el pot acceptar, com seria el cas a D.36,1,11,1 i D.28,6,2,1. Aquests textos 
van ser el que més va empènyer els esmentats autors a abraçar aquest parer.
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Però, certament, com que, si es comprenen i s’expliquen correctament 
D.36,1,11,1 i D.28,6,2,1, no són de cap manera un obstacle per a l’altra opinió 
que hem exposat en segon lloc, podem prescindir d’aquesta distinció i subs-
criure sense reticències aquell parer, que és més encertat.

58. Són certament molts els arguments que diversos autors al·leguen en rela-
ció amb la interpretació de D.36,1,11,1, per tal de conciliar-lo amb la nostra 
tesi. Així, J. CUIACI (Observationes, llib. 26, cap. 1) i A. FABER (De erroribus prag-
maticorum, dec. 31, err. 8) propugnen que en lloc de «...instituïts amb el seu fill 
impúber...», cal llegir «...instituïts, havent estat desheretat el seu fill impúber...», per a 
aconseguir que el cas que Ulpià planteja aquí, seguint Julià, sigui el mateix que 
el que Julià exposa a D.36,1,28 (27),5.749 Però, segons la meva opinió, només 
una persona, que jo sàpiga, ha trobat la solució: J. PUGA (Tractatus de vulgari et 
pupillari substitutione, cap. 3, n. 25). Seguint el seus ensenyaments afirmo que 
també en l’esmentat text la mera existència d’un suus heres confirma el testa-
ment patern i el pupil·lar, però no amb l’efecte que es pugui prestar el fide-
ïcomís tal com va voler el testador, ja que és clar que el pare, que va instituir 
hereus el fill en una part i els estranys en una altra i que va deixar un fideïcomís 
a càrrec d’aquests, a qui va designar substituts pupil·lars del fill, no volia que els 
substituts trametessin només l’herència pupil·lar, sinó que, segons el que havia 
disposat, calia que s’hi afegís també aquella part en què havia instituït el pupil. 
Però, certament, si no hi ha almenys un del dos estranys instituïts que accepti 
la seva part i l’acreixi tot seguit tant amb la part del fill com amb la de l’altre 
cohereu, no podrà trametre la part en què va ser instituït l’impúber, perquè 
aquesta porció no forma part de l’herència de l’impúber que ha exercitat el ius 
abstinendi. Per tant, se’n força almenys un a acceptar l’herència del pare i, un 
cop s’ha fet això i s’ha confirmat el testament patern per a permetre la tramesa 
íntegra del fideïcomís, tots dos podran ser forçats a acceptar-lo en virtut de la 
substitució i a trametre tot el contingut del fideïcomís, ja que, atès que l’han 
acceptat forçats, no poden retenir res per a ells (D.36,1,28 (27),2 i D.36,1,44 
{43}).750

59. Un cop superat amb èxit aquest escull amb què havien topat tants homes 
doctíssims, amb l’ajut de Déu, hem evitat751 més fàcilment els que queden.
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D.28,6,10,4 no conté certament res en contra de la nostra tesi, quan ens diu 
que el testament del fill només val si l’herència del pare hagués estat acceptada. 
En aquest text es parla del pare que institueix hereu un estrany després d’haver 
desheretat el fill i d’haver-li donat l’instituït com a substitut pupil·lar. Aquest 
fill, encara que es consideri i que sigui suus heres, si l’estrany no ha acceptat 
l’herència del pare, aquesta condició jurídica de suus heres no pot confirmar 
el testament patern, perquè no hi ha estat instituït el fill, ni tampoc no pot 
confirmar el testament pupil·lar, perquè aquest només es manté en vigor grà-
cies a la mera existència nominal d’un hereu si el suus heres ha esta instituït 
(D.29,2,41). Ens indica clarament que Ulpià també parla d’un estrany instituït 
a D.28,6,10,4 el fet que es faci referència a un hereu que repudia i que accep-
ta, ja que aquests són uns termes que són completament inadequats per a un 
suus heres, de qui es diu més aviat que s’ha abstingut de l’herència o que s’hi ha 
immiscit.752 Cal donar la mateixa interpretació a D.28,6,2,1, que és també un 
text d’Ulpià, en què també cal veure el cas d’un fill desheretat i d’un estrany 
instituït hereu. Les paraules «...si no s’hagués acceptat també l’herència del pare...» 
indiquen clarament que, en el cas plantejat, ha estat instituït un estrany, perquè, 
tal com hem dit, aquests termes no són escaients per a un suus heres. Atès que 
Ulpià no diu res que el fill hagi estat instituït ni que s’hagi abstingut, cal pensar 
que volia plantejar-nos un cas en què el fill havia estat desheretat, igual que 
en els dos casos que vénen immediatament després, un al mateix D.28,6,2,1, en 
el verset Plane..., i l’altre a D.28,6,2,2. Si s’examinessin diligentment aquests 
textos, potser no s’acusaria la nostra tesi de temeritat.

60. Per a poder respondre ara a les raons amb què ens contradiuen els nostres 
adversaris, cal aclarir abans de tot que el pretor, mogut per l’equitat natural,753 
va introduir el benefici del ius abstinendi per als sui heredes que el volguessin, per 
tal que, quan sospiten que l’herència del pare és deficitària, no quedin gravats 
involuntàriament amb un passiu aliè (D.29,2,12 / D.11,1,12[pr]754). Atès que el 
pretor no pot manllevar-los el títol de sui heredes, perquè el tenen per disposició 
de la llei tant si el volen com si no,755 resulta que, per al dret civil continuen 
sent hereus fins i tot després d’haver-se abstingut (D.40,5,30,10). Per això, des-
prés d’haver-los estat concedit el benefici del pretor, continuen obligats segons 
el dret civil davant els creditors de l’herència (D.29,2,57), tot i que l’obligació 
civil d’aquests sui heredes és merament formal i ineficaç, perquè el pretor dene-
ga als creditors les accions que segons el dret civil els corresponen contra el 
suus heres que s’ha abstingut, ja que aquest no ocupa efectivament756 la posició 
jurídica d’hereu (D.11,1,12pr).

*
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El pretor, però, els concedeix accions útils contra aquelles persones a qui, en 
exercici de les seves competències, ha fet bonorum possessores.757 Un efecte del 
fet que es mantingui la condició jurídica de suus heres després de l’abstenció 
és que són eficaces les manumissions ordenades directament758 en el testament 
en què havia estat instituït el suus heres (D.40,4,32) i també les fideïcomissà-
ries, per efecte d’un senatconsult (D.40,5,30,10), les quals no serien eficaces 
si un estrany hagués repudiat (C.7,4,1). L’herència, respecte de la qual el suus 
heres s’ha abstingut, es transmet a tot tipus d’hereus (C.6,55,8). Igualment, tot 
i que l’herència, un cop ha estat repudiada, ja no pot ser acceptada (C.6,31,4), 
el suus heres, tot i haver-se abstingut, pot adquirir-la més tard perquè l’abs-
tenció no l’ha privat en absolut de la seva condició de suus heres (D.28,8,8 i 
C.6,31,6).759

61. També cal tenir en compte que hi ha algunes disposicions testamentàries 
que depenen de l’aplicació nominal del dret civil, com ara les manumissions 
directes i la confirmació del testament pupil·lar, que es mantenen en vigor per 
la mera existència d’un suus heres. Cal afegir-hi també les tuteles, perquè M. 
COSTA (com. a cap. Si pater De testamen. Lib. Sext. vers. deferuntur, n. 10 i seg.) i 
BACHOFF (Notae et animadversiones ad volumen posterius disputationum Hieronymi 
Treutleri, vol. 2, disp. 12, Th. 2, litt. C), precedits per ANGELO,760 ALEXANDRE761 
i BÀRTOLO,762 i en contra d’AZO, pensen encertadament que les tuteles també 
queden confirmades. Hi ha, per contra, algunes disposicions o efectes jurídics 
que, o bé requereixen una actuació de l’hereu, com per exemple els llegats, o 
bé depenen de la jurisdicció del pretor, com els mateixos fideïcomisos o com 
les accions que s’escauen en contra del suus heres en qualitat d’hereu del pare. 
Aquestes disposicions o efectes no poden tenir cap eficàcia si el suus heres s’abs-
té, perquè el pretor no el considera hereu (D.1,11,12).

62. Sobre la base de tot el que hem exposat, quedaran fàcilment rebatuts els 
arguments763 que se’ns han objectat més amunt. En primer lloc afirmo que és 
fals que l’existència d’un suus heres no confirmi també els llegats, si ens fixem 
només en el dret civil. És clar que l’acció que segons el dret civil correspon 
als legataris contra el suus heres és inexercitable, perquè no hi ha ningú més a 
qui es puguin reclamar els llegats que al suus heres, i el pretor no el reconeix 
com a hereu després d’haver-se abstingut. Cal dir el mateix, i amb més raó 
encara, dels fideïcomisos. També en aquest sentit diu Ulpià a D.36,4,1,4 que si 
fos indubtable que els hereus necessaris s’han abstingut, s’implora en va l’Edic-
te «Per tal que es presti caució pel crèdit dels legataris o dels fideïcomissaris», ja que és 
indubtable que no es deuen ni el llegat ni el fideïcomís, òbviament segons el 
dret pretori, que és al qual pertany aquest Edicte.764

*
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També dic que és fals que si el fill refusa l’herència paterna els llegats orde-
nats en el testament pupil·lar només valguin pel dret del pretor, ja que també 
valen segons el dret civil, igual que la pròpia substitució pupil·lar. I ni tan sols 
Argos, el dels nombrosos ulls,765 no veuria en tot D.28,6,12 res que persuadís 
del contrari. Perquè en aquest text el pretor no fa res més que escoltar766 el fill 
que, després d’haver esdevingut hereu del pare i, per efecte de la substitució, 
també del germà, diu que vol, en exercici del benefici pretori, refusar l’herència 
paterna; el pretor, llavors, separa els béns del pare de l’herència del germà, que 
és la que l’hereu vol retenir. D’altra banda, en el cas de D.28,6,12, els llegats 
ordenats en el testament pupil·lar han de complir-se efectivament, segons el 
dret civil, perquè és en virtut d’aquest mateix dret i per efecte d’aquest mateix 
testament pupil·lar que ha estat deferida l’herència del germà impúber i que 
ha estat adquirida per l’altre germà. En aquest punt faig notar de passada que 
molts estan somiant un D.28,6,12, quan s’entesten a deduir-ne que la mera 
existència nominal d’un suus heres confirma el testament pupil·lar, ja que el 
germà a qui s’havia donat com a substitut pupil·lar l’altre germà va ser efec-
tivament hereu del pare; és més: va adquirir tota l’herència perquè també va 
obtenir, per dret d’acreixement, la part que l’altre havia refusat. El germà, atès 
que anteriorment s’havia abstingut d’aquesta part, sol·licita de seguida que 
sigui separada de l’herència pupil·lar, per a evitar que se’l forci a afrontar les 
càrregues que comporta i que ell ja havia evitat en el seu moment.767

63. Hem sentit també que s’objecta que és absurd i contradictori que es per-
meti el dret d’acréixer i la successió del substitut vulgar, després que el fill s’ha-
gi abstingut, i que alhora el fill sigui hereu testamentari. Però aquestes coses no 
són en absolut contradictòries si considerem cadascuna com un efecte divers 
d’un dret divers. Perquè el fill, com hem repetit molts cops, després d’haver-se 
abstingut, continua sent hereu només per al dret civil; per contra, el substitut 
vulgar no esdevé hereu en virtut d’aquest dret, sinó que esdevé bonorum posses-
sor per dret pretori, cosa que hem exposat extensament més amunt, en els § 20 
i seg. del cap. 2 de la segona part,768 i que havien ensenyat FABER (De erroribus 
pragmaticorum, dec. 32, err. 7) i PICARDO (De vulgari et pupillari substitutione..., 
cap. 11, n. 16), als quals es pot afegir BELLONI (Tractatus de iure adcrescendi, cap. 6 
in pr., n. 28). D’altra banda, el cohereu no adquireix la porció del fill que s’ha 
abstingut pel dret d’acréixer pròpiament dit, com una part hereditària, sinó per 
un dret d’acréixer impropi, com a béns que corresponen a aquesta porció. Així 
ho aprova FABER en el lloc citat, sobre la base de D.42,1,44.

*
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En aquest text es diu que, si la filla s’absté, corresponen al substitut els béns, 
no l’herència. Veu en relació amb aquest dret d’acréixer impropi D.29,2,38 i 
D.29,2,55. Afegeix-hi BELLONI (Tractatus de iure accrescendi, cap. 8, qu. 6, n. 20), 
DUARÈ (De iure accrescendi tractatus, llib. 2, cap. 1), DONEL (Comentariorum de 
iure civili tomus II, llib. 7, cap. 12), i AVERANI (Interpretationes iuris, llib. 1, cap. 9, 
n. 49).769 Em referma decididament en aquesta opinió el fet que, si la filla suus 
heres s’ha abstingut i la seva porció retorna a l’altra filla, que havia acceptat la 
seva pròpia porció, no se li concedeixen a aquesta accions directes en relació 
amb aquesta part, sinó útils (D.29,2,98 i D.29,2,99). I és ben encertat, per-
què obté aquesta porció no en virtut del dret civil, sinó del pretori, no com 
a herència sinó com a béns del pare difunt, tal com hem dit. Per això també 
queda clar que no té res d’absurd, com ens objectava GOVEÀ, que el fill refusi 
l’herència paterna fent ús del benefici del pretor i que, això no obstant, conti-
nuï sent hereu per al dret civil.

64. No queda gaire més a dir de l’extinció de la substitució pupil·lar que es 
dóna per causa de la persona del substitut, perquè moltes coses són les matei-
xes que cal dir del substitut vulgar i de la resta d’instituïts, en relació amb el 
testament en què se’ls ha instituït hereus. Per exemple, la mort dels substituts, 
natural o civil, que tingui lloc en vida del pupil, i també la repudiació de 
l’herència pupil·lar que s’hagi deferit, deixen ineficaç el testament pupil·lar, 
perquè ningú no ha arribat a succeir. El mateix passa si esdevenen indignes o 
si són incapaces.770 Això no obstant, en aquest punt hi ha quelcom que mereix 
un estudi individualitzat. Perquè, pel que fa als incapaces, com per exemple els 
solters i els que no tinguin fills, cal saber, segons el que diu Paulus a D.28,6,11, 
que la incapacitas en el moment en què es va atorgar el testament patern, per 
raó de la qual es prohibeix a l’instituït adquirir en virtut d’aquest testament, no 
és obstacle per tal que esdevingui hereu del pupil per efecte de la substitució, 
sempre que sigui capax en el moment en què mori el pupil. Pot passar també 
el contrari: el substitut pot patir penes en el testament del pupil, encara que no 
les hagi patit en el testament del pare. Així passa, per exemple, si algú que per 
raó d’edat encara no estava subjecte a l’observança de la Llei Júlia pel que fa a 
prendre muller hagués adquirit correctament l’herència en virtut del testament 
principal; si aquesta persona, quan va morir impúber la persona per a qui havia 
estat nomenada substituta, ja estava subjecta a les lleis, però no les complia, se 
li aplica la pena corresponent, de manera que no pugui adquirir en virtut del 
testament pupil·lar.771

*
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65. Pel que fa a la indignitat del substitut, hi és peculiar allò que ensenya 
Gai a D.28,6,22: a qui hagi sol·licitat la bonorum possessio contra tabulas contra el 
testament del pare, si fos substitut d’un germà impúber, no només772 se li ha de 
denegar l’herència del pare, sinó també la substitució. La raó s’ha de buscar en 
aquella regla de dret que diu que ningú no pot percebre cap emolument en 
virtut d’una voluntat que impugna (D.34,9,2; D.37,4,18,1 i D.37,5,4), i és clar 
que la substitució pupil·lar ordenada pel pare prové de la voluntat paterna, és a 
dir, del testament patern, i que es considera una part d’aquest. Així també, qui 
impugna com a fals el testament patern queda igualment exclòs de la substitu-
ció pupil·lar (D.34,9,5,14). Amb raó algú podrà dubtar per què la persona que 
impugna el testament pupil·lar, que prové de la voluntat del pare, no hauria 
de ser exclosa del testament principal, tal com ho exposa Paulus a D.34,5,14. 
El mateix Paulus dóna la raó següent: que no es considera que en aquest cas 
hagi impugnat tots dos testaments. Certament, quan s’impugna el testament 
del pare, s’impugna també la seva part, però qui impugna la part no es con-
sidera que l’impugni tot sencer, igual que passa amb qui impugna els codicils 
confirmats en un testament, que no es considera que, per això, impugni també 
el testament (D.34,9,5,14 i D.34,9,15). I de la mateixa manera que per efecte 
del testament pupil·lar no es pot confirmar el testament principal, ni totalment 
ni parcial (D.28,6,44), però, per contra, per efecte del principal es confirma el 
pupil·lar (I.2,16,5), així mateix la impugnació del testament pupil·lar no com-
porta la del testament principal però sí viceversa.

66. És molt diferent del cas de la persona que impugna el testament prin-
cipal el de qui havia accedit secretament a trametre un fideïcomís a l’incapax, 
per a complir en tot la voluntat i les decisions del testador. Encara que aquesta 
persona esdevingui indigna de l’herència paterna, per haver violat les lleis res-
pecte de l’herència del pare (D.29,2,83 i D.34,9,11), no se li pren, això no obs-
tant, l’herència que se li havia deixat en el testament pupil·lar, perquè respecte 
d’aquest testament no va fer res contrari a les lleis (D.28,6,43,3). I certament 
en res no és obstacle el fet que hagi estat designat substitut amb les paraules 
«qualsevol qui hagi estat el meu hereu», ja que és suficient que s’hagi complert en 
algun moment la condició que impliquen aquests mots i que en algun instant 
hagi estat hereu del pare per efecte de la institució, encara que en el moment 
de la mort del pupil ja li hagi estat presa l’herència del pare (D.28,6,43,3).

772 Ne dum és una errata en lloc de nedum. Així s’indica en els emendanda al final de l’obra.
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Perquè, encara que se li afegeixi la clàusula «qualsevol qui hagi estat el meu 
hereu», la substitució pupil·lar no requereix, per a poder deferir l’herència de 
l’impúber, que aquest tingui l’herència paterna o una part d’aquesta, sinó que 
pugui ser considerat hereu del pare. El contrari passa en el dret d’acréixer, 
que exigeix que aquest tingui la porció a la qual hagi d’acréixer la part vacant 
(D.29,2,83), perquè per aquest dret la porció acreix a la porció i no a la per-
sona (arg. I.2,20,8 i C.6,51,1,10). Podeu trobar més coses sobre els substituts 
indignes a PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 3, n. 21).

Capítol VI
Dels efectes de la substitució pupil·lar

1. Només la substitució pupil·lar en virtut de la qual es defereix l’herència 
de l’impúber pot desplegar els seus efectes; és a dir, només si, un cop mort el 
pupil abans d’haver assolit la pubertat, res no impedeix al substitut adquirir 
l’herència per efecte de la substitució. Això succeeix quan es compleixen tots 
els requisits que hem exposat més amunt773 i quan no es donen aquelles cir-
cumstàncies per causa de les quals, segons el que ja hem explicat,774 s’extingeix 
la substitució pupil·lar. Per això hem decidit situar en aquest lloc el tractament 
dels efectes de la substitució pupil·lar, després d’haver-nos ocupat de totes 
aquestes qüestions.

2. L’adquisició de l’herència pupil·lar deferida775 és voluntària o necessà-
ria.776* Perquè aquells a qui el testador pot instituir com a hereus necessaris 
de si mateix, també els pot instituir com a hereus necessaris del fill, com ara 
l’esclau propi i el germà de l’impúber, fins i tot si no ha nascut encara, ja que 
el pòstum també esdevé hereu necessari del germà. Ulpià, a D.29,2,2,6;777 
D.28,6,10,1; D.29,2,42[pr] i D.28,5,3,4. En aquest text se’ns diu que si el 
germà que ha estat designat substitut d’un altre germà impúber s’hagués donat 
en arrogació després de la mort de l’impúber, haurà de ser igualment hereu 
necessari, encara que no s’hagi obert encara el testament pupil·lar.

*
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La resta dels qui són hereus en virtut de la substitució són voluntaris. Però 
M. COSTA (comentari a cap. Si pater De testamen. Lib. Sexto vers. subsequenter et 
filia, n. 11 i seg.) ha afirmat, seguint BÀRTOLO,778 que els germans no només 
són hereus necessaris del germà impúber, sinó que, a més, esdevenen també 
els seus sui heredes. El va convèncer el fet que el pòstum només hauria pogut 
esdevenir hereu del germà si s’hagués fingit que era suus heres i si s’hagués 
comunicat la condició jurídica de tal, ja que aquest, com a pòstum aliè, no 
hauria pogut ser instituït pel germà (I.3,9pr). Aquestes coses són, sens dubte, 
autèntiques bajanades.779 Perquè qui ha sentit mai parlar de sui heredes que no 
siguin uns descendents en relació amb uns ascendents? Per tant, el fet que 
el germà, tot i haver estat desheretat o ser pòstum, esdevingui hereu necessari 
del germà i que l’esclau de l’amo ho esdevingui del fill és un efecte, respecti-
vament, de la potestat paterna i de la dominical, que el pare i l’amo exerceixen 
sobre el substitut i sobre qui és substituït en el testament, una part del qual és el 
testament pupil·lar. I encara que segons les subtileses del dret antic la institució 
del germà pòstum seria nul·la, perquè és aliè, en el cas plantejat no és el germà 
qui l’institueix sinó el pare, encara que no designi hereu per a si mateix sinó 
per al germà. Per la raó que hem dit més amunt, sembla que cal dir el mateix 
si es designa un desheretat com a substitut pupil·lar d’un altre desheretat, ja que 
n’hi ha prou que el pare substituent hagués pogut fer-los hereus necessaris de 
si mateix (D.28,6,10,1).

3.780 Certament, seguint ACURSI781 i altres doctors, no dubto que el pretor, 
quan concedia als germans el benefici del ius abstinendi, els exonerava d’aquesta 
necessitat en l’adquisició; i no perquè vegi que així es va decidir a D.28,6,12, 
tal com PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 4, n. 24) sembla 
observar, sinó perquè a D.29,2,57 es diu clarament que el procònsol concedia 
als hereus necessaris la possibilitat d’exercitar el ius abstinendi respecte de l’he-
rència i, per tant, de D.1,16,7,2 i de D.1,18,10 i 11 es desprèn que el pretor 
també la concedia. També perquè seria injust i, a més, absurd que amb l’auxili 
del pretor s’ajudés els sui hereus necessaris a refusar l’herència paterna, que els 
havia estat deferida en virtut de la voluntat del propi pare (D,29,2,57), però 
que els qui són només hereus necessaris no poguessin exercitar el ius abstinendi 
respecte de l’herència del germà, que se’ls defereix igualment per disposició 
d’aquest mateix pare. Dissenteix MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio 
methodo non vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, 
cap. 3, § 3, sec.2, n. 7). Hi ha, no obstant això, un text d’Ulpià D.29,2,42pr. al 
final, que dóna peu a CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 10, cap. 8) i als 
antics glossadors per a pensar el contrari.

*
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Marcel havia dit que el germà designat substitut de l’impúber, per a evitar 
ser obligat a assumir les càrregues del pare substituent, podia posseir l’herèn-
cia ab intestato, després d’haver repudiat la delació testamentària, i certament 
de manera impune. Ulpià hi anota que creu que Marcel s’havia volgut referir 
al cas que el germà no ho fos de l’impúber, sinó del testador. Afirma Ulpià 
«...però no hi ha dubte que, si el pare hagués designat el germà substitut d’un germà 
impúber, serà sens dubte hereu necessari». Sembla que Ulpià diu això com si el 
germà substitut, com a hereu necessari, no pogués repudiar l’herència de l’im-
púber, al contrari que l’oncle de l’impúber, germà del testador, que no és hereu 
necessari.

4. Deixant de banda per ara altres dificultats amb què el referit D.29,2,42[pr] 
ha crucificat les ments dels intèrprets i que nosaltres examinarem més tard, dic-
tamino de moment, en relació amb la qüestió plantejada, que Ulpià ha copsat 
perfectament la intenció de Marcel quan interpreta la decisió d’aquest juris-
consult com a referida al germà del testador i no al germà del pupil. Perquè 
no pot ser que Marcel es referís al substitut hereu necessari de l’impúber, ja 
que parla de qui, havent repudiat la delació testamentària, posseeix ab intestato 
l’herència del pupil, i un hereu necessari, que ha esdevingut hereu testamen-
tari automàticament i instantània (encara que no se’l consideri efectivament782 
hereu fins que no s’hagi immiscit en l’herència. D.29,4,1,7), no pot repudiar 
la delació testamentària ni pot prescindir-ne, que és el mateix que repudiar 
(D.29,4,1,6). Per tant, el germà del pupil que ha estat designat el seu substitut 
no pot repudiar l’herència testamentària per a poder-la posseir ab intestato, cosa 
que sí que pot fer el germà del testador, el qual, a l’empara del benefici del pretor, 
ho fa per propi dret i impunement, sense por d’incidir en l’Edicte del pretor «Si 
algú, havent repudiat la delació testamentària...», si ho fa amb justa causa, com en el 
cas de D.29,2,42[pr]. Perquè el germà del pupil, en qualitat d’hereu necessari, 
per a evitar quedar obligat pel passiu aliè, és a dir, pel del pare, ha d’exercitar 
el ius abstinendi fent ús del benefici del pretor abans d’immiscir-se en l’herèn-
cia. Si ho fa, en qualitat d’hereu necessari segons el dret civil, continua sent 
hereu testamentari per aquest dret, de manera que no pot ser hereu ab intestato 
de l’impúber pel mateix dret civil, pel qual és hereu testamentari, sinó només 
bonorum possessor segons el dret pretori.

782 És a dir, hereu no només nominalment, sinó amb totes les conseqüències que comporta el 
títol.
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Però si el pretor, després d’haver exercitat el ius abstinendi per una causa tan 
justa, li concedís la bonorum possessio secundum tabulas sobre la base del testa-
ment pupil·lar, no quedaria obligat davant dels creditors paterns. Contrasteu 
D.28,6,12 i D.29,4,1,7, que, encara que parlin d’hereus sui i necessaris, porten 
llum a aquesta qüestió.

5. Fins aquí, pel que fa al benefici del ius abstinendi, els hereus que són sui i 
necessaris i els que només són necessaris ocupen una posició idèntica. Però no 
és així pel que fa al termini dintre del qual poden sol·licitar la bonorum posses-
sio, ja que el pretor va concedir un any de termini als descendents (liberi) que 
sol·licitaven la bonorum possessio, perquè no havien de ser pressionats aquells a 
qui se’ls defereix, per dir-ho així, allò que els és propi (D.38,9,1,12 i C.6,9,4), 
però va decretar que aquell a qui el pare designa substitut per al seu fill suus 
impúber havia de sol·licitar la bonorum possessio dintre dels cent primers dies 
(D.38,9,1,13).

6. Ningú no dubta que els esclaus que han estat alliberats i designats subs-
tituts pupil·lars del fill no tenen la facultat d’abstenir-se. Hi ha, no obstant 
això, algunes observacions que cal fer. Quan diem que el pare pot convertir 
un esclau propi en hereu necessari del fill impúber, ens referim a aquell esclau 
que és tot ell propietat del testador, i no només en una part. Perquè si allibe-
rés i designés substitut pupil·lar del fill un esclau comú, segons el dret antic, 
només esdevenia hereu necessari si el mateix testador hagués comprat la part 
que no era seva, ja que també en aquest cas l’hauria pogut convertir en hereu 
necessari instituint-lo (D.28,5,6,3). Però si hagués estat comprada pel mateix 
impúber, no esdevindria necessari sinó voluntari (D.28,5,6,3), perquè el pare 
no hauria pogut convertir-lo en necessari, si no havia comprat la part aliena. 
Però si ni el pare ni el pupil l’haguessin comprada, la raó de l’equitat suggeria 
que el mateix esclau, si oferia el preu de la part al seu amo, pogués aconseguir 
la llibertat i l’herència, tal com va dir Ulpià a D.28,6,18, on exposa tot el que 
diem. Però després de la constitució de Justinià a C.7,7,1 i I.2,7,4 cal consi-
derar que l’esclau substitut esdevé immediatament lliure i hereu necessari, tot 
i que queda obligat a pagar el preu just de la part que era propietat de l’altre. 
Perquè si no diguéssim que cal pagar, caldria admetre que es podria fer un frau 
amb la substitució, si l’esclau no volgués comprar-se.
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7. També cal observar que, per a després que el testament patern hagués estat 
confirmat, els juristes van atorgar als esclaus substituts, en qualsevol grau que es 
trobessin, la condició de statuliberi (D.40,7,2,4 i D.40,7,36). Arran d’una cons-
titució de Justinià, també es va concedir als substituts que no haguessin estat 
alliberats (I.1,6,2; I.2,14pr. i C.6,27,5). Encara que realment no siguin statulibe-
ri, perquè no se’ls deu la llibertat ni purament ni sota condició, ja que abans de 
la mort de l’impúber no els correspon la llibertat sobre la base del testament 
pupil·lar (D.40,7,2pr. i D.33,5,9,2), la utilitat va portar a acceptar que obtin-
guessin la condició de statuliberi i d’hereus necessaris (D.40,7,4,8 i D.40,7,36). 
És a dir, el que volia dir Julià quan els va considerar clarament statuliberi, en 
contra de Cassius (D.40,7,2,1). La causa d’utilitat es refereix a l’afavoriment de 
l’eficàcia del testament pupil·lar, perquè es vol que, sigui quin sigui l’estatus de 
l’esclau quan mori el pupil, esdevingui el seu hereu necessari. Per tant, fins i tot 
si el pupil l’alienés: mai no desapareix el caràcter necessari, ja que l’alienació 
de l’esclau es fa amb la seva condició (D.40,7,2pr. i D.40,7,6,3). Així D.21,2,7. 
Passa el mateix si el pupil allibera l’esclau, ja que la llibertat no atorga la facul-
tat de repudiar l’herència. Si no, el fill infant rescindiria la voluntat del pare, 
cosa que no seria gens raonable (D.40,7,36). És més: encara que l’esclau hagués 
rebut la llibertat en el testament patern, si malgrat tot és substitut de l’impú-
ber en el testament pupil·lar, un cop mort l’impúber, n’és hereu necessari. Així 
ho va decidir Justinià per resoldre la controvèrsia dels jurisconsults antics a 
C.6,27,4, tot abolint l’antiga regla, segons la qual tots estaven d’acord que calia 
que l’esclau obtingués la llibertat i l’herència en el mateix grau, per tal que 
esdevingués necessari. Perquè a Justinià li va semblar suficient que obtingués 
totes dues coses a partir de la voluntat del mateix testador i, si seguim la inter-
pretació benigna, a partir d’un testament que, en certa manera, és el mateix, ja 
que la substitució pupil·lar és una part del testament patern.

8. PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 4, n. 26), sobre la base 
de D.40,7,36, va considerar que l’esclau que havia estat alliberat per l’impúber 
i que, tal com hem dit, continuava sent igualment hereu necessari, no hauria 
obtingut de cap manera la llibertat, ni tan sols la romana,783 talment com si no 
li hagués estat permès al pupil d’eliminar, per mitjà d’aquesta manumissió, l’ex-
pectativa d’esdevenir llibert orcí,784 cosa que hauria passat si l’esclau, abans de 
ser lliure i hereu per efecte del testament pupil·lar, hagués aconseguit la lliber-
tat per una altra banda.785 PUGA afirma que d’aquí ve que si el pupil l’hagués 
alienat i el comprador l’hagués alliberat i l’hagués instituït hereu, només esde-
vindria lliure per efecte d’aquesta manumissió si la substitució quedés ineficaç, 
perquè el pupil hagués arribat a la pubertat (D.28,6,48,2 i D.28,5,55 {54}).

*
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A això caldria afegir que abans de la constitució de Justinià de C.7,6,1,7 
el statuliber (que és l’estatus jurídic que s’ha conferit a l’esclau substitut de 
l’impúber) que havia estat alliberat mentre la condició de la llibertat estava 
encara pendent, no obtenia la llibertat romana, tal com clarament s’observa a 
C.7,6,1,7. Jo, amb tot, penso, per contra, que no se suspèn l’efecte de la manu-
missió que el pupil ha dut a terme per una causa aprovada pel Consell, ja que, 
en aquest cas, qui fa efectiva la llibertat de manera avançada és la persona a 
partir del testament de la qual (encara que hagi estat atorgat pel pare) l’esclau 
substitut hauria obtingut la llibertat en un moment posterior. No sembla que 
l’amo hagi donat la llibertat al testament pupil·lar per tal que no fos efectiva 
abans de la mort del pupil, sinó per tal que pogués ser hereu segons el dret que 
s’observava abans de Justinià. I no té res a veure que no pugui arribar a ser orcí, 
ja que això no comporta cap utilitat per al pupil, perquè aquest ja té un llibert 
gràcies a la manumissió. Finalment, en el cas plantejat, aquesta solució està 
imposada pel principi del favor libertatis, que beneficia l’esclau i no perjudica 
els interessos de ningú. És a dir, el que se segueix en els exemples al·legats per 
PUGA. MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa 
universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 3, § 3, sec.1 i 2) s’ocupa 
extensament del germà i de l’esclau del substitut.

9. En un fragment de Neraci (D.29,2,59) consta que l’estrany que hagi 
acceptat l’herència deferida en el testament principal també esdevé hereu 
necessari del pupil, de qui havia estat designat substitut. Justinià va aprovar 
l’opinió d’aquest jurista a C.6,30,20. Neraci ens hi ensenya que aquella per-
sona que ha esdevingut hereva del pare, si ha estat designada substituta del 
fill impúber, no pot repudiar l’herència del pupil. La finalitat d’estendre la 
necessitat també a aquest tipus d’hereus substituts és fer que, encara que el 
substitut hagi mort en vida del pupil i més tard hagi mort l’impúber, aquell 
qui esdevingui hereu del substitut pupil·lar també esdevingui hereu necessari 
del pupil. Perquè, tal com diu el mateix Neraci, si s’obliga el propi substitut 
a adquirir, serà coherent que l’herència pupil·lar s’uneixi a la paterna i que 
per dret d’acréixer sigui adquirida per qualsevol qui sigui hereu del pare. No 
esmentaré les moltes i variades coses que altres han dit relatives a l’explicació 
d’aquest text, perquè seria una empresa molt laboriosa i per no res. Només faré 
referència a allò que considero més versemblant.786

*
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10. Hem dit repetides vegades que la substitució pupil·lar es té per un apèn-
dix del testament patern i es considera que juntament amb el patern forma 
un únic testament, perquè el pare és l’autor i l’atorgant de tots dos testaments: 
encara que contingui dues herències, atès que el pare disposa de l’herència 
del fill, es considera que, en certa manera, és com si disposés d’una cosa prò-
pia. Així ho indica la fórmula primigènia que ens han fet arribar Ciceró (De 
inventione 2 [42,122]) i Modestí (D.28,6,1,1), en què el pare que ordena una 
substitució pupil·lar s’expressa com si fos ell mateix qui hagués de ser succeït i 
no el fill impúber. D’aquí ve que el pare, en ordenar la substitució, faci hereus 
necessaris del fill impúber tots aquells que haurien estat els seus hereus neces-
saris, si els hagués vocat en la pròpia herència, tal com ja hem indicat fa ben 
poc.787 D’aquí prové que es detregui una sola falcídia dels testaments patern i 
pupil·lar, com si es tractés tan sols d’una herència (D.35,2,11,5). Igualment ve 
d’aquí que no es permeti a la mare de l’impúber impugnar el testament pupil-
lar amb una querela inofficiosi testamenti, talment com si allò que es defereix al 
substitut no fos del fill sinó del pare (D.5,2,8,5). A més, el cohereu instituït pel 
pare amb el fill impúber i designat substitut d’aquest ha de complir els llegats 
ordenats en el testament pupil·lar, com si hagués rebut del testament patern 
una part purament i una part sota condició (D.35,2,11,5 i 6; i D.35,2,79). 
Finalment, Papinià anomena testament del pare el mateix testament pupil·lar 
a D.40,7,36.

11. De tot això es desprèn que la doble herència, del pare i del fill, en tot 
el que respecta als interessos del pupil, té l’efecte d’una sola herència.788 És a 
dir, sens dubte el que passa en el cas que estem tractant: el d’una persona que 
ha esdevingut hereva del pare, si ha estat designada substituta pupil·lar del fill i 
aquest hagués mort impúber. Perquè, acceptant l’herència del pare, queda obli-
gada a adquirir l’herència del fill, de manera que, talment com si aquesta herèn-
cia estigués unida a la paterna, acceptar l’herència del pare implica que no pot 
repudiar la del fill (D.29,2,59). Això ho aprova també Justinià a C.6,30,20. En 
aquest mateix sentit interpreta RAGUEL (Commentari a C.6,30,20) D.29,2,35, 
on Ulpià diu: «Si algú que ha estat instituït hereu,789 abans que se li defereixi l’herèn-
cia per causa de la substitució, ha gestionat en concepte d’hereu (és a dir, ha acceptat 
l’herència del testador) serà hereu també per causa de la substitució, perquè també de 
manera involuntària obté la porció per acreixement.» Això és el que diu Ulpià, que, 
malgrat tot, segons la meva opinió, sembla que més aviat parla de la substitució 
vulgar.

*
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A favor d’aquesta mateixa opinió MERIL·LI (Expositiones in L decisiones Iustiniani, 
decisió 38) al·lega D.29,2,42[pr]. Però en aquest text no hi ha el més mínim 
indici790 d’un substitut que hagi acceptat l’herència del pare. Més aviat diria 
que es correspon més probablement amb aquest cas el que diu Julià a D.36,1,28 
(27),2: qui ha estat designat substitut d’un pupil amb les paraules «qualsevol qui 
sigui el meu hereu, etc.», si accepta forçadament l’herència del pare, no només 
cal que sigui forçat a trametre aquesta herència, sinó també la que li hagi arri-
bat per efecte de la substitució. D’això es desprèn que aquesta persona no va 
acceptar separadament l’herència pupil·lar, sinó que va acréixer la paterna.791 
Això equival a creure que els jurisconsults, l’opinió dels quals va ser aprovada 
per Justinià (C.6,30,20), van deduir la necessitat de l’adquisició de l’herència 
pupil·lar, en el cas plantejat, a partir de les conjectures de la voluntat del pare, 
considerant que el pare que ha designat com a substitut del fill la persona que 
ha instituït hereva de si mateixa l’ha instituït amb la intenció que no refusi 
l’herència del pupil, si vol acceptar la del propi pare.

12. Per tant, en el cas plantejat, quan mor el pupil, la seva herència acreix 
la porció de l’herència paterna que havia acceptat el substitut, talment com 
si encara fos una porció de l’herència del pare i no de l’impúber. Aquest dret 
d’acréixer no és el que va ser introduït per la necessitat jurídica, per tal que 
ningú no mori en part amb testament i en part intestat, per efecte del qual les 
parts vacants acreixen a aquells que han acceptat les seves parts. Perquè aquí no 
hi ha perill que el pare mori intestat en alguna part, ja que la seva herència ha 
estat adquirida pel substitut i pel fill per efecte de la institució. D’altra banda, 
l’herència del pupil, atès que ja no és herència del pare, no es pot anomenar 
porció vacant de l’herència paterna per tal que pugui acréixer per necessi-
tat jurídica la porció que té el substitut. Es tracta, això no obstant, d’un dret 
d’acréixer extraordinari modelat per analogia amb el cas ordinari i introduït 
en benefici del pupil, amb les característiques que ja hem exposat més amunt. 
Per tant, en aquest cas concorren una substitució i un dret d’acréixer. La subs-
titució és el títol pel qual s’adquireix l’herència. El dret d’acréixer és el mode 
pel qual s’adquireix. La substitució va introduir la necessitat de la successió i el 
dret d’acréixer va generar la transmissió. En definitiva, és per efecte de l’acrei-
xement que el dret de la substitució es pot transmetre.

790 L’expressió «nec vola nec vestigium esse» vol dir literalment «no hi ha ni la sola ni la petjada».
791 És a dir, va acceptar l’herència paterna i va incrementar-la amb l’acreixement de l’herència 

pupil·lar.
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Per tant, si el substitut que ha esdevingut hereu del pare morís mentre el 
pupil encara viu, i després morís el pupil sent encara impúber, qualsevol qui 
sigui hereu del pare adquireix també l’herència del pupil per dret d’acréi-
xer, tal com ens ho explica Neraci en l’únic text que s’ocupa d’aquest tema: 
D.29,2,59. Qualsevol qui sigui hereu del pare vol dir el substitut i tothom qui 
sigui successor del substitut, ja sigui en primer lloc o en un lloc ulterior, ja que 
aquestes persones també es poden anomenar hereves del pare (D.50,16,60 i 
D.50,16,70).

13. Hi ha qui nega que el dret d’acréixer es transmeti als hereus dels substi-
tuts juntament amb el dret de la substitució i afirmen que només es transmet el 
dret d’acréixer o, més exactament, l’expectativa de tenir-lo. D’una banda, per-
què Neraci (D.29,2,59) afirma que qualsevol qui sigui hereu del pare adqui-
reix l’herència del pupil per dret d’acréixer, i, de l’altra, perquè el dret de la 
substitució no es transmet (D.28,5,59,6;792 D.29,2,81, Paul. Sent. 4,8,24(26) i 
D.38,16,9 al final). D’altra banda, l’hereu del substitut no és substitut, perquè 
no és cridat per voluntat del testador (D.28,6,8,1) i, per tant, no podria adquirir 
pel dret de substitució l’herència pupil·lar transmesa. A més, atès que l’herència 
del pupil no ha estat acceptada per efecte de la substitució i no hauria pogut 
ser acceptada pel substitut, que ha mort en vida del pupil, tampoc no és pos-
sible que es transmeti (arg. C.6,51,1,5). Després de la glossa, han seguit aques-
ta opinió CUIACI (Observationes, llib. 11, cap. 12 [?])793 i el cuiacià794 RAGUEL 
(comentari a C.6,30,20 [p. 465]). Però és més encertat el que hem dit, que 
hi concorre també el dret de la substitució, com a causa i títol de l’adquisi-
ció. Perquè, per favor, per quin altre títol els successors dels substituts podrien 
adquirir l’herència del pupil sobre la base del testament patern? Certament, no 
per un de diferent del del propi substitut, és a dir, per efecte de la substitució. Si 
no es considera que aquesta substitució persisteix després de la mort del substitut 
i, per contra, es creu que la mort d’aquest l’ha deixada ineficaç, no hi ha dubte 
que tampoc no pot tenir lloc el dret d’acréixer, perquè es tractaria d’herènci-
es diverses que el dret extingit de la substitució no es podria fusionar de cap 
manera en la figura d’una única herència paterna, segons el que hem exposat 
més amunt. Finalment, amb prou feines es pot entendre satisfactòriament com 
podria ser que l’hereu del substitut, per efecte exclusivament del dret d’acréi-
xer, pogués ser vocat no només a la porció que el pupil havia adquirit del seu 
pare, sinó també a la resta de béns que hagués adquirit posteriorment d’altres 
procedències.

792 FINESTRES cita per error D.29,2 en lloc de D.28,5.
793 Possiblement la citació és equivocada.
794 En aquest context, «cuiacià» significa que RAGUEL pren l’opinió de CUIACI.
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14. No és difícil rebatre els fonaments de l’opinió contrària. Perquè, que 
de D.29,2,59 es desprèn que l’hereu del substitut adquireix l’herència del 
pupil per efecte del dret d’acréixer només és cert si ens fixem exclusivament 
en l’adquisició. Però, si observem el títol, podem dir que aquesta adquisició 
també té lloc per efecte de la substitució. Sens dubte, el dret d’acréixer, si no 
s’introdueix per necessitat jurídica, només existeix si hi ha una causa o títol 
de conjunció. En relació amb D.38,16,9 (text que hem examinat més amunt 
en la part 2, capítol 4rt, n. 13 i seg.795), tot deixant de banda el que en diuen 
CUIACI (Observationes, llib. 11, cap. 12 [?])796 i MERIL·LI (Observationum libri, llib. 
5, cap. 4), responc que el cohereu substitut d’un cohereu que va morir després 
d’haver acceptat la seva porció però abans que se li deferís per efecte de la 
substitució la part que s’havia deixat a l’altre cohereu, no transmet el dret de 
la substitució, tal com se’ns diu clarament en aquest text, encara que hagués 
estat unit amb el dret d’acréixer, perquè el dret d’acréixer només implica que 
la porció repudiada pel cohereu acreix per necessitat jurídica l’altra porció, la 
que té l’hereu del cohereu mort. Marcià no nega a D.38,16,9 que per dret 
d’acréixer correspongui a l’hereu del cohereu substitut la porció repudiada. 
El jurista només nega que l’herència passi a l’hereu del cohereu per efecte de 
la substitució, igual que Ulpià a D.29,2,81 quan diu «...la substitució no passa 
a l’hereu.» PUGA (Tractatus de transmissione hereditatis, cap. 2, n. 26 i seg.) tracta 
aquests temes amb elegància.797

15. Tampoc no és obstacle el que es desprèn de D.28,6,8,1: que l’hereu del 
substitut no es considera substitut. Perquè nosaltres tampoc no anomenem 
substitut el successor del substitut, sinó que diem que la substitució produeix 
la conjunció de totes dues herències, de manera que el successor del substitut, 
per efecte de la substitució ordenada a favor del seu causant, adquireix l’herèn-
cia pupil·lar per dret d’acreixement. De passada cal fixar-se que a D.28,6,8,1 
es tracta del cas en què un testador institueix una pluralitat d’hereus amb les 
paraules «qualsevol qui arribi a ser el meu hereu, sigui també hereu del fill impúber». 
Amb aquestes paraules només volia designar aquells que va instituir hereus 
per a ell mateix i que siguin els seus hereus per efecte del testament. Per això 
no es considera que el testador hagi designat substitut l’hereu de l’hereu ins-
tituït i no pot ser vocat en l’herència del pupil per cap dret. Com que el pare 
ha instituït una pluralitat de persones, no es considera imposada a ningú la 
necessitat de succeir per efecte de la substitució pupil·lar, i, per tant, tampoc 
no té lloc cap transmissió del dret d’acréixer als hereus d’aquests (D.28,6,8,1 i 
D.28,6,10[pr]).

*
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D’aquí es desprèn que cal entendre que el cas de què s’ocupen Neraci i 
Justinià en els textos esmentats és el d’un sol hereu instituït pel pare al costat 
del fill i designat substitut pupil·lar d’aquest, cosa que les paraules del text indi-
quen prou bé. No falten autors que consideren que, en el cas d’una pluralitat 
d’hereus, si un l’ha acceptat i els altres l’han repudiat, aquell que l’ha acceptat 
ha de ser hereu necessari del pupil. Creuen igualment que si hagués mort abans 
de la repudiació dels altres, hauria de transmetre la substitució pupil·lar als seus 
hereus. Aquest parer em sembla ben raonat798 i troba suport a D.36,1,28 (27),2.

16. En darrer lloc, no es contraposa a la nostra tesi el fet que l’herència pupil-
lar no hagués estat deferida al substitut, ni molt menys acceptada, per causa de 
la substitució. En realitat, no manca del tot l’acceptació, ja que l’acceptació de 
l’herència paterna causa la unió de l’herència pupil·lar amb la paterna, i aquesta 
unió implica l’adquisició necessària per a aquell qui té una porció de l’herència 
paterna i, per tant, la transmissió a favor de l’hereu del substitut per efecte de 
la substitució.

17. Tothom pot deduir fàcilment del que hem exposat que la necessitat en 
l’adquisició de l’herència pupil·lar, que és el que tractem aquí,799 només s’im-
posa a l’hereu instituït si també ha estat instituït hereu el fill impúber, no si ha 
estat desheretat,800 encara que VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 
3, tr. 1, cap. 7, n. ult. [21]) defensi el contrari.801 Perquè Justinià (C.6,30,20) va 
decidir aquest cas per a la situació del substitut i del fill instituïts hereus i, a més, 
perquè el substitut no podria, per efecte del dret d’acréixer, ser hereu del fill 
exclòs de l’herència paterna, ja que no seria sostenible considerar l’herència del 
desheretat, que mai no ha estat del pare, com una porció de l’herència pater-
na, tot fingint que no se n’havia separat, cosa que és necessària per a aquest 
efecte, segons el que hem dit més amunt.802 També ho pensen així BELLONI 
(Tractatus de iure accrescendi, [cap. 9] qu. 37, n. 60 i seg.) i amb altres arguments 
MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa univer-
sam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 3, § 2, sec.1, n. 5). Consulta 
també, en relació amb tota aquesta disputa, VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum 
libri tres, llib. 3, tr. 3, cap. 7, tot sencer i Epistolicae iuris exercitationes sive epistolae 
ad D. Antonium Fabrum, execit. 1, resp. 1, exercit. 3, resp. 3 i exercit. 6), A. FABER 
(De erroribus pragmaticorum, dec. 31, err. 5, 6 i 7 i dec. 100, err. 10), BACHOVEN, 
el crític de FABER (Exercitationes ad partem posteriorem Chiliados Antonii Fabri, ad 
Dec.100 err. 10 n. 2), DUARÈ (De iure accrescendi tractatus, llib. 2, cap. 1), GOVEÀ 
(comentari a D.28,6,8,1), SANTOLARIA (Iurisconsultorum delecti iudicii liber pri-
mus, interp. 9, § 2, n. 8) i PUGA (Tractatus de transmissionibus, cap. 2 al final), que es 
desdiu de l’opinió que havia defensat en el Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, 
cap. 4, n. 18 i seg.803
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18. Passem endavant. El substitut, tant si obté l’herència del pupil necessària-
ment, com si esdevé hereu d’aquest amb una acceptació voluntària, el succeeix 
per efecte de la substitució en tota l’herència del pupil.804* És a dir, tal com 
ens ensenya Ulpià a D.28,6,10,5, corresponen al substitut pupil·lar no només 
els béns que el pupil va obtenir del pare quan aquest va morir, sinó també la 
resta de béns que el pupil hagi adquirit posteriorment. Perquè, tal com indica 
Ulpià, el testador no ordena la substitució per als seus propis béns, sinó per als 
de l’impúber. Constitueixen els béns i el patrimoni d’aquest tots el que hagi 
adquirit, sigui quina sigui la seva procedència. Certament, no es podria fer 
d’altra manera i respectar la regla del dret romà. Perquè, com que el substitut 
esdevé hereu testamentari del pupil, cal que li correspongui la totalitat dels 
béns del pupil, per tal que el pupil no mori només en part amb testament, en 
contra de D.50,17,7.805* El substitut obtindrà els béns paterns, però no tots els 
que van passar del pare al pupil, sinó els que es trobin en l’herència del pupil 
en el moment de la seva mort. Perquè si els tutors haguessin alienat per justa 
causa alguns béns deixats pel pare, i tal com està prescrit, s’hauria pronunci-
at el decret d’autorització del jutge, no ha de ser tolerada cap reclamació del 
substitut806 (D.27,3,1,2). Ulpià diu a D.28,6,10,5 que l’argument de la tesi que 
acabem d’exposar és que es pot ordenar una substitució per a un desheretat, 
que no té cap part de l’herència paterna. Per tant, si, havent estat desheretat el 
pupil, hagués adquirit alguna cosa per herència, llegat o donacions de parents 
i amics, tot això serà del substitut, tal com diu Justinià a I.2,16,4.

19. De tota manera, no sempre el substitut obté la totalitat dels béns del 
pupil. Per això, Ulpià exceptua dos casos a D.28,6,10,5. El primer és si un 
militar ordena una substitució per a un hereu amb la intenció que només cor-
responguin al substitut aquells béns que el fill substituït havia adquirit d’ell. 
Perquè, atès que el privilegi de qui testa segons el dret militar, de morir en 
part amb testament i en part intestat (D.29,1,6 i C.6,21,1 i 2), s’estén també 
al testament pupil·lar, que té el pare com a autor (perquè, tal com ens testi-
monia Ulpià a D.29,1,15, el militar pot atorgar testament per dret militar tant 
per a ell mateix com per al fill), al militar li estarà permès cridar el substitut a 
una part de l’herència de l’impúber i deixar la resta per als successors cridats 
ab intestato.
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20. El segon cas és el d’un pare arrogador que ordena una substitució per 
a l’impúber, ja que no poden correspondre al substitut que se li ha designat 
les coses que hauria tingut si no hagués estat arrogat, és a dir, les coses que va 
deferir al pare arrogador quan va ser arrogat. Perquè totes aquestes coses han 
de ser trameses, per efecte de la caució prestada, a aquelles persones a qui hau-
rien correspost si no s’hagués fet l’arrogació (D.1,7,19[pr] i I.1,11,3), tal com 
hem dit en el capítol precedent.807 Per contra, el substitut del pupil només tin-
drà aquells béns que el mateix arrogador li hagués donat (D.28,6,10,6), a més 
d’aquells que hagi adquirit en atenció o per consideració envers l’arrogador, 
després de la mort d’aquest, com ara herències, llegats i donacions que hagin 
conferit al pupil amics de l’arrogador, tal com opina Ulpià en el text esmentat. 
Perquè aquelles coses que es deixin per consideració envers algú altre es con-
sideren provinents d’aquest altre (D.23,3,5pr, 1 i 2; D.29,2,45).

21. Possiblement era molt dubtós si també corresponia al substitut, tal com 
sembla indicar Ulpià a D.28,6,10,6, la quarta de la porció deguda ab intestato 
que dels béns del pare arrogador es deu al fill arrogat que ha estat desheretat. 
La causa dels dubtes podia ser que aquesta quarta no li venia al pupil per la 
voluntat i per la liberalitat de l’arrogador, sinó per un benefici del Diví Pius,808 
autor de la constitució de què emana aquesta quarta; es deu, doncs, a l’arrogat 
com a patrimoni aliè (D.5,2,8,15; D.10,2,2,1; D.38,5,13 i D.37,6,1,21). Això 
no obstant, Escèvola (llibre 10 de les Quaestiones), que Ulpià cita en l’esmentat 
text, pensava que calia permetre també a aquest arrogador que la substitució 
tingués també efecte respecte d’aquesta quarta, perquè aquesta quarta és part 
dels béns de l’arrogador i, per tant, no es considera que sigui injust que també 
ordeni la substitució en relació amb aquesta quarta. Perquè aquesta substitu-
ció no vol imposar una càrrega ni un detriment, sinó que vetlla per l’honor i 
pels interessos del pupil, en contra del que succeeix809 en el fideïcomís, amb 
què, per aquesta raó, no es pot gravar la quarta (D.1,7,22,1). J. DE OROZCO 
(comentari a D.1,7,22,1, n. 124), FABER (Rationalia in Pandectas, ad D.1,7,22,1), 
els altres intèrprets, en general. BACHOFF (comentari a D.1,7, n. 18). Quan el 
mateix Ulpià diu a D.1,7,22 que només es pot acceptar la substitució ordenada 
per l’arrogador si per ventura es refereix exclusivament a la quarta que l’arrogat 
obté dels béns de l’arrogador i sempre que s’ordeni la substitució només fins 
a la pubertat del substituït, no diu «exclusivament a la quarta» amb la intenció 
d’excloure la resta dels béns que hagués aconseguit l’impúber per liberalitat de 
l’arrogador o en atenció a aquest, segons el que hem exposat fa poc, sinó per 
poder excloure d’aquest tipus de substitució totes les coses que l’impúber tin-
gués abans de l’arrogació o que, havent estat emancipat per l’arrogador, hagués 
adquirit d’una altra procedència.
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Es parla, per tant, del cas en què el substituït no obté del patrimoni de l’ar-
rogador res més que la quarta.

22. A partir de tot el que hem dit fins ara sobre la substitució ordenada per a 
l’impúber arrogat podria semblar que només mor parcialment amb testament, 
cosa que el dret romà prohibeix (D.50,17,7). Certament, al substitut de l’arro-
gat només li corresponen els béns que provenen de l’arrogador, però la resta de 
béns corresponen als altres, no per efecte de la substitució que havia ordenat el 
pare natural, sinó en virtut de la caució. Si els corresponguessin per efecte de la 
substitució, com afirmen alguns (hem exposat el seu parer en el capítol 5, n. 18 
i seg.810), tindríem un impúber civil (paganus) que moriria amb dos testaments, 
cosa que també contravé les regles del nostre dret (D.29,1,17,1). Estic d’acord 
amb la primera opinió d’ACURSI (glossa a D.1,7,22,1),811 segons la qual el subs-
titut designat pel pare arrogador succeeix en tots els béns de l’arrogat en tots els 
casos. No obstant això, és forçat per l’eficàcia de la caució a trametre al substitut 
designat pel pare natural o als agnats de l’impúber812 tot allò que haurien obtin-
gut si no s’hagués fet l’arrogació. Per tant, si les persones que poden reclamar en 
virtut de l’obligació caucional renuncien al seu dret, el substitut podrà posseir 
legítimament aquests mateixos béns per efecte de la substitució. La raó del dret813 
em força a aquesta conclusió, per no haver de defensar una tesi absurda i adme-
tre que l’impúber mor parcialment amb testament, cosa que molts no s’espanten 
a admetre amb la següent ficció: atès que, en certa manera, l’arrogat tenia dos 
pares que haurien testat en lloc seu, el natural i l’adoptiu, també es podria fingir 
l’existència de dos fills i, per això, encara que l’arrogat morís amb testament res-
pecte dels béns que hagués rebut d’un, podria, sense caure en l’absurd, continuar 
intestat en relació amb els béns que provinguessin de l’altre.

23. Realment la ficció que es proposa aquí no porta a res, perquè, després 
que els béns de tots dos pares es van fondre en un sol patrimoni i que, en morir 
l’impúber, es van convertir en una herència única i individual, no és correcte 
assignar a aquests béns altra representació814 que la de la persona individual del 
mateix impúber, i no la dels pares de qui han provingut.

810 Vid. supra n. 18 i seg. (p. 290 i seg.).
811 Es refereix a la glossa a «quartam partem» de D.1,7,22,1.
812 És a dir, els hereus civils ab intestato de l’impúber, segons les XII Taules.
813 La ratio iuris és la lògica jurídica, l’adequació d’una conclusió als principis generals i a les carac-

terístiques definitòries de les diverses institucions.
814 Entre els juristes medievals i moderns era freqüent defensar que la prohibició que una herència 

es deferís en part amb testament i en part ab intestato es fonamentava en el fet que l’herència represen-
tava la persona del difunt i, com que aquesta persona era indivisible, també ho havia de ser la causa de 
la delació. Vegeu PÉREZ SIMEÓN, M. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. El principio de 
incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la intestada, Madrid/Barcelona, 2001, p. 48, n. 83.
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Per tant, també d’aquesta manera tota l’herència ha de representar l’impúber 
difunt. A més cal mirar els interessos del pupil, perquè així té un hereu de tots 
els béns segons D.28,6,42, cosa que no tindria si el substitut designat per l’arro-
gador no fos hereu de tot. I encara més, perquè es considera que el fill mateix 
ha instituït el substitut com a propi hereu (I.2,16,2) i això no s’hauria pogut 
considerar si no se’l tingués per instituït en tot el seu patrimoni o herència. El 
jurista Ulpià no s’oposa a aquesta opinió a D.28,6,10,6, ja que no nega que el 
pare arrogador pugui ordenar una substitució per a tots els béns, sinó que tan 
sols afirma que no corresponen al substitut designat per l’arrogador tots els 
béns, sinó la quarta i els altres que hem indicat abans. I té raó, perquè, encara 
que adquireixi tots els béns de manera automàtica en virtut del dret heredita-
ri, no es considera, malgrat tot, que li corresponguin aquelles coses que ha de 
trametre immediatament (D.41,2,22; D,50,16,71 i D.50,17,51). Hi ha, nogens-
menys, un fragment del mateix Ulpià que es considera que aporta un fonament 
per a l’opinió contrària, precisament D.1,7,22,1, on diu: «...només es pot acceptar 
la substitució si per ventura es refereix exclusivament a la quarta...». Però qui no veu 
que Ulpià es refereix aquí a l’efecte de la substitució? És com si digués que la 
substitució, encara que s’hagi ordenat per més que per la quarta, no serviria 
al substitut, per a retenir efectivament, en virtut del dret de la substitució, allò 
que sobrepassa la quarta.

24. El que hem dit, que el substitut designat per l’arrogador ha de quedar 
obligat a trametre aquells béns que no li corresponen per efecte de la substi-
tució, no és difícil d’entendre, si l’impúber ha estat instituït. Perquè, encara que 
el lligam de la caució només obligui l’arrogador i els seus hereus, el substitut 
del pupil instituït també és hereu de l’arrogador, encara que no immediat 
(D.28,6,46; D.50,16,65 i D.50,16,70815), i a ell juntament amb l’herència, que 
havia estat de l’arrogador, se li defereix l’obligació de trametre. Però l’assump-
te no és tan senzill si es dóna un substitut a un impúber desheretat, perquè 
aquest no es pot anomenar de cap manera hereu de l’arrogador. De tota mane-
ra, atès que també en aquest cas, juntament amb la quarta, el substitut succeeix 
en la resta de béns, tant els que tenia el pupil abans de l’arrogació com els que 
va adquirir després de la mort de l’arrogador que quedin subjectes a l’obligació 
de tramesa,816 res no impedeix que es concedeixi a qui li interessi, almenys, una 
acció útil ex stipulatu contra el substitut.817
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Consulta els autors següents que opinen de maneres diverses en aquest punt: 
CUIACI (comentari a D.28,6,10,6) i GOVEÀ (comentari a D.28,6,10,6), A. FABER 
(Iurisprudentiae Papinianeae scientia, tit. 10818 (De adoptione), pr.1, Ill.14), OSWALD 
HILLIGER (Donellus enucleatus, part 1, llib. 6, cap. 26, lletra G), OROZCO 
(comentari a D.1,7,22,1), E. CALDERA (Variarum lectionum libri, llib. 3, cap. 1, 
n. 34), LUDWELL (Tractatus de ultimis voluntatibus, part. 2, cap. 2, p. 299 i seg.), 
MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa universam 
complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 3, § 1, n. 38 i seg.), PUGA (Tractatus de 
vulgari et pupillari substitutione, cap. 4, n. 10), LANZ (Variarum iuris interpretationum et 
resolutionum libri, llib. 1, interp. 2, disc. 2 i 3) i altres que apareixen de passada. 

25. El dret romà va introduir la distinció de béns que hem esmentat en l’àm-
bit de la substitució pupil·lar ordenada pel pare-arrogador. No és gaire diferent 
d’aquesta la distinció aplicable a tota substitució que el pare hagi ordenat per al 
fill impúber que va introduir el nostre dret municipal. Perquè en una constitu-
ció de Pere III819 dictada en les Corts de Monsó l’any 1363 (referida a la cons-
titució 2 del títol «De Pupilars y altras substitucions»820) es va establir que els béns 
que un impúber mort intestat hagués adquirit de la mare o dels ascendents de 
la branca materna retornarien a aquests en tot cas. Més tard, en una constitució 
publicada a les Corts de Monsó en temps de Felip821 l’any 1585 (cap. 1), que 
es la Constitució 3 del Títol «De Pupilars y altras substitucions»,822 es va aprovar 
que el pare, en ordenar una substitució per al fill impúber, no pogués causar cap 
perjudici a aquests parents. En aquesta constitució s’ordena que la substitució 
pupil·lar no comprengui els béns materns ni els provinents de la branca materna, 
sinó que aquests béns es defereixin als germans de l’impúber difunt o a la resta 
de cognats823 de l’estirp materna fins al quart grau, segons l’ordre del dret romà. 
Així doncs, el substitut del pupil tindrà la resta de béns que no hagin procedit de 
la branca materna, sinó del pare o de la línea paterna, i també els adventicis que 
hagin arribat a l’impúber després de la mort del pare procedents de qualsevol 
persona excepte dels parents de la branca materna. Però si el pare hagués disposat 
dels béns materns a favor de germans del fill impúber o, si aquests mancaven, a 
favor de cognats de la branca materna, la disposició es vàlida. Per un comentari 
més extens sobre la substitució dels impúbers cal F. FERRER, Commentaria sive 
glossemata ad utiliorem quandam ex constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientem 
«Los impubers» sub rubro De pupillaribus et aliis substitutionibus.824

26. El fet que la successió testamentària sigui preferent i prevalent respecte 
de la successió intestada (D.29,2,69 i C.6,59,8) i que cap civil (paganus) no 
pugui morir en part amb testament i en part intestat (D.50,17,7) implica que 
el substitut vocat pel testament a l’herència del pupil és preferent respecte dels 
cridats ab intestato i que aquell exclou completament aquests (C.6,26,7), inclo-
sos la mare, els germans i les germanes.

*
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A primera vista, això podria semblar no només cruel i inhumà, sinó fins i tot 
contrari al mateix dret civil, ja que cal deixar a la mare la legítima respecte dels 
béns del fill i, a més, ella pot impugnar el testament per inoficiós i rescindir-
lo.825 També el germà pot interposar una querela inofficiosi testamenti si ha estat 
instituïda hereva una persona deshonesta (turpis) (D.5,2,1; D.5,2,15; I.2,18,1; 
D.38,6,7 al final i C.3,28,27).826

27. Ulpià a D.5,2,8,5 va prendre de Papinià la raó per la qual es va denegar 
a la mare la querela inofficiosi testamenti contra el testament del fill: perquè fou el 
pare qui va atorgar-lo per al pupil. Al germà, se li va denegar perquè el testament 
era del fill. Certament, a la mare, igual que a la resta d’ascendents, se li deu la 
legítima, però no pas per dret de la natura (encara que ho hagi dit Bonifaci VIII 
a c.1,III,11 in VI, ja que no parlava de forma pròpia, tal com observen els intèr-
prets) sinó per una mena d’equitat natural que, en algunes ocasions, ha de cedir 
davant l’estricte dret civil. Això és el que passa en aquest cas, en què s’al·lega com 
a fonament per a denegar la querela que el testament en què no es crida la mare 
almenys en la porció legítima no ha estat atorgat pel propi fill, sinó pel marit, 
contra la voluntat del qual la muller no està legitimada a exercitar la querela. I 
si algú pensa que en aquest punt el dret civil és massa inic amb la mare, sàpiga 
que això mateix és confirmat pel dret pontifici (c.1,III,11 in VI) i, per tant, es 
considera generalment que tant el pare substituent com el substitut també estan 
protegits en el fur de la consciència. Perquè seria impensable que aquesta norma 
hagués estat aprovada pels sants pontífexs si hagués implicat quelcom pecaminós 
(arg. C.20,X,II,26 i c.2,V,5 in VI). Aquesta raó civil no va poder aconseguir, per 
contra, que per decisió del jutge no s’haguessin de prestar aliments a la mare 
indigent a càrrec d’aquests mateixos béns (D.25,3,5 i C.5,25,1), ja que aquests 
aliments es deuen per raó natural (D.25,3,5,16), fins i tot per sobre de la legítima, 
si no fos suficient. ALCIAT (comentari a D.28,6,2,1, n. 22 i seg.).827 Extensament 
M. COSTA (com. a cap. Si pater De testamen. Lib. Sexto vers. potest).

825 Vegeu, a més de les fonts citades per FINESTRES, C.3,28,28,1 (Constantí, any 321 dC).
826 En el dret romà clàssic, tant la mare com els germans estaven legitimats per a intentar la res-

cissió del testament pupil·lar, mitjançant una querela inofficiosi testamenti, si no n’havien rebut, almenys, 
la quarta part del que els hauria correspost en la successió intestada del pupil i si aquesta situació no 
es devia a una causa justa. En dret postclàssic, aquest règim va ser modificat per una constitució de 
Constantí (C.Th.2,19,1 i C.3,28,27) de l’any 319 dC, en què es va restringir la legitimació activa dels 
germans a la querela inofficiosi testamenti només en els casos en què es complissin dos requisits: els que-
rellants havien de ser fills del mateix pare que el testador, i l’instituït en el testament havia de ser una 
persona infame o deshonesta (turpis).

827 La major part del contingut d’aquest paràgraf  de la praelectio de FINESTRES prové d’ALCIAT, 
fins i tot la referència que no pot ser pecat allò que han aprovat els pontífexs.
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28. Pel que fa a l’exclusió dels germans, Ulpià al·lega com a raó: perquè el 
testament és del fill. Perquè, com que se’ls permet rescindir la voluntat del pare 
mitjançant una querela inofficiosi testamenti, per a protegir de la impugnació el testa-
ment pupil·lar, la causa del qual ha de ser conservada, perquè és el més beneficiós per 
al pupil, els juristes van cercar moltes i variades formes per tal que, situada la volun-
tat del pare en primer pla, es considerés testament del germà suus, contra el qual 
només es concedeix l’acció d’inoficiositat, si ha estat instituït un hereu deshonest 
(turpis). Però què passaria si una d’aquestes persones deshonestes (turpes) hagués estat 
instituïda en el testament pupil·lar? M. COSTA (Com. a cap. Si pater De testamen. Lib. 
Sexto vers. potest, n. 4 i seg.) i DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 19, 
cap. 5) pensen que en aquest cas tampoc no tindria lloc la querela, perquè no es pot 
dir que el germà pupil, que no ha atorgat el testament, hagi testat en contra dels 
deures de pietat. I encara que sembli que podria ser impugnat com a voluntat del 
pare, no és així, perquè la impugnació es permet al preterit respecte del testament 
en què el pare testa sobre el seu patrimoni, no en aquell en què disposa dels béns 
del fill. M. COSTA (com. a cap. Si pater De testamen. Lib. Sexto vers. potest, n. 8) pensa, 
de tota manera, que seria equitatiu que amb l’auxili del príncep es reprimís la mal-
dat paterna i es socorrés els germans de l’impúber, si el pare conscientment i dolosa 
hagués designat persones deshonestes (turpes) com a substitutes del fill. Certament, si 
el fill desheretat hagués impugnat el testament del pare per inoficiós i hagués ven-
çut, almenys segons el dret anterior a Justinià (D.5,2,8,5) que hem exposat en un 
altre lloc,828 en el mateix acte rescindeix també el testament pupil·lar, que és un petit 
apèndix i un afegit del patern. Més amunt (capítol 2, n. 14829) hem aprovat i hem 
demostrat amb molts arguments, de manera que no caldrà tornar-hi,830 que la mare 
també en queda exclosa, no només per mitjà de la substitució recíproca ordenada 
per a dos fills amb les paraules «els substitueixo recíprocament» sinó també per mitjà 
de la substitució pupil·lar tàcita continguda en una substitució vulgar expressa.

29. Fins aquí hem mostrat que el substitut pupil·lar succeeix en tots els béns 
que el pupil ha deixat en morir, ja els hagués obtingut del pare, ja d’algú altre. Hi 
ha una discussió propera a aquesta sobre si, i en quin cas, es permet al substitut 
separar les herències del pare i del fill, de manera que, havent-ne repudiat una, 
pugui acceptar l’altra. Alguns dictàmens dels jurisconsults i els comentaris dels 
intèrprets, que dissenteixen els uns dels altres, fan aquesta qüestió, d’altra banda 
subtilíssima, encara més intricada. Després de tantes elucubracions de persones doctís-
simes, nosaltres, a l’hora d’aportar una contribució ajustada a la nostra condició i al temps 
disponible, intentarem, si Déu vol, opinar de manera breu i clara.

828 Vid. supra p. 306, n. 47.
829 Vid. supra p. 256.
830 Literalment «no caldrà tornar a coure la carbassa».
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A ningú no se li escapa que la qüestió plantejada no té lloc en relació amb 
tots els substituts pupil·lars. Perquè si el pare designa un estrany, a qui no ha 
instituït hereu, substitut pupil·lar d’un fill correctament desheretat, és evident 
que aquest cas es troba fora dels límits de la qüestió, ja que l’herència del pare 
no pot anar a parar ni al substitut ni al desheretat i, per tant, no es pot unir a la 
del desheretat. Cal pensar, per tant, en els casos en què pot plantejar-se la qües-
tió sobre la separació de les herències. El primer serà el del pare que designa 
com a substituta d’un fill desheretat la persona que havia instituït hereva en el 
testament principal. El segon, quan es designa com a substitut del fill instituït 
en tota l’herència o en una quota una persona que no ha estat instituïda here-
va pel pare. El tercer, quan es designa un cohereu substitut del fill instituït en 
una part. De tota manera, evitaré parlar aquí d’aquest darrer cas, perquè ja n’hi 
ha prou amb les moltes coses que n’hem dit quan hem explicat D.29,2,59 (en 
aquest capítol, n. 9831). Per tant, vegem la resta.

30. Si un pare hagués instituït un estrany com el seu únic hereu i l’hagués 
designat substitut del fill desheretat, aquest pot, sens dubte, acceptar l’herència 
paterna i repudiar la del fill, ja que, tal com hem dit més amunt,832 l’acceptació 
de l’herència paterna no imposa al substitut cap necessitat d’acceptar l’herèn-
cia del fill desheretat. Perquè en aquest cas no té lloc el dret d’acréixer i, per 
tant, l’herència del desheretat no es pot considerar unida a l’herència paterna 
ni a una porció d’ella, al contrari del que passa quan s’institueix un fill en una 
part, com ara a D.29,2,59 juntament amb C.6,30,20. No és un inconveni-
ent l’objecció de VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 3, tr. 1, cap. 
7, n. ult. [21]) que aquella persona que accepta l’herència del pare deferida 
pel testament d’aquest s’obliga a adquirir tot el que se li defereix per aquest 
mateix testament i, per tant, també l’herència del fill que es defereix per la 
voluntat única i per l’únic testament del pare. D’aquí dedueix VALÈNCIA que 
a D.29,2,59 no és necessari ni corregir el text833 ni sobreentendre-hi834 que el 
fill havia estat instituït en una part.835 Encara que acceptéssim el primer que 
diu VALÈNCIA, no podríem aprovar el que en dedueix sense violentar text de 
D.29,2,59. Perquè, de quina manera l’herència del desheretat es transmetria per 
dret d’acréixer al successor del substitut? És quelcom realment inimaginable 
que, això no obstant, seria imprescindible per a poder considerar que el cas de 
D.29,2,59 es refereix també al fill desheretat. Però ni tan sols el primer que diu 
és completament encertat, encara que acceptéssim que hi ha un sol testament 
del pare i del fill.

*

finestres tripa 18/4/05, 17:27401



J. FINESTRES I DE MONSALVO402 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 403

finestres tripa 18/4/05, 17:27402



J. FINESTRES I DE MONSALVO402 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 403

Perquè també el legatari de diverses coses en el mateix testament, llegades 
per una única voluntat, pot acceptar-ne una i repudiar l’altra (D.31,6), també 
l’hereu instituït pot repudiar l’herència després d’haver acceptat un llegat 
(D.30,17,2; D.30,18; D.30,91,2, D.44,4,4,11). L’axioma que ha fixat VALÈNCIA 
pot ser vàlid quan la repudiació d’una cosa implicaria la revocació d’allò que 
s’ha acceptat, com ara si algú volgués acceptar una part de l’herència i repu-
diar-ne una altra part, o quan allò que ha estat adquirit forma una unitat amb 
allò que es repudia o en depèn, com ara si aquell substitut de què hem parlat 
volgués acceptar l’herència del desheretat i repudiar la paterna. Però que l’he-
rència deferida pel testament pupil·lar no s’accepti en res no afecta el testa-
ment patern, ni el testament principal tampoc no depèn de cap manera del 
testament pupil·lar (D.28,6,44 i D.34,9,5,14). A més, encara que es pugui dir 
que, en certa manera, el testament principal i el pupil·lar en són un de sol, les 
herències del pare i del fill són dues herències diverses (D.18,4,2,2 i I.2,16,5). 
D’aquestes, la paterna no necessita que se li uneixi la pupil·lar, ja que sense ella 
subsisteix vàlidament.

31. El que acabem de dir deixa clar que l’hereu instituït en tota l’herència 
i designat substitut del desheretat no pot acceptar l’herència del pupil i repu-
diar la del pare, perquè, si l’herència del pare no és acceptada, queda ineficaç 
el testament pupil·lar (D.28,6,2,1 i D.28,6,10,4), que és un afegit i un apèndix 
del testament principal del pare. Això no obstant, si té un substitut vulgar que 
accepti l’herència del pare, aquell qui va repudiar la successió paterna podrà 
adquirir l’herència de l’impúber desheretat per efecte de la substitució pupil-
lar (D.28,6,10,4). Sembla que Marcel s’oposa a aquesta opinió quan corregeix 
Julià en un text d’Ulpià (D.29,2,40), tret que, cosa que és incerta, i que per això 
és objecte d’intensa disputa entre els nostres doctors, a D.29,2,40 no s’estigui 
parlant d’un estrany sinó d’un fill instituït pel pare i designat substitut de l’im-
púber. Les paraules del text836 són aquestes: «Es pregunta si serà obligat a respondre davant 
els creditors paterns algú que, tot i no haver agafat res de l’herència paterna, tingués alguna cosa 
per voluntat del pare, o la fes, com ara si hagués estat designat substitut d’un impúber. En relació 
amb aquest cas Julià va escriure en el llibre vint-i-sis del Digest que incorria en l’edicte, si s’hagués 
immiscit en l’herència de l’impúber, perquè qui s’hagués oposat a la voluntat del seu ascendent no 
ha de poder aconseguir res de la seva herència. Però Marcel distingeix elegantment, etc.»837

836 El terme lex és l’habitual en els juristes de l’època per a referir-se als fragments del Digest. No 
té res a veure amb el sentit del terme en època clàssica, quan lex es referia a una norma aprovada per 
les assemblees populars romanes.

837 El text acaba: «...que és molt diferent si hagués estat instituït en el testament del pare en tota l’herència o en 
una part, perquè si n’ha estat en una part, haurà pogut acceptar sense por l’herència de l’impúber, després d’haver refusat 
la successió del pare.» És estrany que FINESTRES ometi la transcripció del final del text, que és la part més 
decisiva per a la seva argumentació. De tota manera, se n’ocupa més endavant, en el n. 41 d’aquest 
mateix capítol (p. 344).
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32. A més de molts dels intèrprets antics, CUIACI (Commentaria in libros quaesti-
onum Aemilii Papiniani, llib. 3, ad D.28,6,12 i Observationes llib. 18, cap. 8), DONEL 
(comentari a C.6,26,8), VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, [llib. 3], tr. 1, 
cap. 7, n. 8 i seg.) i MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non vulgari 
distributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 3, § 2, sec.1, n. 30) 
consideren que aquest text es refereix a un estrany, convençuts essencialment pel 
fet que si el substitut fos fill del testador, encara que s’hagués abstingut de l’he-
rència del pare, la mera existència d’un suus heres hauria confirmat la substitució 
pupil·lar. Així doncs, encara que hagués estat instituït en tota l’herència, hauria 
pogut igualment, per efecte de la substitució, acceptar l’herència de l’impúber 
desheretat, després d’haver repudiat la successió del pare. Pensen que l’antinòmia 
que cal resoldre entre D.29,2,40 i D.28,6,12 no es pot solucionar d’altra manera.

33. Per contra, DUARÈ (In tit. Dig. «De vulgari et pupillari substitutione», cap. ult. 
[26]), M. COSTA (com. a cap. Si pater De testamen. Lib. Sexto vers. deferuntur n. 15), 
PICARDO (Lectiones Salmanticenses sive anniversaria relectio in tit. D. de acquirenda vel 
amitt. Hered., cap. 28, n. 73), AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et 
pupillari substitutione, qu. 16) i PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substitutione, cap. 
4, n. 16) defensen que cal interpretar que es parla del fill. Els seus arguments són, 
aproximadament, els següents: els jurisconsults parlen del substitut que no hagi 
agafat res de l’herència paterna, que tingui o faci alguna cosa per voluntat del 
pare, i es pregunten si se l’obligarà a respondre davant els creditors paterns; d’al-
tra banda s’ocupen de qui s’hagi oposat a la voluntat de l’ascendent i que estigui 
instituït en el testament del pare. Tot això sembla indicar clarament que es parla 
del testador que és pare no només en relació amb al desheretat, sinó també en 
relació amb l’instituït substitut del desheretat; sobretot per l’inici del text, on Ulpià 
planteja la qüestió de manera general i absoluta sobre l’instituït que no agafa res de l’he-
rència paterna, sinó que té o que fa alguna cosa per voluntat del pare, deixant de banda 
tota relació del pare amb un altre fill desheretat. El fet que es digui del substitut que s’ha 
immiscit en l’herència de l’impúber indica el mateix, perquè no és correcte dir això de 
l’estrany, sinó només del suus o també de l’hereu necessari, qualitat que té el germà desig-
nat substitut d’un altre germà, com a D.29,2,41 i seg.

34. Després d’examinar els arguments a favor de cadascuna de les posicions, em 
trobo ple de dubtes per decidir a quina m’afegiré. De tota manera, com que acceptar 
una o altra interpretació condiciona la comprensió d’altres fragments del Digest838 i, per 
tant, la necessitat em força a escollir-ne una, em decanto per la darrera, perquè s’ajusta 
més al text i no s’allunya de la raó del dret.839

838 El sentit més probable de iura en aquest context és el de fragments del Digest. FINESTRES vol 
dir que la interpretació de D.29,2,40 que esculli condicionarà la interpretació de molts altres fragments 
del Digest.

839 És a dir, és la solució més encertada tant des del punt de vista exegètic com des del del raonament jurídic a 
partir de principis generals. Els arguments exegètics s’examinen en el núm. 35 i seg., i els racionals, en el núm. 38 i seg.
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El cas de D.29,2,40 és el següent: una persona que tenia dos fill sotmesos a 
pàtria potestat va instituir el primer hereu en tota l’herència i el va designar 
substitut pupil·lar del segon fill, que havia estat desheretat. El primer, que no 
havia tocat res de l’herència paterna (és a dir, ni s’havia immiscit en l’herència 
del pare ni se n’havia simplement abstingut), va immiscir-se en l’herència del 
desheretat, que havia mort abans de la pubertat. Es pregunta si se l’obligarà a 
respondre davant els creditors paterns, com si es considerés que, pel fet d’haver 
acceptat l’herència del germà per efecte de la substitució, havia acceptat també 
la paterna. La raó per a dubtar podia haver estat la que acostumen a al·legar en 
contra de la nostra interpretació els qui pensen el contrari: que el testament 
pupil·lar queda confirmat per la mera existència d’un suus heres. Això implica-
ria que qui s’ha abstingut de l’herència del pare podria per dret civil acceptar 
l’herència de l’impúber desheretat lliure de la successió del pare. I, per tant, 
el fet que s’immiscís en l’herència del germà no seria argument del fet que 
hagués acceptat també la paterna, de manera que no se’l forçaria a respondre 
davant els creditors paterns.

35. Però Julià dictamina en sentit contrari amb les paraules: «...que incorria a 
l’edicte, si s’hagués immiscit en l’herència de l’impúber...», tot afegint-hi seguidament 
la raó: «...perquè qui s’hagués oposat a la voluntat del seu ascendent no ha de poder 
aconseguir res de la seva herència...». Són obscurs el dictamen i la raó del dictamen. 
Perquè, quin és aquest edicte? Molts, seguint CUIACI (Commentaria in libros quaes-
tionum Aemilii Papiniani, llib. 3, ad D.28,6,12 i Observationes, llib. 18, cap. 8), pensen 
que és l’edicte «Si algú havent repudiat la delació testamentària posseís l’herèn-
cia ab intestato o d’alguna altra manera»,840 com si aquest edicte, per voluntat del 
pretor, s’estengués a aquest cas i per ell poguessin demandar qui havia repudiat la 
delació testamentària no només els legataris i fideïcomissaris sinó també els cre-
ditors del testador. Però si el fill no posseeix de cap manera l’herència paterna, ni 
dolosament ha fet que sigui adquirida per algú altre, no hi ha dubte que aquest 
edicte no es pot aplicar, cosa que quedarà clara a qui examini detingudament el 
títol del Digest «Si algú havent repudiat la delació testamentària posseís l’herèn-
cia ab intestato o d’alguna altra manera» (D.29,4). Però, en el cas plantejat, el fill 
no té res de l’herència paterna, si no la reclama després d’haver-se immiscit en 
l’herència del germà. I la repudia, per tal de sortir-ne beneficiat ell mateix i no 
per a defraudar altres persones. Fins i tot si es considera que ha estat acceptada 
juntament amb l’herència del germà, perquè es fingeix que ha gestionat com a 
hereu del pare, la posseeix precisament pel testament, segons la voluntat del pare, 
i, per tant, aquest edicte no és aplicable.

840 Sobre aquest edicte, vid. supra p. 309, n. 50 en nota.
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A més, l’edicte «Si algú havent repudiat la delació testamentària...» no es 
considera aplicable als creditors paterns, el dret dels quals es manté sempre 
íntegre contra l’hereu, tant si posseeix l’herència per testament com ab intestato. 
La interpretació de CONNAN (Commentaria iuris civilis, llib. 10, cap. 8), que vol 
entendre l’expressió «creditors paterns» en el nostre D.29,2,40 referida als lega-
taris i als fideïcomissaris, és encara més inadequada, perquè aquestes persones 
no es poden anomenar creditores paternes, ja que el pare mai no els va deure res.

36. Val més dir com VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 3, tr. 1, 
cap. 7, n. 10) que el terme «edicte» significa aquí aquells edictes pels quals els 
creditors paterns poden demandar els hereus del propi pare, que són els que es 
troben en el títol «Per quines causes s’entra en possessió» (D.42,4) i en el títol «De 
les coses que cal posseir o vendre amb l’autorització del jutge» (D.42,5). Així doncs, 
quan Julià va dir «...incorria en l’edicte...» va voler dir simplement que el germà 
substitut que s’immisceix en l’herència del germà, per aquest sol fet, queda 
obligat davant els creditors paterns, en relació amb els quals s’havia plantejat la 
qüestió. Julià aporta la raó tot seguit: «...perquè qui s’hagués oposat a la voluntat 
del seu ascendent no ha de poder aconseguir res de la seva herència...». Em sembla que 
el sentit autèntic d’aquestes paraules és el següent: pot ser demandat pels cre-
ditors paterns perquè es considera com si hagués acceptat la successió deferida 
pel testament patern, pel fet d’haver acceptat l’herència pupil·lar. Perquè no 
podria obtenir res de l’herència pupil·lar que ha acceptat, si s’hagués oposat a 
la voluntat del pare negant-se a acceptar la seva herència. El jurista argumen-
ta de la conseqüència cap a l’antecedent: el fill només pot obtenir l’herència 
per efecte de la substitució si esdevé efectivament hereu del pare. Per tant, si 
vol l’herència pupil·lar es considera que també ha volgut l’herència paterna, 
de manera que el fet d’haver-se immiscit en l’herència del germà implica que 
també s’ha immiscit en l’herència paterna.

37. Aprofitant l’avinentesa interpretaré el text següent (D.29,2,41), que ha 
estat extret del mateix llibre 26 del Digest de Julià, en el qual aquest jurista diu: 
«El fill que es va abstenir de l’herència paterna, si s’hagués immiscit en l’herència del 
germà desheretat i l’hagués gestionada com a hereu, podrà adquirir l’herència per efecte 
de la substitució.» Això és, sens dubte, correcte. Però cal afegir que es considera 
que també havia acceptat la successió paterna. No és cap obstacle per a aquesta 
conjectura que hagi exercitat el ius abstinendi respecte de l’herència del pare, 
ja que, atès que segueix sent suus, pot adquirir-la automàticament (D.28,8,8; 
D.29,2,20,4 i C.6,31,6).
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38. Ara cal demostrar, i donar-hi suport, amb raons més fortes, allò que hem 
dit, que el fill instituït i designat substitut del germà desheretat només pot 
obtenir l’herència d’aquest si és efectivament hereu del pare, per a aconseguir 
que la raó per a dubtar, que han al·legat més amunt els qui pensen el contrari 
que nosaltres, no persuadeixi. Quan el pare institueix el fill i el designa subs-
titut de l’impúber desheretat, ho fa perquè l’instituït sigui el seu hereu i per 
excloure el desheretat. Però aquest només queda exclòs de la successió paterna 
si l’instituït hagués estat hereu efectivament.841 Perquè, si passa altrament, si el 
fill instituït hereu hagués exercitat el ius abstinendi, al desheretat li queda lliure 
la via per a obtenir l’herència del pare sol·licitant, contra la voluntat d’aquest, la 
bonorum possessio ab intestato. Com que, amb la seva abstenció, tot i haver-li estat 
concedida per un benefici pretori, impugna la voluntat del pare, tal com ja hem 
dit, no ha de poder obtenir res a conseqüència de la voluntat paterna. Per tant, 
no pot obtenir l’herència del desheretat per efecte de la substitució pupil·lar. 
Per això, encara que esdevingui hereu per efecte de la substitució, perquè se li 
defereix l’herència de l’impúber, aquesta herència és confiscada pel fisc com la 
d’un indigne. El mateix li passa a l’emancipat que s’ha proposat deixar ineficaç 
el testament del pare per mitjà de la bonorum possessio contra tabulas (D.28,6,22 
i D.34,9,2). Però això només té lloc si en el moment en què l’instituït s’im-
misceix en l’herència del germà ja no pot tenir efectivament l’herència del 
pare, com ara si els béns han estat alienats pels creditors. Perquè, per contra, si 
encara conserva íntegra la possibilitat d’acceptar la successió paterna, sempre 
interpretarem que va acceptar l’herència paterna juntament amb la pupil·lar, i 
que, per tant, queda obligat davant els creditors paterns.

39. A primera vista tot això podria semblar a algú massa fort, perquè, encara 
que un fill pugui repudiar l’herència del pare per benefici pretori, si no s’hi 
hagués immiscit, i no queda obligat a patir les càrregues del pare, no pot fer 
ús d’aquest benefici si vol acceptar la successió de l’impúber. Però cal saber 
que, tot i que l’herència del pare i la de l’impúber en certa forma han comen-
çat a formar-ne una de sola, perquè el fill instituït i substitut esdevé hereu de 
totes dues, a D.28,6,12, se li ha preparat un altre remei perquè pugui retenir 
l’herència del germà després d’haver repudiat la paterna. En concret, si abans 
d’haver-se immiscit en l’herència de l’impúber, demanés al pretor la separació 
dels béns del pare i del germà.

841 L’expressió cum effectu significa que l’instituït ha d’adquirir efectivament l’herència, sense que 
valgui ser un hereu civil merament nominal. Vid. supra p. 311 en nota.
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Diu Papinià a D.28,6,12: «Si el fill que ha esdevingut hereu del pare i després, 
per efecte del testament pupil·lar, del germà, refusés l’herència del pare, però preferís 
retenir la del germà, ha de ser escoltat. Perquè el pretor actuaria més justament842 si 
concedís al germa la separació dels béns del pare.» Aquí Papinià parla d’un fill que 
ha esdevingut hereu del pare però que no s’ha immiscit en la seva herència843 
i que, en morir l’impúber, de qui havia estat designat substitut, esdevé també 
de manera automàtica el seu hereu, perquè n’és l’hereu necessari (D.28,6,2,4 i 
D.28,6,10,1). És clar que tampoc no s’havia immiscit en l’herència del germà, 
perquè només es diu que n’havia esdevingut hereu. Si passa altrament es con-
sideraria que també s’havia immiscit en l’herència del pare. Papinià no diu que 
el fill, per a qui s’havia designat substitut l’altre fill, hagués estat desheretat. Però 
tampoc no diu que hagués estat instituït. Per això cal deduir que no hi fa res 
que es pensi que ha estat desheretat, ja que, tant si ho ha estat com si no, l’altre 
fill és hereu necessari tant del pare com del fill, i quadra la raó de la decisió.

40. Per tant, si el fill, de les dues herències que ja ha adquirit automàtica-
ment, després d’haver repudiat la paterna, optés per retenir la del germà, cal-
drà que sol·liciti al pretor la separació, que aquest concedirà amb tota justícia. 
«Perquè...» —es diu tot seguit en el text de Papinià— «...correspon a qui té la 
jurisdicció alliberar els fills de les càrregues de l’herència que no hagin estat lliurement 
acceptades, <i> rellevar-los de l’herència, si no la volen,844 especialment considerant 
que, a falta de testament pupil·lar, tindrien l’herència legal del germà.» Cal fixar-se 
en les paraules «...ha de ser escoltat...» i «...el pretor actuaria més justament...», que 
indiquen clarament que aquesta separació dels béns no pot ser feta pel fill, per 
pròpia autoritat, sinó que s’ha de fer amb l’autorització del magistrat845. I això 
és quelcom diferent de la repudiació de l’herència paterna, que no necessita 
ser sol·licitada al pretor ni concedida, perquè correspon als hereus necessaris 
per efecte d’una concessió general del pretor, mentre no s’hagin immiscit en 
l’herència (D.29,2,12). Per tant, el fill, després de demanar el permís, farà cor-
rectament allò que l’hauria fet indigne, si hagués volgut dividir les herències 
sense l’autorització del pretor. Així també el fill, si compta amb el permís del 
pretor, no porta a judici l’ascendent de manera malhonesta, mentre que si no 
el tingués, el demandaria de manera reprovable i contra els deures de pietat 
filial (D.2,4,4,1 i C.2,2,3846).

41. Tot el que hem dit fins ara del fill instituït, cal entendre-ho referit a 
aquell que hagi estat instituït hereu de tota l’herència. Perquè, tal com ho 
afirma la crítica de Marcel a D.29,2,40, «...és molt diferent si hagués estat instituït 
en el testament del pare en tota l’herència o en una part, perquè si ho ha estat en una 
part, haurà pogut acceptar sense por l’herència de l’impúber, després d’haver refusat la 
successió del pare».

*
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El mateix Julià va esmentar expressament aquesta distinció a propòsit de 
l’hereu estrany a D.36,1,28 (27),2. Del fet que a D.29,2,40 es parli sense fer 
distincions847 no en podem deduir que la intenció de Marcel fos referir-se 
només al fill instituït en tota l’herència. El perquè de la distinció és clar: si el 
fill té un cohereu (o bé un substitut vulgar, gràcies al qual l’herència del pare 
és acceptada), no causa cap ofensa al pare ni deixa ineficaç la seva voluntat si 
repudia l’herència, mentre que passa el contrari si el fill és l’únic hereu insti-
tuït, ja que, en aquest cas, el pare mor intestat. Perquè, un cop el cohereu ha 
acceptat l’herència, el desheretament queda confirmat i s’evita que els béns es 
venguin en subhasta a nom del pare.848 Allò que es permet a l’estrany, perquè 
al testador li és igual que la seva herència sigui acceptada per un o per l’altre, 
o fins i tot pel cohereu (D.28,6,10,4), perquè no s’ha de permetre al fill, per 
la mateixa raó?

42. Queda un segon cas, el d’un fill instituït en tota l’herència o en una part 
a qui el pare dóna un substitut que no ha instituït hereu. Sens dubte, si el fill 
instituït hereu de tot s’hagués immiscit en l’herència paterna, no es pot dubtar 
que el substitut que accepti l’herència del fill també adquireix aquells béns que 
havien estat del pare i que queda obligat davant els creditors paterns. Perquè, 
com que les herències del pare i del fill (és a dir, tots els béns que té l’impúber 
quan mor, procedents de qualsevol origen) constitueixen l’herència única del 
pupil, el substitut, en aquest cas, no pot separar les herències que ja estan uni-
des, ni tampoc el passiu del pare i el del fill. D’aquí ve que es concedeixi acció 
contra el substitut tant als creditors del pare com als del fill (D.42,5,28 verset 
At cum substitutus..., i D.28,6,10,2).

43. Caldrà dir el mateix, i per una raó idèntica, si el fill instituït hereu en 
una part s’hagués immiscit en la seva porció, perquè aquesta porció també ha 
passat al patrimoni de l’impúber. Per això el substitut, en qualitat d’hereu de 
l’impúber, també succeeix en l’herència o en la part hereditària en què l’im-
púber va succeir, i no podrà repudiar-la (D.29,2,7,2). Sembla que hi havia una 
excepció en aquest punt, mentre les lleis caducàries van estar en vigor,849 si el 
substitut no hagués pogut adquirir-ho tot en el testament del pare.

847 És a dir, sense distingir entre si l’instituït és un fill o un estrany.
848 L’expressió «...els béns es venguin en subhasta a nom del pare» es refereix a la venda en pública sub-

hasta de l’herència que tenia lloc quan cap dels vocats (ni ex testamento ni ex lege) havia volgut adquirir-
la. Òbviament, solia tractar-se d’herències deficitàries i la finalitat de la subhasta era que els creditors 
poguessin cobrar, en tot o en part, e1s seus crèdits. Aquesta subhasta es feia «...a nom del pare» perquè qui 
quedava infamat per haver quedat insolvent era el mateix causant i no un dels seus successors.

849 És a dir fins al 534 dC. Cfr. C.6,51,1.
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Perquè, encara que no es prohibís adquirir del pupil la totalitat per una 
altra via, això no obstant, per tal que amb aquesta maniobra no es fes cap frau 
a la llei, dels béns que el fill havia adquirit del pare, no es permetia adquirir 
res més que el que s’hauria pogut adquirir del pare de l’impúber (D.28,6,6). 
RAMOS (Ad leges Iuliam et Papiam, llib. 4, rel. 33, n. 16 i seg.) explica correcta-
ment aquest text.

44. No hem investigat encara què cal establir per al cas d’un fill institu-
ït en tota l’herència paterna que se n’hagi abstingut. Julià, citat per Ulpià a 
D.29,2,42pr, escriu que el successor del pupil «...només ha de ser forçat a respon-
dre davant els creditors paterns si en fos el substitut». Segons diu Ulpià: «...perquè 
s’inclina a això, a pensar que els substitut també ha de suportar les càrregues del pare». 
No sabem quina raó havia al·legat Julià a favor d’aquesta opinió tan severa. 
Sens dubte, no és creïble que la raó sigui que considerés que les herències del 
pare i del fill, en certa manera, estaven unides, pel fet que el fill havia esdevin-
gut hereu del pare segons el dret civil. Perquè, per aquesta mateixa raó hauria 
pensat que l’hereu legal del pupil hauria hagut de ser forçat a respondre davant 
els creditors paterns. Potser la raó va ser que, atès que l’herència es defereix al 
substitut per voluntat del pare substituent, no ha de poder refusar l’herència 
d’aquest. O que, atès que en abstenir-se el fill entraria en joc la substitució 
vulgar tàcita continguda dins la pupil·lar expressa i que per efecte d’aquesta 
substitució vulgar l’herència del pare s’hauria deferit al substitut, va considerar 
que el substitut només pot acceptar l’herència del fill impúber en virtut de la 
substitució pupil·lar si hagués acceptat l’herència paterna en la seva condició 
d’instituït pel pare, o si es considerés que l’havia acceptat segons D.28,6,10,4 
i D.29,2,40.

45. Això no obstant, Ulpià escriu en aquest mateix text que l’opinió de Julià 
va ser censurada i refutada per Marcel, per la causa següent: perquè s’oposa als 
interessos del pupil, ja que, per culpa de la por a les càrregues del pare, no serà 
fàcil que algú accepti l’herència del pupil i, per tant, després que el testament 
pupil·lar hagi quedat ineficaç perquè ningú no l’hagi acceptat, l’impúber mori-
rà sense l’honor de tenir hereus testamentaris. Marcel afegeix també una altra 
raó: perquè si el substitut és un germà (es pot dir850 el mateix de tothom qui, 
havent repudiat la delació testamentària, pugui posseir l’herència ab intestato), 
repudiarà en interès propi,851 i de manera impune, és a dir, sense incórrer en 
la pena de l’edicte «Si algú, havent repudiat la delació testamentària, posseís 
l’herència ab intestato o d’alguna altra manera».

850 El dic del text possiblement és un error en lloc de dici.
851 És a dir, sempre que no ho faci per defraudar les expectatives de ningú (en especial legataris, 

fideïcomissaris, etc.) sinó exclusivament per poder treure’n un benefici per a ell mateix.
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Perquè aquest edicte reprimeix el frau comès per aquells que repudien 
l’herència deferida per testament i la posseeixen ab intestato amb la finalitat de 
privar fraudulentament els legataris i els fideïcomissaris d’allò que se’ls havia 
deixat en testament. Però aquest substitut no repudia amb aquesta finalitat sinó 
que, quan refusa la delació testamentària, mira per ell mateix, tot cercant que 
l’herència del pupil no es barregi amb les càrregues del pare. Ulpià creu que, 
el que Marcel va escriure del germà, cal entendre-ho referit no a un germà de 
l’impúber sinó a un del testador.852 Si passa altrament, diu Ulpià, si el pare ha 
designat un germà substitut d’un altre germà, sens dubte serà hereu necessari 
i, per tant, no podrà posseir ab intestato l’herència de l’impúber després d’haver 
repudiat la delació testamentària, tal com hem exposat en aquest capítol, al n. 
2.853 Però fàcilment obtindrà del pretor la separació de les herències del pare i 
del fill, segons la decisió de Papinià a D.28,6,12.

46. És una qüestió molt obscura, si Julià, en l’opinió que sosté, havia estat 
precedit per Javolè Priscus, el seu mestre (així és com Julià s’hi refereix a 
D.40,2,5), perquè no es pot dir fàcilment quina havia estat l’opinió de Javolè en 
el fragment del llibre primer de les Epístoles, compilat a D.42,5,28 (equivalent 
a la llei 12 del títol De privilegiis creditorum854). Un home, que, pel que sembla, 
no era ignorant, va consultar a Javolè el cas següent: si un fill, instituït pel pare 
en tota l’herència, s’hagués abstingut de l’herència paterna i, per consegüent, 
els béns del pare s’haguessin venut, i si abans de la pubertat, després d’haver 
adquirit una altra herència, hagués mort, s’ha de concedir acció als creditors 
paterns contra el substitut que ha succeït aquest impúber? L’home aporta les 
següents raons per a dubtar, tant en un com en altre sentit: en contra dels que 
responen afirmativament, que el substitut no adquireix res dels béns paterns, 
respecte dels quals s’ha decretat l’embargament855 a favor dels creditors i que 
són els susceptibles de correspondre’ls, per efecte de l’embargament. A més, els 
creditors del pare no han tingut cap dret sobre els béns del pupil i, per tant, a 
ells els hauria de ser igual que s’accepti o no l’herència del pupil, ja que aquests 
béns, encara que el substitut hagi repudiat l’herència, no corresponen als cre-
ditors. Però l’home diu que, el fet que els preceptors del dret (així ho llegeixen 
alguns en lloc de «teus»856) aprovin que el testament del pare i del fill és un de 
sol, el decanta més aviat cap al parer contrari, perquè el substitut no pot accep-
tar el testament en una part i oposar-s’hi en una altra i, per tant, tampoc no pot 
refusar l’herència paterna després d’haver acceptat la de l’impúber.

*
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47. Javolè respon a la consulta plantejada amb les paraules següents: «...el que 
el pretor concedeix al fill que s’absté de l’herència paterna, que, un cop venuts els béns 
del pare, no es concedeixi acció contra ell i que encara que després hagi adquirit l’herència, 
no pagui els creditors, això mateix no ha de ser observat respecte de l’hereu que ha estat 
designat substitut del fill...». Així és la lectura de les Pandectes de Florència.857 
Però en alguns manuscris antics manca la negació, tal com ACURSI va indicar 
en la glossa d’aquest text.858 AZO (Summa super codicem, comentari a C.6,26)859 
i ENRIC VON SCHWERIN (Repetitarum lectionum iuris liber, cap. 40) també lle-
geixen «...ha de ser observat...», en sentit afirmatiu. També GODOFRED860 (glossa 
a «non» a D.42,5,28) i BRENKMAN (De eurematicis, cap. 7, § 6, n. 6), en contra 
de JAUCH (Meditationes criticae de negatione Pandectarum Florentinarum cap. 4, n. 
30), pensen que així ho exigeix el context i l’esmentat D.29,2,42[pr], al qual, 
si passa altrament, el nostre text contradiria sense remissió. La resposta a la 
qüestió plantejada depèn de la lectura afirmativa o negativa. Per tant, vegem 
quina lectura encaixa millor en aquest text. La persona que va fer la consulta 
va plantejar el cas d’un pupil que s’absté i, coherentment, Javolè respon també 
en relació amb el cas d’un que s’absté. Després, en el verset At cum substitu-
tus..., sembla decidir un altre cas, en concret, el d’un substitut que, per efecte 
de la substitució pupil·lar, succeeix un pupil que s’havia immiscit en l’herència 
paterna. Javolè diu que en aquest cas el substitut no pot separar els patrimonis 
del pare i del fill, perquè l’herència de tots dos ha esdevingut una de sola. I és 
per això que es concedeix als creditors paterns acció contra ell. Tot examinant 
acuradament la partícula adversativa del verset At cum substitutus..., em sembla 
que Javolè va expressar una decisió contrària a la del principi d’aquesta part 
del text i que, consegüentment, a l’inici havia respost afirmativament en relació 
amb el cas del fill que no s’havia immiscit sinó que només s’havia abstingut.

48. Sé que alguns, com ara CUIACI, VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, 
llib. 3, tr. 1, cap. 7, n. 19) i MARTÍNEZ DEL VILLAR (Accurata dissertatio methodo non 
vulgari distributa universam complectens pupillaris substitutionis materia, cap. 3, § 2, sec. 
2, n. 43), consideren que en tot aquest text es tracta de l’impúber que, després 
d’haver-se immiscit en l’herència se n’ha abtingut, fent ús del benefici pretori 
que se’ns refereix en el verset Sed impuberibus..., de D.29,2,57, és a dir, mitjançant 
una restitució in integrum, de manera que no ha de respondre861 davant els credi-
tors paterns. Aquests autors opinen que aquest benefici no es trasllada al substitut 
per la regla D.50,17,68 i D.50,17,196.862 Però en això es confonen: perquè la 
persona que va fer la consulta parla simplement del qui s’ha abstingut, igual que 
en la primera part del dictamen de Javolè. En la segona part, però, la que es troba 
en el verset At eum substitutus..., es parla del fill que s’ha immiscit, per a mostrar 
com són de diversos els efectes, segons que el pupil s’immisceixi o s’abstingui. 
Però no hi ha res que aboni que s’ha abstingut després d’haver-se immiscit.

*
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Amb tot, possiblement és cert que, tal com pensa PUGA (Tractatus de vulgari et 
pupillari substitutione, cap. 4, n. 23), segons D.29,2,57, pot gaudir d’aquest mateix 
benefici el substitut que succeeix un pupil que, després d’haver-se immiscit en 
l’herència paterna, va abstenir-se’n (arg. D.4,1,6 unit a D.29,2,57pr. i 1).

49. Hi ha una cosa, però, que sembla que constitueix un greu obstacle per 
a la lectura afirmativa. Perquè si es llegís «...això mateix ha de ser observat respecte 
del substitut...», la raó exposada per Javolè «...perquè estalvia al fill la vergonya...» 
es contradiria amb l’oració a la qual està subordinada: «... això mateix ha de ser 
observat respecte del substitut...». La raó aprova, sens dubte, que el pretor només 
concedeixi el privilegi de no ser demandat pels creditors paterns al fill que 
s’abstingui, i, això no obstant, en l’oració es diu el contrari: que això mateix 
ha de ser observat respecte del substitut. Això és el que ens objecta AULISIO 
(Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 16). Si aquí 
actués com a corrector, situaria tota la frase «...perquè estalvia al fill la vergonya, 
que es venguin els béns del pare més aviat que el seus...» immediatament darrere 
de «...no pagui els creditors...», tot subordinant-l’hi. Després prosseguiria «... això 
mateix ha de ser observat respecte del substitut. Per tant, etc.». Però, atès que no 
m’atribueixo tant de poder, diré que la raó «...perquè estalvia al fill la vergonya, 
etc.» no es refereix a cap distinció entre el fill i el seu substitut en aquest cas, 
sinó que només fa referència al que havia dit poc abans del benefici de l’abs-
tenció conferit al fill suus heres. Segueix finalment la frase «Per tant, es denega als 
creditors l’acció respecte d’allò que va adquirir posteriorment». Aquesta frase es refereix 
tant al fill com al substitut, i s’hi ha afegit la raó comuna a tots dos: «...perquè 
això ha estat adquirit adventíciament; no ho va obtenir per mitjà del pare».

50. Ja és hora de desmuntar les raons que haurien pogut convèncer Julià del 
contrari a D.29,2,42[pr] ja que tenen prou importància com per no passar-les 
de llarg. La primera era que l’herència de l’impúber es defereix al substitut per 
voluntat del pare testador per efecte del testament pupil·lar, que, juntament 
amb el patern, forma un sol testament. És el mateix que objecta a D.42,5,28 la 
persona que fa la consulta. Però, un cop desmuntada la segona raó per a dubtar, 
aquesta no tindrà cap força per a convéncer. La segona raó era que, com que en 
abstenir-se el pupil entra en joc la substitució vulgar tàcita continguda dins la 
pupil·lar expressa, si l’impúber morís després, es trobaria cridat per efecte d’una 
substitució en l’herència del pare i per efecte de l’altra en la del fill. 
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Sens dubte, li caldrà o bé refusar-les totes dues o bé acceptar-les totes, i, 
per tant, l’acceptació de l’herència pupil·lar implicarà també l’adquisició de la 
paterna. H. BRENK-MANN (De eurematicis, cap. 7, § 7, n. 4 i seg.), a qui segueix 
AULISIO (Comentariorum iuris civilis [...] de vulgari et pupillari substitutione, qu. 3), 
per a enervar l’argument amb què A. FABER (De erroribus pragmaticorum, dec. 32, 
err. 9), adduint D.42,5,28, intenta demostrar que una substitució pupil·lar no 
en conté una de vulgar tàcita, diuen que Javolè havia viscut abans que el Divins 
Germans,863 a qui s’atribueix la constitució on s’estableix que en una subs-
titució pupil·lar se sobreentengui una de vulgar (D.28,6,4[pr]); perquè Plini 
(Epistolae 6,15 [3]) diu que, en temps de Trajà, Javolè tenia ja una salut mental 
precària864 i Julià, el seu deixeble, tot just va viure fins a aquest temps. En veritat 
no sembla que hagi arribat al regnat dels Divins Germans. Per tant, no hauria 
d’estranyar que, segons l’opinió de Javolè a D.42,5,28, no es pugui considerar 
que la substitució pupil·lar comprèn la vulgar. El mateix dirien, amb més raó, 
de Marcel, que afirma a D.29,2,42 la mateixa opinió que Javolè, perquè tot i 
que Marcel va formar part del Consell del Diví Pius, tal com ens ho explica 
Capitolí865 (Antoninus Pius 12), no consta que hagi viscut ni que hagi escrit en 
temps dels Divins Germans Marc i Ver.

51. Això no obstant, la força d’aquest argument no elimina ni apaivaga tota 
dificultat, perquè Ulpià es mostra d’acord amb Marcel a D.29,2,42[pr] i no hi 
ha dubte que va viure molt després dels Divins Germans, en temps d’Alexandre 
Sever, tal com ho expliquen Lampridi866 (Alexander Severus 15) i altres, i tal 
com es desprèn de diversos fragments del nostre dret, que es poden veure 
en l’obra dels biògrafs dels jurisconsults, RUTILI,867 BERTRAND,868 GROCI,869 
GRAVINA870 i altres de semblants. PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari substituti-
one, cap. 4, n. 42) pensa que a D.42,5,28, per voluntat del testador, la substitució 
vulgar no estava compresa en la pupil·lar (penso que diria el mateix respecte 
de D.29,2,42[pr]). Però això és recórrer de manera excessivament agosarada a 
bajanades per a eludir la força de l’argument. No nego que si el fill heres suus 
s’absté de l’herència paterna pot passar fàcilment que no tingui lloc la subs-
titució vulgar tàcita, en especial si ha estat ordenada a part o en el testament 
pupil·lar. Perquè, atès que aquest testament, per desig del testador, no es pot 
obrir fins a la mort del fill impúber (D.29,3,8 i I.2,16,3) és difícil que, seguint 
la voluntat del pare, que la constitució de Marc i Ver interpreta (D.28,6,4[pr]), 
es consideri que el pare va designar successor seu algú que només després de 
la mort del fill podria saber que la successió paterna li havia estat deferida en 
el moment en què el fill es va abstenir.

*
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52. Així doncs, si dic clarament el que penso, opino que, atès que es con-
sidera que la substitució pupil·lar conté la vulgar tàcita, es permet al substitut 
acceptar l’herència del fill que li havia estat deferida per efecte de la substitució, 
després d’haver repudiat la successió del pare, de la qual el fill s’havia abstingut. 
I no s’hi oposen D.28,6,10,4, ni D.29,2,40, ni cap altre text semblant, ja que 
aquests textos parlen de l’hereu que el pare ha instituït per a ell mateix amb 
una voluntat clara i expressa. Aquest, amb raó, no pot oposar-se a la voluntat 
de la institució, tot deixant el testament del pare sense hereus, i acceptar els 
avantatges de la substitució, adquirint-la segons la voluntat paterna. Però la 
voluntat del pare que el substitut pupil·lar sigui el seu hereu és bastant obscura 
i incerta en el cas plantejat, i només es pot conjecturar si es considera que el 
pare, que potser mai no hi havia pensat, s’hauria volgut acollir a la constitució 
del príncep que va voler sobreentendre en la substitució pupil·lar una de vul-
gar (D.28,6,10,4). Però, de què podria queixar-se el pare, si el substitut repudia 
la seva herència, si no se li va acudir instituir-lo hereu per a ell mateix? Així 
doncs, atès que la necessitat de succeir tant el pare com el fill és contrària als 
interessos del pupil (D.29,2,42[pr]), alliberarem de ple dret el substitut pupil·lar 
de la necessitat de succeir el pare, per tal que, quan hagi refusat conjuntament 
les dues herències, pugui adquirir només la pupil·lar. A més, els textos que 
abans s’han al·legat en contra s’apliquen a aquell substitut que pot ser hereu 
civil del pare. Però, en el cas controvertit, el substitut no esdevindria hereu civil, 
sinó només bonorum possessor, ja que, tal com hem dit en un altre lloc, el fill 
continua sent hereu pel dret civil després de l’abstenció. I no és tan fàcil dir que 
s’ha introduït la necessitat en la successió pretòria com en la successió per dret 
civil, on és molt més freqüent.871 Finalment, encara que, en aplicació estricta 
del dret, el substitut del pupil hagi d’acceptar l’herència del pare, l’equitat porta 
al contrari, en benefici dels interessos del pupil.

53. Tanquem aquest capítol il·lustrant l’obscuríssima qüestió del compliment 
dels llegats i dels fideïcomisos per part del substitut. Aquesta qüestió gira prin-
cipalment al voltant de la unió dels llegats o dels fideïcomisos ordenats en el 
testament principal i el pupil·lar, a l’efecte d’aplicar-los la reducció de la Llei 
Falcídia.

871 La bonorum possessio pretòria només es concedia a aquelles persones que la sol·licitaven expres-
sament al pretor. A D.37,1,3,3 (Ulp. 39 ad Ed.) se’ns diu molt clarament: «Invito autem nemini bonorum 
possessio adquiritur.» [«Però ningú no obté la bonorum possessio en contra de la seva voluntat»]. L’herència 
civil, en canvi, és adquirida en ocasions en contra de la voluntat de l’hereu, com ara en el cas de l’esclau 
propi del testador alliberat i instituït hereu en el testament.

finestres tripa 18/4/05, 17:27427



J. FINESTRES I DE MONSALVO428 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 429

finestres tripa 18/4/05, 17:27428



J. FINESTRES I DE MONSALVO428 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 429

Certament, com que aquest punt correspon més aviat a un tractat sobre 
la Llei Falcídia, ens n’ocuparem de manera breu i concisa, procurant, però, 
proporcionar una introducció872 a aquells qui vulguin estudiar amb més pro-
funditat alguns textos del nostre dret que estan immersos en densíssimes tene-
bres. Altres doctors, que podrà consultar qui tingui prou temps lliure, els han 
tractat més extensament: CORAS (Comentari a D.35,2,11,5 i seg.), GOVEÀ 
(comentari a D.35,2,11,5 i seg.), CUIACI (Commentaria in libros quaestionum 
Aemilii Papiniani, llib. 29, ad D.35,2,11,5 i seg. i Observationes, llib. 4, cap. 34 
i seg.), VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 1, tr. 1, cap. 6, 7 i 8), 
DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 8, cap. 23), OSWALD HILLIGER 
(Donellus enucleatus, part 1, llib. 8, cap. 23) i PUGA (Tractatus de vulgari et pupillari 
substitutione, cap. 4, n. 29).

54. Un pare pot ordenar llegats i fideïcomisos no només en el seu testament 
(o testament principal), sinó també en el testament pupil·lar; si els que van ser 
ordenats en el testament principal no haguessin estat complerts, el substitut 
n’és deutor, ja que són deutes del causant. Però els que han estat ordenats en el 
testament pupil·lar, el substitut els deu en nom propi, igual que la resta d’he-
reus instituïts, tal com es dedueix de D.35,2,11,5, de D.29,4,27 i de C.7,72,1. 
Certament, com que en el testament del pare i en el del fill es computa una 
única falcídia (D.35,2,11,5 i seg.; D.35,2,21; D.35,2,79; D.35,2,87,8), en funció 
de la diversitat dels casos, trobem una gran varietat de formes com es practi-
ca el càlcul de la falcídia. Perquè és decisiu si el fill impúber ha estat instituït 
hereu o no en el testament del pare i si se li ha donat un cohereu, i també si 
aquest cohereu és el substitut de l’impúber o bé ho és algú altre, que no ha 
estat instituït. Igualment és rellevant si s’ha donat al fill només un substitut o 
diversos i, finalment, si el fill ha estat instituït o ha estat desheretat. Abans de 
passar als casos un per un, cal advertir primer algunes coses a tall d’observaci-
ons preliminars.

55. El testament del pare i el del fill, com que provenen de la voluntat del 
mateix testador, tal com s’ha dit repetidament, es consideren a molts efectes 
com un de sol. Un d’aquests efectes és precisament la deducció de la quarta de 
la Llei Falcídia, en la qual es va establir que si els llegats excedien les tres quar-
tes parts de l’hèrència (és a dir, nou unciae)873 l’hereu podria detraure i retenir 
la quarta part de l’herència (D.35,2,1[pr] i I.2,22pr. i Ulp.24,32).874 Així doncs, 
els llegats i els fideïcomisos ordenats en el testament principal i els ordenats en 
el pupil·lar s’acumulen i s’uneixen de manera que la Llei Falcídia se’ls apliqui 
un sol cop, com si haguessin estat ordenats en un mateix testament i «...igual 
que si allò que el testador havia deixat a càrrec del fill hereu ho hagués llegat, sota una 
altra condició, a càrrec de l’hereu d’aquest».875

*
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Papinià a D.35,2,11,5 i Gai a D.35,2,79. Papinià diu a D.35,2,11,5 que «...en 
aquesta secció del dret, els llegats que s’ordenen en el testament pupil·lar es consideren 
com si haguessin estat ordenats en el testament principal sota condició», i jo hi afe-
geixo, perquè tal com aquest mateix jurista diu a D.35,2,11,6 «...els béns del 
pare i l’acumulació dels llegats en prenen la forma i l’origen». D’això es desprèn que, 
a l’hora de fer el càlcul de la Llei Falcídia, cal fixar-se en el patrimoni que 
hagués tingut el pare en morir, i no en si, posteriorment, el fill hagués adquirit 
o hagués perdut quelcom (D.35,2,79). Papinià va dir «...com si haguessin estat 
ordenats en el testament principal sota condició» i Gai «...com si el testador [...] ho 
hagués llegat sota una altra condició...». Però no són realment llegats condicionals 
els que s’ordenen purament en el testament pupil·lar, perquè, un cop mort el 
pupil, es defereixen immediatament i no queden suspesos per cap condició, 
igual que la pròpia substitució (D.28,6,8[pr]). Però, això no obstant, respecte 
dels llegats ordenats en el testament del pare (al qual es refereixen aquí), es 
poden anomenar en certa manera condicionals, perquè estan pendents de la 
condició «si el pupil hagués mort quan encara no era púber», ja que, si això no es 
compleix, no es deuen. Per contra, els altres es deuen immediatament des de la 
mort del pare. Per això, no queda clara la solució si s’hagués llegat una condo-
nació a càrrec del substitut de l’impúber, i després l’impúber hagués exigit el 
que es debia. Perquè, si el pupil arriba a la pubertat, el llegat queda ineficaç; si 
mor abans de la pubertat, el substitut queda subjecte a una acció ex testamento 
que persegueix la restitució d’allò que el pupil hagués cobrat, perquè el pupil, 
en allò que s’ordena a càrrec del substitut, ocupa la posició jurídica de qui està 
gravat amb un llegat sotmès a condició (Ulpià a D.34,3,7,5).

56. Per tant, si es compleix la condició de la substitució pupil·lar i per efecte 
d’aquesta succeeix el substitut, els llegats que el pare va ordenar a càrrec del 
fill i els que va ordenar a càrrec del substitut s’engloben en un càlcul comú i 
la seva condició jurídica s’uniformitza, de manera que es dedueix una única 
quarta falcídia de tots els llegats en conjunt, si és deduïble perquè excedeixen 
dels tres quarts de l’herència. D’aquí prové que els llegats i fideïcomisos orde-
nats a càrrec del fill, que si passa altrament s’haurien complert íntegres, a causa 
de l’acumulació que eventualment cal que es faci amb els que han estat orde-
nats a càrrec del substitut, no es deguin sempre. 
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Per aquesta raó, la persona a favor de la qual el pupil ha complert el llegat 
ha de prestar caució que haurà de restituir allò que hagi adquirit que supe-
ri el que li era permès rebre segons la Llei Falcídia (D.35,2,1,12, D.35,2,31 
i D.35,3,1,1), de manera que, si no hagués estat interposada la stipulatio en la 
persona del pupil, l’hereu del pupil està legitimat a la actio tutelae contra el tutor 
(D.35,3,1,2). Aquesta caució es extremament útil, perquè, com que implica 
l’aportació de fiadors ( fideiussores) (D.35,3,3,1), el substitut podrà demandar 
els fiadors ( fideiussores) si la persona que va adquirir en excés s’hagués quedat 
sense béns (D.35,2,31).

57. Després d’haver examinat de manera general aquests punts, passem als 
supòsits i, en primer lloc, si el pupil ha estat instituït en tota l’herència. Per 
exemple, una persona que tenia un patrimoni de 400 en va llegar 200 a càrrec 
del fill impúber instituït hereu de tota l’herència, i 100, a càrrec del seu subs-
titut pupil·lar. Si, en morir el pupil, els béns continuen sent els mateixos, sense 
haver augmentat ni disminuït, és clar que, després que el substitut n’hagi pagat 
300 en concepte de llegats en queda una resta de 100, és a dir, una quarta part 
íntegra de l’herència. En aquest cas l’acumulació no implica cap efecte. Pensem 
ara, per contra, que en vida de l’impúber l’herència hagués disminuït i que, 
quan aquest va morir, només en quedaven 300. Igualment pagarà aquests 300 
als legataris i no retindrà res en concepte de falcídia, perquè, un cop pagats, la 
quarta es mantindria completa, si ens fixem en la quantitat del patrimoni del 
testador en el moment en què va morir, que és el que, sens dubte, cal mirar, 
segons el que hem explicat (D.35,2,11,5 i D.35,2,79). Al contrari, si l’herència 
hagués augmentat, de manera que n’hi haguessin 500 quan el pupil mor, un 
cop pagats íntegres tots els llegats, en quedaran només 200 en mans del substi-
tut. En aquests casos tampoc no es deriva cap efecte de l’acumulació. Però fixa’t 
ara ja en un cas en què es mostra l’efecte de la unificació, perquè es considera 
que el testador va llegar més de tres quartes parts: un pare que va deixar en 
morir 400 en va llegar 200 a càrrec del fill, i els altres 200, a càrrec del substitut. 
Tal com hem dit, només s’ha de prendre en consideració el valor del patrimo-
ni patern, patrimoni que, en el cas plantejat, s’esgota completament amb els 
llegats unificats, i, per tant, el substitut deduirà dels llegats una quarta part de 
l’herència, és a dir, 100, en concepte de falcídia, i només en pagarà 300. I no hi 
fa res que els béns del pupil haguessin crescut fins a 500 o més, perquè no cal 
fixar-se en el patrimoni del fill, sinó en el del pare (D.35,2,79).

58. El segon cas és el d’un cohereu designat substitut del fill instituït en una 
part.
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Aquí, certament, pel que fa als llegats que el pare va ordenar a càrrec del 
fill, i també a càrrec del substitut en el testament pupil·lar, no es pot aplicar 
cap separació, ja que Papinià diu a D.35,2,11,7 que s’integren en un mateix 
càlcul i que impliquen recíprocament l’acumulació. I, tal com el mateix jurista 
ens ensenya a D.28,6,41,6, el substitut complirà els llegats ordenats en el testa-
ment pupil·lar com si hagués adquirit una part purament i l’altra sota condició, 
segons el que ara acabem d’explicar. Però indica que els llegats que han estat 
ordenats en el testament principal a càrrec de l’estrany instituït i del cohereu 
que alhora és substitut de l’impúber no poden unir-se amb la resta. I, per tant, 
el substitut té la quarta de la porció deixada al pupil, encara que tingui la seva 
porció en concepte d’instituït. Per exemple, si s’ha llegat la meitat sencera 
d’una herència a càrrec del fill, però, a càrrec del cohereu, menys de tres quar-
tes parts de tota l’herència. Atès que el cohereu succeeix el pupil per efecte de 
la substitució, encara que tingui una quarta part de l’herència, detraurà a més 
una quarta de la meitat de l’herència corresponent al pupil, és a dir, la quarta 
que hauria pogut detraure el pupil.876 I, així, qui assumeix les càrregues del 
pupil també succeeix en el benefici que implica la detracció de la falcídia, en 
aplicació de D.50,17,10.877

59. Hi ha, no obstant això, diversos textos del nostre dret a partir dels quals 
es podria afirmar878 el contrari. Per això valdrà la pena establir algunes regles 
per a entendre quan té lloc l’acumulació dels llegats entre les porcions dels 
cohereus substituts i quan no té lloc. Segons el parer més freqüent dels doctors, 
que és seguit per CUIACI (Commentaria in libros quaestionum Aemilii Papiniani, 
llib. 29, ad D.35,2,11,7 i Observationes, llib. 4, cap. 35), aquestes regles són apli-
cables no només a les parts o porcions que algú obté per dret d’acréixer, sinó 
també a les que s’adquireixen pel dret de substitució, tant vulgar com pupil·lar. 
«Si una part gravada o esgotada s’afegeix a una d’íntegra, no té lloc l’acumulació. Si 
una d’íntegra s’afegeix a una de gravada o esgotada, té lloc l’acumulació. Igualment té 
lloc l’acumulació si una part gravada s’afegeix a una gravada.» Per tant, la part ínte-
gra que s’afegeix a una gravada, un cop feta l’acumulació, la completa. Però la 
porció gravada que s’afegeix a una d’íntegra no es completa per mitjà de l’ín-
tegra. Perquè la part a la qual s’afegeix una altra és la principal i la que és afegida 
és l’accessòria. S’ajusta a la natura que allò principal es completi i augmenti 
per mitjà d’allò accessori, però no que allò accessori es completi o s’augmen-
ti per mitjà d’allò principal. Finalment, si no s’acumulessin els llegats quan la 
porció gravada s’afegeix a la no gravada i el substitut no deduís separadament 
la falcídia de la porció gravada, succeiria fàcilment que la porció que s’afegeix 
causaria un perjudici.

*
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Perquè aquesta porció disminuiria la que en un altre cas hauria tingut estàl-
via i íntegra per dret propi i personal si, per exemple, la porció vacant estigués 
gravada amb llegats superiors al seu valor, cosa que resulta evident. Aquestes 
regles s’estableixen a l’efecte de deduir la quarta de la Llei Falcídia i, per tant, 
anomenem porció «íntegra» aquella que arriba a una quarta part de l’herència 
i «gravada» aquella que ha estat gravada amb llegats o fideïcomisos de manera 
que no arriba a la quarta part de l’herència. Aquesta també s’anomena «esgo-
tada» si s’han ordenat llegats superiors a la porció hereditària.879, 880*

60. Per tant, el cas de D.35,2,11,7 correspon a la primera regla, perquè no es 
va llegar a càrrec del cohereu substitut de l’impúber més enllà de la meitat en 
què havia estat instituït i, per tant, no es barregen els llegats a càrrec de l’impú-
ber amb els ordenats a càrrec del substitut, sinó que el substitut hi aplica sepa-
radament el càlcul de la Llei Falcídia, encara que tingui la seva pròpia porció, 
com a instituït. Però per això mateix detrau la seva porció de la meitat esgotada 
amb llegats de l’impúber, a qui succeeix per efecte de la substitució pupil·lar, 
encara que no s’hagi deixat res a càrrec seu (D.35,2,87,4 verset Si vero...). Per 
això, en el cas plantejat, el fet que la porció gravada s’afegeixi a l’íntegra no 
afavoreix els legataris, perquè no augmenta de cap manera els seus llegats.

61. El text de D.35,2,87,5 es refereix a la segona regla, segons la qual, si la 
part íntegra s’afegeix a la gravada o a l’esgotada, té lloc l’acumulació dels llegats 
i dels fideïcomisos. Se’ns hi diu que si s’hagués llegat a un estrany tota la meitat 
d’un hereu i aquest, per efecte de la substitució, esdevingués hereu del pupil, 
a càrrec del qual no s’havia llegat res, es produeix una fusió de les porcions de 
tal manera que l’íntegra que és afegida completi l’esgotada i, per tant, els lle-
gats s’augmentin com si des d’un primer moment l’estrany hagués esdevingut 
hereu de l’herència sencera. Per tant, en el cas esmentat, el substitut complirà 
els llegats ordenats a càrrec seu per valor de tota la meitat de l’herència, sense 
detraure’n la quarta part, perquè per una altra banda té la quarta part de tota 
l’herència. Això afavoreix els legataris sense causar-li a ell un perjudici, ja que, 
si no hagués obtingut la porció íntegra per efecte de la substitució, de tota 
manera no hauria pogut retenir una part més gran de l’herència.

62. Això mateix té lloc en relació amb la part que és afegida per dret d’acréi-
xer, tal com es pot veure en un text de Paulus (D.35,2,1,14) i en un de Gai 
(D.35,2,78), i també en relació amb aquella porció que correspon al cohereu 
per efecte de la substitució vulgar, tal com Paulus mateix ens mostra clarament 
a D.35,2,1,13 amb les paraules següents:

*
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«Allò que un cohereu adquireix per efecte de la substitució d’un altre cohereu, afavo-
reix els legataris, perquè aquest hereu és semblant a l’hereu instituït purament en una 
part, i sota condició, en una altra.»881 Aquí Paulus parla d’una porció íntegra que és 
afegida per dret de substitució a una de gravada, ja que si passa altrament, si el 
que és afegit estigués gravat, no podria augmentar els llegats i afavorir els lega-
taris. Que té lloc el contrari, si la porció gravada s’afegeix a l’íntegra per efecte 
del mateix dret de substitució, ho exposa amb les paraules següents: «Però, si 
hagués repudiat l’herència, no augmentaran els llegats que es van deixar a càrrec seu; 
òbviament, sempre que hagin estat ordenats nominalment a càrrec seu, i no “qualsevol 
qui sigui el meu hereu”». Sens dubte, que els llegats no augmentin implica que 
les porcions no es barregen ni s’acumulen, ja que, si tingués lloc l’acumulació, 
els llegats ordenats a càrrec del cohereu que hagués repudiat l’herència aug-
mentarien i creixerien per mitjà de la porció de l’altre cohereu, que succeeix 
en la part repudiada per efecte de la substitució.

63. De tot això es desprèn fins a quin punt és inútil l’esforç que esmerça 
ANTONI FABER (Coniecturarum iuris civilis libri viginti, llib. 4, cap. 3), a qui segueix 
VALÈNCIA (Illustrium iuris tractatuum libri tres, llib. 1, tr. 1, cap. 7, n. 10), per a 
persuadir que en el verset «Però, si hagués repudiat…» Paulus no estaria parlant 
d’una substitució, com a l’inici del paràgraf, sinó del dret d’acréixer. Aquesta 
tesi és rebatuda pel pronom «seu», que no pot referir-se a ningú més que al 
cohereu, la quota gravada del qual havia estat adquirida per l’altre cohereu pel 
dret de substitució, i pel fet que en el paràgraf següent (D.35,2,1,14) comença 
a parlar del dret d’acréixer i de la porció gravada que, per aquest dret, s’afegeix 
a la no gravada. I no s’hi oposa el que Julià exposa a D.35,2,87,4: si, per efecte 
de la substitució vulgar, la quota gravada s’afegeix a la no gravada, cal complir 
tots els llegats, perquè les dues meitats es fusionen, de manera que, pel que fa 
a la Llei Falcídia, el càlcul es practica sobre l’herència sencera. Considero que 
Julià no es contradiu, perquè, en aquest text, està parlant del cas en què el fill 
ha mort abans d’esdevenir hereu del pare. Per això el cohereu substitut obté, 
per efecte de la substitució vulgar tàcita, la quota sobre la qual el pupil, que ha 
mort abans que el pare, mai no ha tingut cap dret. I, per tant, el substitut no 
podrà detreure la quarta falcídia en nom del pupil. És més, aquella persona el 
cohereu de la qual ha mort abans que el testador, es considera instituïda tota 
sola. Nosaltres, per contra, parlem, igual que Paulus, del substitut que adquireix 
la porció que ja ha estat deferida a una altra persona.

881 El text citat és idèntic al de la moderna edició de TH. MOMMSEN.
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64. Cal fer esment, de passada, al fet que Julià a D.35,2,87,4 escriu que el 
substitut que succeeix per efecte de la substitució vulgar queda gravat amb els 
llegats que havien estat ordenats a càrrec del pupil cohereu. Això podria sem-
blar estrany a algú, ja que no va ser fins a una època posterior a Julià que, per 
una constitució de l’emperador Septimi Sever, es va ordenar que tot allò que 
s’hagués deixat a càrrec de l’instituït es consideraria ordenat també a càrrec 
del substitut, tal com es desprèn de D.30,74, C.6,49,4 i D.31,61,1. En aquest 
text es proposa una solució contrària a la de Julià pels cohereus no substituts, 
als quals Ulpià (en el lloc esmentat) estén la constitució de Sever. Per aquesta 
raó CUIACI (Observationes, llib. 4, cap. 35) considera que a D.35,2,87,4, seguint 
la solució de Julià, cal pensar que els llegats ordenats a càrrec del pupil en el 
primer grau havien estat repetits en la substitució, o segon grau. Però no cal 
recórrer a aquesta hipòtesi, ja que n’hi ha prou amb el que hem indicat, és a 
dir, que el fill instituït hagi mort abans que el pare, perquè, en aquest cas, abans 
de la constitució de Sever, el substitut igualment ja complia els llegats ordenats 
a càrrec de l’instituït. Consulta, que tractin aquest punt amb més profunditat, 
DONEL (Comentariorum de iure civili tomus II, llib. 8, cap. 23) i OSWALD HILLIGER 
(Donellus enucleatus, part 1, llib. 6, cap. 24, lletra E).

65. La tercera regla (és a dir que quan una part gravada s’afegeix a una grava-
da té lloc l’acumulació) queda demostrada a D.35,2,87,8, en què Julià diu: «Si 
el cohereu instituït amb el pupil hagués pagat els llegats per la seva part, després de fer 
el càlcul de la Llei Falcídia, i posteriorment, un cop mort l’impúber, hagués esdevingut 
hereu per efecte de la substitució, i la meitat del pupil estigués esgotada amb llegats, caldrà 
refer el còmput de la Llei Falcídia, de manera que, un cop acumulats els llegats, els que 
s’havien deixat a càrrec seu i els deixats a càrrec del pupil, li quedi una quarta part dels 
béns. Perquè, encara que esdevingui hereu del pupil, de tota manera, pel que fa a la Llei 
Falcídia, es farà el còmput igual que si hagués esdevingut hereu del pare.» I algú pot 
preguntar a qui beneficia aquí la barreja i la detracció repetida? Perquè, encara 
que es faci el càlcul de la Llei Falcídia sobre el tot, el cohereu no tindrà res 
més del que hauria tingut si hagués deduït les quartes separadament, i, un cop 
barrejades les meitats, tampoc no pagarà en concepte de llegats ni més ni menys 
del que hauria pagat si hagués passat altrament. Pensem per exemple que totes 
dues meitats estan exhaustes. Arribem al mateix lloc si dedueix una quarta part 
de la pròpia meitat i i una altra quarta de la meitat del pupil. Perquè aquestes 
quartes no són altra cosa que la quarta part de tota l’herència i en qualsevol dels 
dos casos es deuen als legataris tres quartes parts de l’herència sencera.

66. Després de moltes reflexions, en un i en altre sentit, la raó següent 
va convèncer finalment CUIACI (Commentaria in libros quaestionum Aemilii 
Papiniani, llib. 29 ad D.35,2,11,7): en el cas plantejat, l’acumulació no es fa per 
causa de l’hereu, sinó dels legataris.
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No es fa, doncs, perquè l’hereu no degui el mateix, sinó perquè no ha de pagar 
a cadascú el mateix que si el càlcul de la Llei Falcídia es fes separadament. Amb un 
exemple la qüestió es veurà més clarament. Una persona que tenia un patrimoni 
de 400 va llegar a càrrec del fill, a qui havia instituït en una meitat, uns altres 400 
i a càrrec de Tici, que havia instituït en l’altra meitat, 200. Si es calculés la Falcídia 
en cadascuna de les porcions separadament, el substitut pagaria als seus legataris 150 
i, igualment, uns altres 150, als legataris de l’impúber, a qui havia succeït per efecte 
de la substitució. Però si es calculés la Falcídia sobre les parts unides i tingués lloc 
l’acumulació dels llegats, es pagaria dues vegades més als legataris del fill que als del 
substitut, perquè a aquells se’ls havia llegat el doble. Així doncs, als del fill se’ls paga-
rien 200, als del substitut, només 100. Per tant, sense causar cap perjudici a l’hereu, 
els legataris tindran aquella porció que més s’ajusta a la voluntat del testador.

67. Què passarà si, havent-hi un cohereu, s’hagués donat al pupil com a substitut 
per al segon cas algú que no fos cohereu? Quan s’ha donat a l’impúber un cohereu 
com a substitut, aquest paga els llegats ordenats en el testament pupil·lar igual com 
si hagués obtingut una part purament i una altra sotmesa a condició (D.28,6,41,6 i 
D.37,2,11,7), tal com ja hem explicat en el seu moment.882 Però, quan s’ha designat 
substituta una persona diferent del cohereu, no es procedeix igual, ja que aquest 
substitut aplica el càlcul de la Falcídia simplement com qui ha estat instituït condi-
cionalment en el testament principal en la part en què el pupil havia estat instituït 
hereu, igual com un cohereu del cohereu que ha estat instituït amb el pupil. Per 
tant, allò que s’ha llegat a càrrec seu en el testament pupil·lar es barreja amb allò 
que s’ha deixat a càrrec del pupil en el testament principal, però de cap manera 
amb allò que s’hagi deixat a càrrec del cohereu. Així doncs, encara que el cohereu 
instituït amb el fill tingui una quarta part íntegra, això no afecta gens el substitut, 
que fa independentment el càlcul de la Llei Falcídia, que ha de ser computada en 
relació amb cadascun dels hereus (D.35,2,77). El substitut, però, encara que hagi 
estat esmentat en el testament pupil·lar, es considera, tal com hem dit, cohereu de 
l’instituït, com si hagués estat instituït condicionalment en el testament principal. 
I això no ha de sorprendre gens, ja que, igualment, quan es dóna la mateixa cosa a 
Tici en el testament principal, i a Semproni, en el pupil·lar, tots dos concorren en 
un mateix objecte, com a col·legataris. I aquesta és l’opinió a D.28,6,41,6.

68. Papinià diu a D.35,2,11,6 que quan s’han designat dues o més persones 
com a substitutes del pupil per al segon supòsit, un cop desapareguda la persona 
del pupil, aquell qui estava gravat ha de ser integrat al sentit de la institució, és a 
dir, pel que fa a la Llei Falcídia, cal que se’l consideri com un instituït en el testa-
ment principal, perquè, en ell, tant els béns i drets del pare com l’acumulació dels 
llegats ordenats en un o en altre testament hi tenen l’origen i hi prenen forma. 
Això implica que si el testador hagués gravat la porció d’un dels substituts, encara 
que la porció del pupil no hagués estat gravada, i, per tant, no es pogués detraure 
la falcídia, el substitut podria igualment detraure la falcídia en nom propi, com si 
hagués esdevingut hereu del pare, de manera que n’obtingui una quarta part.

882 Vid. supra p. 353 i seg. (§ 58).
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Papinià ens indica en aquest mateix text que, per contra, el substitut que no 
ha estat gravat i que per aquesta causa no pot fer ús de la falcídia en qualitat de 
substitut obté, nogensmenys, la falcídia, si la part dels llegats ordenats a càrrec 
del pupil que ell ha de complir (perquè el pupil no hagués pagat els llegats), 
unida als ordenats a càrrec seu, excedeixin la quarta part de la porció en què 
succeeix per efecte de la substitució. Per exemple, si aquesta part valgués 200, 
i a càrrec seu se n’haguessin llegat 150, però a càrrec del pupil, 50, dels quals li 
correspongués pagar 25 per la seva part, i els altres 25 corresponguessin a l’altre 
substitut del pupil. Perquè, en aquest cas, en detrau 25 dels llegats ordenats a 
càrrec seu i a càrrec del pupil, que han estat acumulats, per tal que en tingui 
50. I, encara que, si només ens ho mirem separadament, ni per a la persona del 
pupil ni per a ell mateix no ha estat gravat més enllà dels 3/4, de manera que 
semblaria que podria ser demandat pel total per uns i altres legataris, això no 
obstant, si ho considerem tot plegat, el trobem gravat i, per tant, per causa de 
la unificació del càlcul no se’l pot demandar per tots els llegats.

69. Ens queda veure què cal dir del substitut del pupil desheretat. Encara 
que no es puguin ordenar llegats a càrrec del fill desheretat (D.29,1,41,4) i, 
per tant, tampoc no es consideri que es puguin ordenar llegats a càrrec del seu 
substitut (arg. D.35,2,87,7 cap al final, i D.32,103), de tota manera, si el testador 
hagués instituït hereva de si mateix aquella persona que designa substituta del 
fill impúber desheretat, de la mateixa manera que pot ordenar llegats a càrrec 
seu en el testament principal, també pot fer-ho en el pupil·lar (D.35,2,11,8 i 
D.30,94). Papinià afirma a D.35,2,11,8 que, si això passés, el còmput s’unifica-
ria necessàriament i sens dubte els llegats ordenats en un i en altre testament 
a càrrec de l’instituït, que alhora és també substitut, s’acumularien, com si tots 
haguessin estat ordenats en el testament principal. Es barregen, doncs, els llegats 
ordenats a càrrec del substitut en tots dos testaments, de manera que, un cop 
acumulats, es faci el càlcul de la Llei Falcídia.
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Però l’herència del pare i la del fill no es barregen, sinó que es fa el càl-
cul separadament per a cadascuna. I això implica que, atès que el substitut no 
adquireix l’herència del pupil desheretat com a part de béns del pare, encara 
que ho faci per la seva voluntat, l’obté a més dels 3/4 dels béns paterns. Així 
doncs, la falcídia es detreu dels llegats que han estat ordenats en tots dos testa-
ments només respecte dels béns que el pare va deixar en morir, i no respecte 
de l’herència pupil·lar sobrevinguda, que, sens dubte, no augmentarà de cap 
manera els llegats. I això és el que vol dir Papinià a D.35,2,10 quan explica que 
l’herència del pupil no grava l’hereu, si fos substitut del desheretat algú que ha 
esdevingut hereu del pare del pupil.

70. Això no obstant, a D.28,6,12 es planteja un cas en què el substitut del 
germà impúber desheretat (perquè considero que el més correcte és entendre 
aquest text referit a un fill instituït i designat substitut d’un altre germà impú-
ber), a l’hora de fer el càlcul de la Llei Falcídia, computa béns que no són del 
pare, com acostuma a passar, sinó de l’impúber, i només compleix els llegats 
ordenats a càrrec seu en el testament pupil·lar, no els ordenats en el principal. 
Això és perquè havia sol·licitat al pretor la separació dels béns del pare respec-
te dels del germà, per tal que, després de repudiar l’herència del pare, pogués 
retenir la del germà per efecte de la substitució, tal com ja hem dit en un altre 
moment.

71. Això és, oïdors i companys meus, el que us vull explicar de la substitu-
ció vulgar i pupil·lar. Certament és poc si mireu l’extensió i la riquesa de la 
matèria, però ja és prou en proporció amb el currículum acadèmic. He tingut 
com a guia per a elaborar aquests pensaments els intèrprets de primera fila, 
però, sobretot, els mateixos jurisconsults romans antics, les opinions dels quals 
he examinat i he explicat amb la diligència que he pogut. No sé si, tal com 
desitjo ferventment, he assolit la veritat que, com deia aquell, està amagada en 
les profunditats. Sigui com sigui, consideraré que ha valgut molt la pena, si 
aquest opuscle nostre mereixés el vostre favor, i encara més, si sapigués que us 
ha estat d’alguna utilitat.

A Déu, Ò<ptim>, M<àxim>, honor i gloria.

Fi
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III. GLOSSARI
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NOTA
El nombre fa referència a la pàgina de l’edició original.
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Abstenció hereditària vegeu ius abstinendi.
Acceptació de l’herència 176, 182, 189 i seg., 196 i seg., 211, 215 i seg., 220, 226 228, 230 

i seg., 252, 272, 275, 279, 305, 307 i seg., 310 i seg., 317,324 i 
seg., 333, 336 i seg., 349.

Acreixement vegeu dret d’acreixement.
Adquisició necessària de l’herència 188 i seg., 236 i seg., 291, 315, 319 i seg., 337, 339, 343, 

346, 350 i seg. 
Adopció 168, 187, 267, 269 i seg., 272, 284, 295, 332. 
Arrogació 168, 269 i seg., 285, 289 i seg., 319, 331 i seg. 
Advocats 165 i seg. 
Agnati proximi (agnats propers)1 181, 246, 250 i seg., 286 i seg., 288 i seg., 292, 295 i seg., 

332. 
 vegeu també heredes legitimi. 
Ascendents 242, 246, 257, 284, 296, 334 i seg., 338 i seg., 343. 
Béns vacants2 207, 236.
Bonorum possessio3 195, 207, 216, 235 i seg., 251, 288 i seg., 294, 307 i seg., 

318, 322, 342. 

1 Un agnat del causant és una persona que ha estat (o que hauria pogut haver estat) sotmesa a 
la potestat de la mateixa persona que el de cuius. Es tracta, per tant, d’un vincle de parentiu basat 
en la pàtria potestat. 

Els agnati proximi són els agnats de grau més proper al causant i ocupen el segon grau en la successió 
ab intestato de les XII Taules. Com que el pupil no té descendents ni muller cum manu, mai no té parents 
del primer ordre de la successió intestada de les XII Taules (sui heredes), de manera que els agnats de 
grau més proper seran els seus hereus ab intestato civils. 

2 Els béns vacants són els que no han estat adquirits per cap successor, ni per testament ni ab intes-
tato. A vegades s’empra aquesta expressió per fer referència als béns caducs (vid. caduca).

3 La bonorum possessio és el dret successori reconegut pel dret pretori (ius honorarium). La bonorum pos-
sessio ha de ser sol·licitada al pretor per la persona que hi tingui dret i, un cop concedida, el seu titular 
(anomenat bonorum possessor) obté una protecció processal que li garanteix una posició jurídica anàloga 
a la de l’hereu civil (heres). Sovint (tot i que no en tots els casos) el dret successori del bonorum possessor és 
preferent al de l’hereu civil: llavors, l’hereu civil té només formalment un títol successori ja que l’actiu 
i el passiu de l’herència corresponen al bonorum possessor. La raó per la qual existeix el bonorum possessor, 
un successor que no és hereu però que ocupa una posició anàloga a l’hereu, és que el pretor no està 
legitimat per a derogar l’ordre de delació de l’herència civil i, per tant, si vol introduir novetats en 
l’ordre civil (tradicional) de la successió, ha de recórrer a la concessió de protecció processal a les per-
sones que vol beneficiar. D’aquesta manera el pretor innovava el dret vigent sense derogar formalment 
la vigència de l’antic i tradicional ius civile.

Si la persona a qui volia protegir el pretor era un instituït en un testament, es parlava de bonorum 
possessio secundum tabulas. Si es tractava d’un successor ab intestato, es parlava de bonorum possessio ab intes-
tato. Si el pretor volia protegir alguna persona amb preferència als instituïts en el testament es concedia 
l’anomenada bonorum possessio contra tabulas. La bonorum possessio secundum tabulas servia per a protegir els 
instituïts en un testament que no complia els requisits de validesa del dret civil, la bonorum possessio sine 
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Caduca4 181,204, 231, 344. Vegeu també lleis caducàries.
Capacitat successòria vegeu incapacitat successòria.
Captiu 297 i seg. 
Catalunya (dret propi) 264, 308 i seg., 334.
Codicil 258, 263 i seg., 270 i seg., 297, 318. 
Cognats5 236, 239, 269, 288, 296, 334. 
Conjunció en la institució d’hereu 217 i seg., 231, 328. 
Condició 172, 174 i seg., 178, 183 i seg., 187 i seg., 196 

i seg., 199 i seg., 201 i seg., 208 i seg., 221, 231 
i seg., 238, 242, 248, 269, 289, 312, 318, 320, 
323, 325, 351, 354, 356, 358.

Cornèlia (llei) vegeu Llei Cornèlia. 
Cretio6 212, 215. 
Desheretament 173, 215, 218, 228 i seg., 246, 249, 269 i seg., 

272, 275, 286, 295, 301 i seg., 306 i seg., 309, 
312 i seg., 320, 329 i seg., 333, 336 i seg., 351, 
359 i seg.

Donació 207, 330 i seg.
Dret d’acreixement 190, 195, 198, 216, 218, 222, 225, 227 i seg., 

231, 235, 259, 313, 316, 319, 325 i seg., 328.
Emancipació 184, 186, 188, 199, 222, 235, 241, 272, 284, 

294 i seg., 307, 332, 342.

tabulis o ab intestato s’emprava per a modificar l’ordre civil de successió legal, i la bonorum possessio contra 
tabulas servia com a remei per als descendents emancipats del testador que havien estat preterits. Sobre 
aquesta institució, vegeu l’estudi introductori, p. 36 i seg.

4 Es consideraven caduca els beneficis successoris que, per efecte de les lleis caducàries, es desviaven 
de la destinació que els corresponia segons el testament o segons l’ordre de successió intestada per a 
anar a parar, o bé a determinades persones que complien els requisits personals establerts en aquestes 
lleis (en essència, estar casat i tenir descendència), o bé a l’erari (posteriorment al fisc). Les lleis cadu-
càries van ser derogades formalment per Justinià l’any 534 dC amb la constitució De caducis tollendis 
(C.6,51,1), tot i que ja feia molts anys que havien anat caient progressivament en desús. Els coneixe-
ments actuals sobre el funcionament de la caducitat en època clàssica són fragmentaris, però, en temps 
de FINESTRES, encara ho eren més perquè no es tenia accés al text de les Institucions de Gai contingut 
en el palimpsest de Verona, que es va descobrir el 1816. Això implica que moltes de les conclusions de 
FINESTRES sobre aquest punt resulten actualment insostenibles.

A vegades el nom de caduca s’aplicava també als béns vacants (q.v.), és a dir, a aquells béns d’una 
herència que no tenien titular per manca de successor testamentari o ab intestato. Els béns vacants eren 
adquirits pel fisc.

5 Els cognats del causant són els seus parents de sang, molts dels quals només poden succeir ab 
intestato gràcies a la concessió, per part del pretor, d’una bonorum possessio.

6 La cretio és l’acceptació formal i solemne de l’herència. En dret clàssic només feia falta si el testa-
dor havia condicionat la delació hereditària a la cretio del delat efectuada dins d’un termini, normalment 
de cent dies (cfr. G.2,164 i seg.).

,
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Emancipat vegeu emancipació.
Esclau 175, 187, 198, 202, 206, 208 i seg., 212 i seg., 

215 i seg., 236 i seg., 263, 270 i seg., 284 i 
seg., 291 i seg., 298, 301, 304 i seg., 319 i 
seg., 322 i seg.

Esclavatge vegeu esclau. 
Fideïcomís 167, 169, 179, 183 i seg., 199, 207, 215, 222 i 

seg., 258, 263 i seg., 285, 263 i seg., 285, 308 
seg., 313, 315, 318, 331, 340 i seg., 346, 350 
i seg., 355. 

Fideïcomissari vegeu fi deïcomís. 
Filiifamilias7 188, 190, 193 i seg., 196 i seg., 214, 247, 250 

i seg., 253, 25  5 i seg., 258, 284 i seg., 292, 
299, 303. 

Fills vegeu descendents. 
Fills de família vegeu filiifamilias 
Fisc 181. 204 i seg, 231 i seg., 236, 239, 285, 

342. 
Florentina8 286, 347. 
Heredes legitimi9 174, 181, 192, 204 i seg., 247, 284, 289, 292 i seg., 

296 i seg., 301. Vegeu també agnati proximi (agnats 
propers).

Hereus fi duciaris vegeu fi deïcomís. 
Hereus necessaris vegeu adquisició necessària de l’herència.
Incapacitat successòria 201, 232. 
Incapacitas10 205 i seg., 317 i seg. 

7 Filiifamilias (en singular, filiusfamilias) són les persones sotmeses a la pàtria potestat d’un ascendent 
paterfamilias, normalment el pare o l’avi. En dret romà, els filiifamilias no tenen patrimoni propi, sinó que 
totes les seves adquisicions passen a engrandir el patrimoni patern. Això no obstant, el paterfamilias pot 
assignar-los una sèrie de béns (anomenats peculium) que, tot i continuar sent propietat del paterfamilias, 
són administrats pel filiusfamilias. El peculium constitueix el límit màxim de la responsabilitat del paterfa-
milias per les obligacions contractuals dels filiifamilias.

8 La littera Florentina, també coneguda com littera Pisana, és l’únic manuscrit del Digest del s.VI que 
va sobreviure a l’alta edat mitjana. FINESTRES, com també la resta de juristes humanistes, parteix en 
totes les seves exègesis de la lectio d’aquest manuscrit, que estava lliure de les alteracions introduïdes en 
les còpies medievals, anomenades vulgates.

9 El terme llatí heredes legitimi normalment no fa referència a tots els successors ab intestato ni tampoc 
als titulars d’un dret de successió forçosa, sinó que indica exclusivament el segon ordre en la successió 
intestada de les XII Taules, al qual estaven adscrits els parents de vincle agnatici de grau més proper al 
causant, els anomenats agnati proximi.

10 Una persona era incapax quan, per efecte d’alguna llei, estava privada del dret a adquirir eficaç-
ment beneficis successoris. La principal causa d’incapacitat era estar incurs en alguna de les circums-
tàncies sancionades per les lleis caducàries (q.v.).
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11 El ius abstinendi era un benefici que el pretor concedia als sui heredes (q.v.), en determinades cir-
cumstàncies, per tal que, renunciant a obtenir cap bé de l’herència, no haguessin de fer-se càrrec dels 
deutes del causant. Com que els sui heredes eren successors necessaris, el ius abstinendi era l’únic remei de 
què disposaven per a evitar l’adquisició forçosa d’herències deficitàries. La concessió del ius abstinendi 
no privava els sui heredes del seu títol d’hereus civils, sinó que tan sols els legitimava per a oposar una 
excepció pretòria si eren demandats pels creditors paterns.

12 Llei aprovada vers els anys 82-79 aC que va establir que, si un ciutadà romà havia mort sent esclau 
dels enemics, es fingiria com si hagués mort en ser capturat, de manera que es pogués salvar la validesa 
del seu testament.

13 La Llei Falcídia, del 40 aC, va establir que l’hereu gravat en excés amb llegats pogués exigir-ne 
una reducció que li permetés retenir una quarta part de l’herència. Vegeu G.2,224 i seg., D.35,2 per tot 
i C.6,50 per tot.

14 La Llei Júlia de maritandis ordinibus fou aprovada a instància d’August l’any 18 aC amb la finalitat de 
promoure la nupcialitat i la natalitat entre els ciutadans romans. Entre altres disposicions, sancionava les 
persones que, sense justificació, fossin solteres o no tinguessin fills amb la incapacitas (q.v.) successòria.

15 La Llei Pàpia, del 9 dC, es va aprovar com a complement de la Llei Júlia de maritandis ordinibus, 
també per a incentivar la nupcialitat i la natalitat. Ambdues lleis solien ser tractades com un cos únic 
en època clàssica tardana i, com que ambdues establien la caducitat de beneficis successoris, es parla 
sovint de lleis caducàries per fer referència col·lectivament a ambdues normes.

16 La Llei Vel·leia (esmentada també com a Llei Júnia Vel·leia), dels anys 26-28 dC, donava als tes-
tadors la possibilitat d’instituir hereves persones que esdevinguessin sui heredes després de la perfecció del 
testament.

Indignitat 205 i seg., 232, 292, 317 i seg., 342 i seg.
Intestat vegeu successió intestada.
Ius abstinendi11 189, 194 i seg., 199, 234 i seg., 251 i seg., 309 i 

seg., 315 i seg., 320 i seg., 339 i seg., 345 i seg. 
Ius adcrescendi vegeu dret d’acreixement. 
Ius transmissionis vegeu transmissió de la delació. 
Jurisprudència (= saber jurídic) 165. 
Legítima 264, 292, 335. 
Legatari 167, 179, 190, 225, 231, 290 i seg., 315, 338, 

340, 346, 353, 355 i seg. 
Llegat 175 i seg., 182, 190, 224 i seg., 269, 308 i seg., 

315 i seg., 325, 330, 331, 338. 
Llei de les XII Taules 180 i seg., 243 i seg., 287 
Llei Cornèlia de captivis12 297 i seg. 
Llei Falcídia13 vegeu quarta falcídia. 
Llei Júlia de maritandis ordinibus14 vegeu Lleis caducàries. 
Llei Júnia Vel·leia vegeu Llei Vel·leia.
Llei Pàpia Popea15 vegeu Lleis caducàries.
Llei Vel·leia16 186, 268, 270.
Lleis caducàries 181, 204, 230, 317, 344. 
Manumissió 263, 269, 270, 308, 315, 322 i seg. 
Mare (drets successoris) 256 i seg. 
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Necessitat (adquisició de l’herència) vegeu adquisició necessària de l’herència.
Pares vegeu ascendents.
Pàtria potestat 186 i seg., 193 i seg., 196, 241 i seg., 259, 261, 

267, 272, 284, 289, 294, 296, 298, 301, 320, 
340.

Portio debita (porció deguda) vegeu legítima. 
Postlimini17 285, 298, 301. 
Pòstum 172 i seg., 184, 192 i seg., 218 i seg., 224, 

237, 248 i seg., 258, 267, 287 i seg., 295, 
297, 319 i seg. 

Quarta falcídia 260, 279, 325, 350 i seg. 
Repudiació 188 i seg., 196 i seg., 201 i seg., 205, 207, 

215 i seg., 222, 227 i seg., 230 i seg., 235 i 
seg., 238, 252 i seg., 290, 295, 301 i seg., 309 
i seg., 312, 314 i seg., 317, 321, 323 i seg., 
328 i seg., 336 i seg., 340 i seg., 343 i seg., 
350, 356, 360.

Restitutio in integrum 195, 201, 203, 234 i seg., 237 i seg., 347. 
Senatconsult orfi cià18 234 i seg. 
Senatconsult tertulià19 235. 
Subrogació 167, 173. 
Successió intestada 174, 181, 184, 194, 202 i seg., 216, 219, 228 i 

seg., 231, 238 i seg., 251, 256 i seg., 262 i seg., 
286 i seg., 291 i seg., 300, 302, 307, 309, 312, 
321, 326, 330 i seg., 334, 340 i seg., 344.

Sui iuris20 184, 186 i seg., 202 i seg., 208, 244, 285, 
293, 297, 299 i seg. 

Suus heres21 186, 188 i seg., 199, 200, 204 i seg., 239, 268, 
301 i seg., 309 i seg., 314, 320, 322, 336, 339 i 
seg., 348 i seg.

17 El dret del postlimini permetia a la persona que havia estat esclavitzada pels enemics recuperar 
molts dels seus drets patrimonials, si aconseguia retornar a la ciutat. Vegeu D.49,15 per tot.

18 Senatconsult de l’any 178 dC que va situar els fills per davant dels heredes legitimi (q.v.) en la suc-
cessió intestada de la mare.

19 Senatconsult del temps d’Adrià, que concedia a la mare amb el ius liberorum el dret a succeir el 
seu fill com si fos una germana del pare del causant.

20 S’anomena sui iuris la persona que no està sotmesa a la potestat de ningú i que, per tant, pot ser 
titular d’un patrimoni i pot tenir herència.

21 Són sui heredes les persones sotmeses a la pàtria potestat del causant, en essència els seus des-
cendents (naturals i adoptius) no emancipats i l’esposa casada cum manu amb el de cuius. Els sui heredes 
succeeixen ipso iure (és a dir, no els cal acceptar) i de manera necessària (no poden repudiar), tot i que, 
en certs casos, poden sol·licitar al pretor el ius abstinendi (q.v.).
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Testamentifactio22 286 i seg. 
Transmissió de la delació 199 i seg. 
Tutela 244 i seg., 289, 353. 
Vacança vegeu béns vacants.

22 En el text de FINESTRES, el terme testamentifactio s’utilitza en el sentit de capacitat d’un causant 
per a tenir successors. En les fonts el terme té, a voltes, altres sentits.
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IV. ÍNDEX DELS AUTORS I DE LES OBRES CITATS
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1 Les edicions citades són les que hem pogut localitzar i/o consultar. Quan s’ha pogut detectar quina 
edició va emprar FINESTRES (cosa bastant difícil tenint en compte que les citacions són extremament 
incompletes) s’ha fet un esforç per consultar-la. A vegades ha estat inevitable consultar exemplars poste-
riors a la data d’edició de la praelectio (1752). 

La verificació de citacions comporta una ingent inversió de temps, d’esforç i de recursos que, per 
contra, no proporcionen gaires beneficis a l’hora de comprendre el text, en primer lloc perquè FINESTRES 
gairebé sempre exposa detalladament les opinions que recull i, en segon lloc, perquè és el propi pensa-
ment de FINESTRES el que constitueix el fil conductor del text. Per aquesta raó, tot i que s’ha considerat ade-
quat elaborar un índex d’autors i d’obres citades al més acurat possible, no hem cregut proporcionat esmerçar una 
quantitat exagerada de temps i de recursos per a viatjar per tot Europa a la recerca de rares edicions.

Els exemplars consultats s’han trobat en les biblioteques següents: Biblioteca de la Facultat de Dret de 
la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); Biblioteca General de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); 
Biblioteca de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona; Biblioteca General de la Universitat de 
Barcelona; Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona; Biblioteca del Reial Monestir de 
Santa Maria de Poblet (Tarragona), Biblioteca de Catalunya (Barcelona); Biblioteca Nacional d’Espanya 
(Madrid); Biblioteca de l’Institut für Römisches und Gemeines Recht (Gotinga, Alemanya); Staats- und 
Universitätsbibliothek de la Georg-August-Universität (Gotinga, Alemanya). «Els números de les pàgines 
corresponen a la numeració de l’original».

2 En cap dels dos catàlegs disponibles s’expressa l’edició, així que la menció Cat. o Inv. no implica que 
FINESTRES utilitzés la mateixa edició que nosaltres hem pogut consultar. En algunes ocasions podem saber l’edició 
que tenia FINESTRES gràcies a les informacions que dóna en les seves epístoles; en aquests casos s’ha fet constar 
en nota a peu de pàgina.

3 Possiblement és ALESSANDRO TARTAGNO DE IMOLA (Alexander Tartagnus Imolensis) [1444-
1477]. De tota manera, també podria ser ALEXANDER ALEXANDRI (1523), les obres del qual apareixen 
en el catàleg de la biblioteca de FINESTRES i en l’inventari dels seus béns, o, fins i tot, ALEXANDER AB 
ALEXANDRO, mort el 1461. Com que FINESTRES cita aquest autor de segona mà i sense indicar l’obra 
de la qual prové la referència, és difícil precisar més.

Abreviatures i signes1

[...] = Dada o informació que no consta expressament citada per FINESTRES.
Cat. = Obra present en el catàleg de la biblioteca de JOSEP FINESTRES elabo-

rat per ell mateix i enviat a G. MAYANS el 8 de juny de 1738. Es pot consultar a 
CASANOVAS, I. Josep Finestres. Estudis biogràfics, Barcelona, 1931, p. 502 i seg.2

Inv. = Obra present en l’inventari dels béns relictes efectuat després de la mort 
de Josep Finestres el 1777. Es pot consultar a CASANOVAS, I. Josep Finestres. Estudis 
biogràfics, Barcelona, 1931, p. 476 i seg.

n. v. = non vidi. Obra que s’ha pogut localitzar però que no s’ha pogut consul-
tar.

* = Obra o dada que no s’ha pogut trobar.
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ACURSI, F. (Accurso Francesco / Acursius Franciscus [1182-1260]). Institutiones Divi 
Caesaris Iustiniani quibus iuris civilis elementa singulari methodo libris IV comprehenduntur. 
Cum Accursii commentariis et doctissimorum virorum annotationibus, Venècia, 1574.

 [glossa ad «in partem» in I.2,15,4] 209
—— Pandectarum seu Digestorum iuris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 

desumpta libris L continetur, tomus primus, quod Digestum vetus vulgo appellant. Cum 
Accursii commentariis et doctissimorum virorum annotationibus, Venècia, 1569.

 [glossa ad «quartam partem»] in D.1,7,22,1 332
—— Pandectarum seu Digestorum iuris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 

desumpta libris L continetur, tomus secundus, quod Infortiatum vulgo appellant. Cum 
Accursii commentariis et doctissimorum virorum annotationibus, Venècia, 1569.

 glossa ad D.28,6,29 305
 [glossa ad «audiri debet» in D.28,6,12] 320 
—— Pandectarum seu Digestorum iuris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis 

desumpta libris L continetur, tomus tertius, quod Digestum novum vulgo appellant. Cum 
Accursii commentariis et doctissimorum virorum annotationibus, Venècia, 1569.

 glossa ad D.45,1,119 222
 glossa ad D.48,19,43 222
 glossa ad D.49,15,10 300
 glossa ad D.42,5,28 347
AGUSTÍN, A. (Agustín, Antoni / Augustinus, Antonius [1517-1586]). Emendationum et 

opinionum libri IV [Cat.] a Opera omnia, vol. 2, Luca, 1766. 
 llib. 3, cap. 7 263
ALBERIC (Alberico da Rosciate / Albericus de Rosate [ca. 1290-1360]). [In primam 

Infortiati partem commentarii, Venècia, 1585 (reimp. facsímil Sala Bolognese, 1978)].
 [ad rubricam D.28,6 (p. 122b)] 165
ALCIAT, A. (Alciato, Andrea / Alciatus, Andreas [1492-1550]). Dispunctionum libri IV 

a Opera Omnia, vol. 1, Frankfurt, 1617. [Cat.]
 llib. 1, cap. 2 213 i 214
—— Commentarii in Digesta seu Pandectas iuris civilis a Opera Omnia, vol. 1, Frankfurt, 

1617. [Cat.]
 ad C.6,26,8 (possiblement error en lloc de
 ad D.28,6,2,1 n. 29 i seg.) 256
 ad D.28,6,7 n. 8 264
 ad D.28,6,2pr. vers. Emancipati 268
 ad D.28,6,2,1 n. 7 i seg.  310
 ad D.28,6,2,1 n. 22 i seg. 335 
ALEXANDRE3  315 
ALTESERRA, A. D. (Hauteserre, Antoine Dadin/ Alteserra, Antonius Dadinus [1602-

1682]). Brevis et enucleata expositio in Institutionum Iustiniani libros IV, Tolosa, 1665.
 ad I.2,16,2 278 
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AMAYA, F. (Amaya, Francisco de / Amaya, Franciscus de [s. XVII-XVIII)]) Observationum 
iuris libri tres, Salamanca, 1625. [Cat./Inv.]

 llib. 2, c.1 a n. 37 286 
ANGELO (Angelo de Periglis / Angelus de Perusio [s. XIV]) [Tractatus de suitate a 

Septimum volumen tractatuum e variis iuris interpretibus collectorum, Lió, 15494].
 [qüestió 9, n. 7] 315 
ARETÍ5 209 
ARUM, D. VAN (Arum, Dominik van / Arumaeus, Dominicus [1579-1673]). Disputationes 

ad praecipuas Pandectarum et Codicis leges, Consue-tudines Feudales, quattuor Institutionum libros, 
Jena, 1620. [Cat.] [n. v.]

 disp. 17, thes.17 184
 disp. 17, thes.18 263 i 267 
AULISIO, D. (Aulisio, Domenico / Aulisius, Dominicus [1639-1717]). Commentariorum 

iuris civilis de pignoribus et hypothecis, de bonis maternis et materni generis, de officio eius cui 
mandata est iurisdictio, de edendo, de transactionibus, de vulgari et pupillari substitutione, de 
mora, de donationibus, de censibus…, Nàpols, 1720. [n. v.]6

 in princ. 171
 ad D.28,6,1,1 p. 203 178
 qu. 9 185 i 186
 qu. 5 188 i 189; 190 i 193
 qu. 7 196
 qu. 6 202
 qu. 6 204
 qu. 8 206
 qu. 10 233 i 254
 qu. 4 cap al fi nal 247
 qu. 3 250, 252
 qu. 4 257, 259 (2 cops)
 qu. 11 263 
 qu. 11 265 
 qu. 13 267 
 qu. 14 311 
 qu. 14 ad. D.28,6,12 311 
 qu. 16 339 i 348
 qu. 3 349
AVERANI, J. (Averanio, Giuseppe / Averanius Iosephus [1663-1738]). Interpretationum 

iuris libri V, Lió, 1751.
 llib. 1, cap. 9, n. 27 194
 llib. 1, cap. 9, n. 49 317 

4 Aquesta edició, que nosaltres hem pogut consultar a la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona és la que tenia FINESTRES. Vegeu CASANOVAS, I. Documents per a la història cultural de Catalunya 
en el segle XVIII. Josep Finestres. Epistolari, vol. 1 (Barcelona, 1932) § 520 (carta de 22 d’agost de 1754).

5 Possiblement és ANGELO ARETINO DE GAMBIGLIONI, el jurista del segle XV.
6 Aquesta edició es troba a la bibioteca del degà GONCER. Vegeu CASANOVAS, I. Documents..., cit. 

vol. 1, § 233, n. 1 (annex).
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AYBLINGER, J. A. (Ayblinger Josef  Adam / Ayblinger, Iosephus Adamus [† 1722]). 
Commentarius ad L libros Digestorum seu Pandectarum scientifica methodo concinnatus, 2 
ed., Augsburg, 1746. [n. v.]

 ad D.28,6 n. 52 i seg.  236
 ad D.28,6 n.fi n. 240
 ad D.28,6 n. 15 268 i 269 
AYTTA, V. VAN (Aytta, Wigle van / Zuichemus, Viglius [1507-1577]). Commentaria in 

decem titulos Institutionum iuris civilis quibus omnia pene testamentorum iura eleganter ac 
dilucide explicantur, Lió, 1591. [Inv.]

 ad tit. I.2,16 [n. 1 i 2] 176
 ad I.2,15,4 [n. 12] 211
 ad I.2,16pr. [n. 17 i 18] 247
 ad I.2,16pr. [n. 17 i 18] 249
 ad I.2,16, pr. n. 15 257
 ad I.2,16 [pr. n. 15] 259
 ad I.2,16,1 [n. 13] 267
 ad I.2,16,5 [n. 1 i seg.] 274
 ad I.2,16,8 [n. 3] 281
 ad I.2,16pr. n. 14 294
 ad I.2,15,1 [n. 8] 310
  ad I.2,15,4 [n.1 i seg.]
  209 i 213
AZO, P. (Azone, Porcio / Azonis, Porcius7 [ca.1160 - ca.1230]). Summa super Codicem 

(edició facsímil, Torí, 1966).
 ad C.6,26 347 315
BACHOFF  VON ECHT, R. (Bachoff  von Echt, Reinhard / Bachovius Echtius, 

Reinhardus [1575-1634]). Notae et animadversiones ad volumen posterius disputationum 
Hieronymi Treutleri, pars prior, Heidelberg, 1618. [Cat.]

 vol. 2, disp. 11, Th.7 [litt. D i E] 188
 vol. 2, disp. 11, Th.9 litt. E 233
 vol. 2, disp. 11, Th.7 [litt. F] 235
 vol. 2, disp. 11, Th.8 litt. B 267
 vol. 2, disp. 12, Th.3 litt. A 312
 vol. 2, disp. 12, Th.2 litt. C 315 
—— In Institutionum iuris Divi Iustiniani libros IV commentarii theorici et practici, Frankfurt, 

1661. [Cat.]
 [ad I.2,15,4] 209
 ad I.2,15,3 229
 ad I.2,16,8 281
—— Commentarii in primam partem Pandectarum adiectis ubique castigationibus in rationalia 

Antonii Fabri, Frankfurt a. M./Spira, 1630. [Cat.]
 ad D.1,7 n. 12 293
 ad D.1,7 n. 18 331

7 També és anomenat en ocasions de AZO, AZZO o AZOLINUS.
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—— Exercitationes ad partem posteriorem Chiliados Antonii Fabri quam de erroribus interpretum 
falso scripsit, Frankfurt, 1624. [Cat.]

 in praef. err. 37 293
 in post. part. ad dec.100 err. 10, n. 2 329
BALDO, P. (Baldo degli Ubaldi, Pietro / Baldus Perusinus, Petrus [1327-1406]). 165
—— In primam Codicis partem commentarii [sense lloc], 1541
 ad C.6,26,8 257
BALDUÍ, F. (Baudouin, François/Balduinus, Franciscus [1520-1573]). Commentarii in libros 

IV Institutionum iuris civilis et eiusd. libri II ad leges Romuli et leges XII tabularum ab 
ipso autore denuo recogniti et multo locupletiores facti, París, 1554.

 ad I.2,15,3 229
 ad I.2,16,8 281
BARBOSA, P. (Barbosa, Pedro / Barbosa, Petrus [1606]). Tractatus posthumus de 

substitutionibus, Lió, 1662 (editat juntament amb els altres dos tractats pòstums 
de legatis i de probatione per iuramentum). [Cat.]

 [ad D.28,6,4, n. 25] 251
 ad D.28,6,37, n. 10 i seg.  284
 ad D.28,6,28 289
 ad D.28,6,40, n. 5 (possiblement un error en lloc de D.28,6,10, n. 33 i seg.). 294
BÀRTOLO (Bartolo di Sassoferrato / Bartolus a Saxoferrato [1313/14-1357]). In primam 

Infortiati partem, Venècia, 1590.
 [ad D.28,5,83 (82)] 174
 ad D.28,6,1 [n. 36] 184
 [ad D.28,6,1] 186
 [ad D.28,5,41(40)] 200 i 202
 ad D.28,6,1, n. 26 206
 ad D.24,3,10 232
 ad D.28,6,11, n. 8 281
 ad D.28,6,2, n. 15 296
 [ad D.28,6,12] 312
  315
—— In secundam Infortiati partem, Venècia, 1590.
 ad D.38,2,41 215
  320
BELLONI, J. A. (Belloni, Giovanni Antonio / Bellonus, Ioannes Anto-nius [s. XVII]). 

Tractatus de iure accrescendi, Torí, 1637.
 cap. 9, qu. 35, n. 14 230
 cap. 9, qu. 39, n. 28 230
 cap. 6, in pr., n. 28 316
 cap.8, qu. 6, n. 20 317
 [cap. 9?] qu. 37, n. 60 i seg. 329
BERTRAND, J. (Bertrand, Jean / Bertrandus, Ioannes [1527-1594]). Biinomikon sive de 

iurisperitis libri duo, Tolosa, 1617. [Cat./Inv.8]
 [p. 82 i seg. ] 349

8 FINESTRES utilitza l’edició annexa a les obres biogràfiques de BERNARDÍ RUTILI i GUILLEM GROCI 
(Halle, 1718). Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 200 (carta del 25 de març de 1731).
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BORCHOLT, J. (Borcholt, Johann / Borcholten, Iohannes [1535-1593]). Commentaria 
in quatuor Institutionum iuris civilis libros, Lió, 1615. [Cat./Inv.]

 ad I.2,16,4, n. 2 173
 ad I.2,15,4 211
 ad I.2,15,3 227 i 229
BRENKMAN, H. (Brenkman, Heinrik / Brenchmanus, Henricus [1680-1736]). De 

eurematicis diatriba sive in Herenii Modestini librum singularem Peri eurematikon 
commentarius, Leiden, 1706. [Cat.] [n. v.]

 cap. 7, § 1, n. 3 172
 cap. 3, § 3, n. 3 i seg., 246
 cap. 7, ad D.28,6,4; § 22, n. 4 i 5 250
 cap. 7 252
 cap. 7, sec 3, § 9 254
 cap. 7, § 34 255
 cap. 7, § 30 i seg.  256
 cap. 7, § 6, n. 4 279
 cap. 7, § 6, n. 6 347
 cap. 7, § 7, n. 4 i seg.  349
BRISSON, B. (Brisson, Barnabé / Brisson, Barnabas [1531-1591]). De verborum quae ad 

ius civile pertinent significatione (2 vol.), Halle, 1743. [Cat./Inv.]
 veu «vulgaris uxor» 179
 veu «mox» 305
—— De formulis et solennibus [sic] Populi Romani verbis libri VIII, Halle/Leipzig, 1731. 

[Cat./Inv.]
 llib. 7, p. 609 [= § 39, que en l’edició consultada és a la p. 582) 180
—— Selectarum ex iure civili antiquitatum libri IV a Opera minora varii argumenti, Leiden, 

1749. [Cat./Inv.]
 llib. 3, cap. 12 242
BRONKHORST, E. (Bronkhorst, Everhard von / Bronchorst, Everardus [1554-1627]). 

Enantiophanon centuriae quatuor et conciliationes eorundem iuxta seriem Pandectarum 
dispositae, Leiden, 1598. [Cat.]

 cent.3, assertio 34 257
  259 
BRUNNEMANN, J. (Brunnemann, Johannes / Brunnemannus, Iohannes [1608-1672]). 

Commentarius in Pandectas, Colònia, 1752.
 ad D.36,1,78 (76) 263
BUSI, P. (Buys,9 Paul / Busius, Paulus [1570-1617]). Commentarius in universas Pandectas 

Domini Iustiniani cum differentiis consuetudinum communium et Germaniae, Galliae, 
Belgicae singularium itemque iuris canonici, Deventer, 1656. [Inv./Cat.]

 ad D.28,6,1, n. 3 184
 ad D.28,6,1, n. 4 200
 ad D.28,6,1, n. 7 206
 ad D.4,4,7,10 235

9 A vegades escrit BUIS.
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 ad D.28,6,15 256 i 267
 ad D.28,6,2,4 274
BUTRIO, J. DE [Butrio, Giacomo de / Butrigarius, Jacobus [1274-1348]). [Lectura super 

Codicem, París, 1516 (reimp. anast., Bolònia, 1973)]
 [ad C.6,26,2] 315
BYNKERSHOEK, C. VAN (Bynkershoek, Cornelius van [1673-1743]). Observationum 

iuris Romani libri quatuor, 3a ed., Leiden, 1752.10

 obs. 4, cap. 19 211
CABOT, V. (Cabot, Vincent / Cabotius, Vincentius [1621]). [Variarum iuris publici et 

privati disputationum libri II, a MEERMAN, G. Novus Thesaurus iuris civilis et canonici, 
vol. 4, La Haia, 1753.]

 [ad rubricam D.28,6 (p. 122b)] 165
CALDERA, E. (Caldera, Duarte / Caldera, Eduardus) [s. XVI-XVII]). Variarum lectionum 

libri (editats amb De erroribus pragmaticorum), Madrid, 1612. [Cat.]
 llib. 3, cap. 1, n. 35 294
 llib. 3, cap. 1, n. 34 334
CANCER, J. (Càncer, Jaume / Cancerius, Jacobus [1520-1592]). Variarum resolutionum iuris 

Cesarei, Pontificii et municipalis Principatus Cathaloniae pars prima, Nàpols, 1718. [Inv.]
 part.1, cap. 1, n. 16 257
CASTRO, P. DE (Castro, Paolo de / Castro, Paulus de [1447/57]). Praelectiones in 

primam Infortiati partem11

 ad D.28,6,1 170
CHESI, B. (Chesio, Bartolomeo / Chesius, Bartolomaeus [1680]). Interpretationum iuris 

libri duo, Cervera, 1737. [Inv./Cat.]
 llib. 2, qu. 44 286
 llib. 2, qu. 45 299
CHIFFLET, C. (Chifflet, Claude / Chiffletius, Claudius [1541-1580]). Tractatus de substitu-

tionibus a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens rariora meliorum interpretum 
opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 5, Leiden, 1729.

 cap. 4, p. 17 173
 cap. 10 180
 cap. 11 185
 cap. 17 190
 cap. 13 206
 cap. 12 214
 cap. 15 257, 259 i 260
CEPEDA, F. J. (Cepeda, Francisco José / Zepeda, Franciscus Iosephus). Ad Alpheni 

libros II digestorum a Paulo epitomatorum... [*]
 ad D.33,8,14, p. 137 274

10 FINESTRES va utilitzar la segona edició, de Leiden, 1735. Només en tenia el primer tom. Vegeu 
CASANOVAS, I./BATLLORI, M. Documents per a la història cultural de Catalunya en el segle XVIII. Josep Finestres. 
Epistolari, vol. 3 (Barcelona, 1964) § 1233 (carta de 4 d’abril de 1742).

11 En l’exemplar consultat falta el primer full, de manera que no es pot veure la data i el lloc 
d’edició. Possiblement sigui Lió, 1546, que són les dades que consten en els altres toms de l’obra.
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CONNAN, F. (Connan, François / Connanus, Franciscus [1508-1551]). Commentaria 
iuris civilis, Paris, 1553. [Cat.]12

 llib. 10, cap. 7 174, 196
  202, 211
  213
 [llib. 10, cap. 7] 209
 llib. 10, cap. 8 257
  320
  341 
CONTI, A. (Leconte, Antoine / Contius, Antonius [1517-1586])[*]
 ad I.2,15,4 209
  211
CORAS, J. (Coras, Jean de / Corasius Johannes [1513-1572]). Miscellaneorum iuris 

civilis libri septem [Cat./Inv.] a Opera quae haberi possunt omnia, vol. 2, Wittemberg, 
1603.

 llib. 1, cap. 2 188
—— In titulum Codicis «De impuberum…» commentarii, a Opera quae haberi possunt omnia, 

vol. 2, Wittemberg, 1603.
 ad C.6,26,5, n. 42 202
 ad C.6,26,4, n. 30 268
—— In titulum Digestorum «Ad legem Falcidiam» commentarii a Opera quae haberi possunt 

omnia, vol. 1, Wittemberg, 1603.
 ad D.35,2,11.5, n. 5 i seg. 351
COSTA, C. (Costa, Cesare / Costa, Caesar [s. XVI]). Variarium ambiguitatum iuris libri 

tres a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens rariora meliorum interpretum 
opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 4, Leiden, 
1729.

 llib. 2, c.16 257
COSTA, M. (Costa, Manoel / Costa, Emmanuel [† 1564]). Ad cap. Si pater, De testamen. 

Lib. Sexto a Opera Omnia, Lió, 1576, p. 267 i seg. 
 v. omnia bona, n. 5 294
 v. deferuntur, n. 3 i seg.  311
 v. deferuntur, n. 10 i seg.  315
 v. deferuntur, n. 15 339
 v. subsequenter et filia, n. 11 i seg.  320
 v. potest 335
 v. potest, n. 4 336
 v. potest, n. 8 336

12 A la biblioteca del cancel·lari GONCER hi havia l’edició de Nàpols de 1724, que potser va ser 
la que FINESTRES va usar. Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, cit. vol. 1, § 233 (annex a la carta de 17 
de maig de 1733).
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COSTE, J. DE LA (Coste, Jan de la Coste / Costa, Ianus a [c. 1560-1637]). D. N. 
Iustiniani sive elementorum per Tribonianum, virum magnificum magistrum et ex quaestore 
sacri Palatii et Theophilum et Doro-theum, viros illustres et antecessores libri quattuor. 
Emmendatissimi ex editone Iacobi Cuiacii. In eosdem Iani a Costa commentarius. Accedunt 
huic editioni annotationes et notae Theodori Marcillii et Marci Antonii Muret, Leiden, 
1744 [n. v.].

 ad I.2,15,1 170 i 226
 ad I.2,15,4 211
 ad I.2,15,3 227
 ad I.2,16pr 243 i 272
 ad I.2,16,9 267
 ad I.2,16,5 273
 ad I.2,16,3 290 
COVARRUVIAS, D. (Covarruvias de Leiva, Diego / Covarruvias a Leyva, Didacus 

[1512-1577]). Interpretatio in tit. De testam. a Opera Omnia, vol. 1, Lió, 1574, p. 1 i 
seg. [Cat.]

 [ad cap. Rainuntius, § 4] 180
 ad cap. Rainuntius, § 5 268 
CRUSIUS, G. C. (Crusisu, Georg Conrad / Crusius, Georgius Conradus [s. XVII?]). 

Diatribe de restitutione cap. Si paterfam. 40 D. De hered. instit. a OTTO, EVERHARD 
Thesaurus iuris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula in quibus ius 
Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 1, Leiden, 1729.

 cap. 8. 211
CUIACI, J. (Cujàs, Jacques / Cuiacius, Iacobus [1522-1590]). Paratitla in libros L 

Digestorum seu Pandectarum a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 prefaci 168
—— Commentarius ad titulum «De liberis et postumis» a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 1758. 

[Cat./Inv.]
 ad D.29,2,29 172 
 [*]
 ad D.28,5,82, 174
—— Recitationes solemnes ad titulum XVI «De verborum significatione» Lib. L Dig. a Opera 

Omnia, vol. 7, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 ad D.50,16,163 180
——Recitationes solemnes ad titulum VI «De vulgari et pupillari substitutione» Lib. XXVIII Dig. 

a Opera Omnia, vol. 7, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 ad D.28,6,56  
 ad D.28,6,30 217
 ad D.28,6,9 229
 ad D.28,6,10,6 334
—— Commentaria in libros responsorum Aemilii Papiniani a Opera Omnia, vol. 4, Nàpols, 

1758. [Cat./Inv.]
 llib. 8, ad D.35,1,101 184
 llib. 6, ad D.28,6,41,4 221
 [llib. 6, ad D.28,6,41,5] 222
 llib. 6, ad D.28,6,7 263
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 llib. 6, ad D.28,6,15 267
 llib. 6, ad D.28,6,7 263
—— Ad Africanum tractatus IX a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 Tr.2 ad D.28,6,33,1 172 i 272
—— Observationes et emendationes a Opera Omnia, vol. 3, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 llib. 27, cap. 12 188
 llib. 8, cap. 9 207
 llib. 17, cap. 21 209 i 210
 llib. 12, cap. 11 229 i 230
 llib. 12, cap. 27 256 i 267
 llib. 11, cap. 25 267
 llib. 14, cap. 21 al fi nal 267
 llib. 13, cap. 12 [?] 278
 llib. 26, cap. 1 313
 llib. 11, cap. 12 [?] 327 i 328
 llib. 18, cap. 8 339 i 340
 llib. 4, cap. 34, 35 i 36 351
 llib. 4, cap. 35 354
  357
—— Commentaria in libros quaestionum Aemilii Papiniani a Opera Omnia, vol. 4, Nàpols, 

1758. [Cat./Inv.]
 llib. 12, ad D.28,5,42 (41) 215
 llib. 29, ad D.49,15,10,1 286
 llib. 9, ad D.28,6,40 290
 llib. 29, ad D.49,15,10 299
 llib. 3, ad D.28,6,12 311, 339 i 340
 llib. 29, ad D.35,2,11,7 354 i 357
 llib. 29, ad D.35,2,11,5 i seg.  351
—— Notae ad libros IV. Institutionum Domini Iustiniani a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 

1758. [Cat./Inv.]
 ad I.2,15,4 210 212
—— Recitationes ad Salvii Iuliani libros XC digestorum a Opera Omnia, vol. 6, Nàpols, 1758. 

[Cat./Inv.]
 llib. 30, ad D.28,5,41 (40) 210
—— Notae ad Ulpiani titulos XXXIX a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 1758. [Cat./Inv.]
 ad tit. 22 212
—— Commentarius ad titulum «De minoribus XXV annis» a Opera Omnia, vol. 1, Nàpols, 

1758. [Cat./Inv.]
 ad D.4,4,7,10 235
 [*] 225
  296
  305
  347
CUMAN [*]
 ad D.28,6,28 299
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DONEL, H. (Doneau, Hugues / Donellus, Hugo[1527-1591]). Comentariorum de iure civili 
tomus II, a Opera omnia, vol. 2, Luca, 1763.

 llib. 6, cap. 23 176
 llib. 6, cap. 24 188
 llib. 7, cap. 17 263
 llib. 6, cap. 25 308 i 311
 llib. 7, cap. 12 317
 llib. 8, cap. 23, 351  357
—— Comentariorum de iure civili tomus V a Opera omnia, vol. 5, Luca, 1764.
 llib. 19, cap. 5 336
—— Commentarius in Codicem Iustiniani a Opera omnia, vol. 9, Luca, 1766.
 ad C.6,26,5, n. 2 234
 ad C.6,26,5, n. 6 235
 ad C.6,26,8 257, 259 i 267
 ad C.6,30,20 339
DOUJAT, J. (Doujat, Jean / Doujatius, Iohannes [1609?-1688]). Theophili Antecessoris 

Institutionum libri IV ex Curtii interpretatione, París, 1681. [n.v.]
 ad P.Th. 1,15,4 212
DUARÈ, F. (Douaren, François / Duarenus, Franciscus [1500-1559]). In titulum 

Digestorum «De vulgari et pupillari substitutione» a Opera omnia, vol. 2, Luca, 1765.
 cap. 1 173 i 175
 cap. 9 185
 cap. 10 196, 200
  206, 209
  213, 214
  215, 217
  235
 cap. 25 220
 cap. 15 25
 cap. 23 267
 cap. 14 268, 272 i 274
 cap. 26 339
—— Disputationum anniversariarum libri duo a Opera omnia, vol. 4, Luca, 1768.
 llib. 2, cap. 42 215
—— In titulum Digestorum «De adquirenda vel omittenda hereditate», a Opera omnia, vol. 2, 

Luca, 1765.
 cap. 10 310
—— De iure adcrescendi tractatus, a Opera omnia, vol. 4, Luca, 1768.
 llib. 2, cap. 1 317
 llib. 2, cap. 5 329
 [*] 259 
ECK, C. VAN (Eck, Corneli van / Eck, Cornelis [1662-1732]) [*]
 ad D.28,6, n. 13 188
 ad D.28,6, n. 11 211
 ad D.28,6, n. 20 233 i 234
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FABER, A. (Favre, Antoine / Faber, Antonius [1557-1624]). De erroribus pragmaticorum 
(4 vols.), Colònia, 1622.13 [Cat./Inv.]

 dec. 32, err. 7 189, 195 i 316
 dec. 33, err. 7 196
 dec. 34, err. 5 202
 dec. 33, err. 7, n. 1 i 2 211
 dec. 32, err. 9 i 10 249 i 251
 dec. 32, err. 1 311
 dec. 31, err. 8 313
 dec. 100, err. 10 329
 dec. 31, err. 5, 6 i 7 329
 dec. 32, err. 9 349
—— Iurisprudentiae Papinianeae scientia ad ordinem Insititutionm Imperialium efformata, 

Colònia, 16?14 [Cat./Inv.]
 tit. 10 (De adoptione), pr.1, Ill.10 291
 tit. 10 (De adoptione), pr.1, Ill.14 334
—— Coniecturarum iuris civilis libri viginti, Colònia, 1630. [Cat./Inv.]
 llib. 3, cap. 4 234, 237
  238, 239
 llib. 15, cap. 9 257
 llib. 15, cap. 12 267
 llib. 10, cap. 5 286
 llib. 10, cap. 6 300
 llib. 2, cap. 2 310
 llib. 4, cap. 3 356
—— Rationalia in primam et secundam partem Pandectarum, 1619.15 [Cat./Inv.]
 ad D.1,7,19 291
 ad D.1,7,22,1 331
 [*] 209
FABER, J. (Faber, Iohannes [fl. ca. 1340]). In Iustiniani Imp. Institutiones iuris civilis commentarii, 

Lió, 1593. [n.v.]
 ad I.2,16,1 283
FABROT, C. A. (Fabrot, Charles Annibal / Fabrotius, Carolus Annibalis [1580-

1659]). Theophili antecessoris paraphrasis graeca Institutionum Caesarea-rum cum notis 
integris P. Nannii, I. Curtii, D. Gothofredi, H. Ernstii et C. A. Fabroti, vol. 1, La Haia, 
1751. [Cat.]

 ad I.2,15,1 226
FACHINEO, A. (Fachineo, Andrea / Fachineus, Andreas [fl.ca.1600]). Controversiarum 

iuris libri tredecim, Colònia, 1678. [Cat.]
 llib. 4, cap. 61 185

13 En l’exemplar consultat la data no es veu gaire bé i podria ser una altra.
14 El primer full d’aquest exemplar està parcialment esquinçat, de manera que no s’hi pot veure 

la data sencera.
15 No hi consta el lloc d’edició però s’hi indica l’editor: apud Samuelem Crispinum. Aquest editor 

estava establert a Lió.
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 llib. 4, cap. 71 188
 llib. 4, cap. 63 196
 llib. 4, cap. 62 200
 llib. 4, cap. 64 206
 llib. 4, cap. 73 234
 llib. 4, cap. 46 256
 llib. 4, cap. 44 267
FERNÁNDEZ DE RETES, J. (Fernández de Retes, José / Retessius, Ferdinandus [1620-

1678]). Opusculorum libri a MEERMAN, G. Novus thesaurus iuris civilis et canonici, vol. 
6, La Haia, 1753.

 llib. 3 (Commentarius ad librum singularem quaestionum publice tractatarum Scevolae) 
 cap. 2 175
—— Opusculorum alii libri quatuor, Salamanca, 1658.
 llib. 6, cap. 15 [p. 134 i seg.] 300
FERRER, F. (Ferrer i Nogués, Francesc / Ferrer et Nogues, Franciscus [s. XVI-XVII]). 

Commentaria sive glossemata ad utiliorem quandam ex constitutionibus Principatus Cathaloniae 
incipientem «Los impubers» sub rubro De pupillaribus et aliis substitutionibus, Lleida, 1618. 
334

FINESTRES, J. (Finestres, Josep / Finestresius, Iosephus [1688-1777]). Praelectiones 
Cervarienses sive commentarii academici ad titulum Pandectarum «De liberis et postumis» 
cui subiungitur diatriba «De posthumis heredibus instituendis vel exheredandis» et ad titulum 
«De adquirenda vel omittenda hereditate», Cervera, 1750.

 cap. 4, n. 3 [p. 201] 172
FORNERI, G. (Fournier, Guillaume / Fornerius, Guilielmus [s. XVI]). Selectionum libri 

tres, a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens rariora meliorum interpretum 
opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 2, Leiden, 1729.

 llib. 3, cap. 21 179
FRANCKENAU, F. G. VON (Franckenau, Frank Georg von / Franckenau, Franciscus de 

[1643-1704]). Satyrae medicae XX, Leipzig, 1722.
 Sat. 4, n. 2 282
FULGOSIO, R. (Fulgosio, Raffaele / Fulgosius, Raphaelis [1367-1427]) 259
FUSARI, V. (Fusarius, Vincentius [† 1627?]). Tractatus de substitutionibus, Ginebra, 

1628.
 qu. 141, n. 3 294
 qu. 132, n. 3 310
GALTIER, D. (Galtier, Daniel / Galtier, Daniel). Theophilus renovatus sive levis ac simplex 

via ad Institutiones iuris civilis, València, 1728.
 ad I.2,15,1 170, 226
GENTIL, E. (Gentile, Scipio / Gentilis, Scipio [1563-1616]). De bonis maternis et de 

secundis nuptiis libri duo, Hannover, 1606.
 De bonis maternis, cap. 21 (p. 113 i seg.) 196
GIFANI, H. (Giffen, Hubert van / Giphanius, Hubertus [1534-1604]). Enarrationes et 

commentarii in VIII lib. Codicis Iustiniani leges leges cebriores et difficiliores, Frankfurt a. 
M., 1631. [n.v.]

 ad C.6,24,3 215
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 ad C.6,26,11 224, 225
  226
 ad C.6,26,8 259, 263
  264, 267
GODOFRED, D. (Godefroy, Dénis / Gothofredus, Dionisius [1549-1622]). Glossa al 

Corpus iuris a l’edició de Leipzig, 1740.
 ad D.42,5,28 347
GODOFRED, J. (Godefroy, Jacques / Gothofredus, Iacobus [1587-1620]). Ani mad-

versiones iuris civilis a Opera minora sive libelli, tractatus, orationes et opuscula rariora et 
praestantiora, Leiden, 1733, p. 266 i seg.

 cap. 16 209
 cap. 15 i 16 211
GOFFRED (Goffredus Salignacius?) [*]
 ad D.28,6,28 [nn. 2 i seg. i 9]16 289
 [ad D.28,6,2,1, n. 7 i D.28,6,1 n. 11]17 251
GÓMEZ, A. (Gómez, Antonio / Gomezius, Antonius [s. XVI]). Variae resolutiones iuris 

civilis, communis et Regii, Madrid, 1768.
 part 1, cap. 3, n. 10 184
 part 1, cap. 3, n. 15, 16 i 24 188
 part 1, cap. 3, n. 25 200
 part. 1, cap. 3, n. 3 233
 [*] 180
GONZÁLEZ TÉLLEZ, M. (González Téllez, Manuel / González Téllez, Emmanuel † 

1649]). Commentaria perpetua in singulos textos V librorum Decretalium Gregorii IX, vol. 
1, Frankfurt a. M., 1690.

 ad c.5,X,I,35 293
GOVEÀ, A. (Gouvêa, Antonio / Goveanus, Antonius [1505-1565]). Ad l. Gallus 

Aquilius liber unus a Opera iuris civilis, Lió, 1561, p. 51 i seg. [Cat./Inv.] 172
—— Ad tit. De vulgari et pupillari substitutione a Opera iuris civilis, Lió, 1561, p. 63 i seg. 

[Cat./Inv.]
 ad D.28,6,1, n. 6 169
 ad tit. n. 7 173 i 174
 ad D.28,6,41,4 221
 ad D.28,6,41,5 222
 ad l.9 h. t. 225
 ad l.9 h. t. n. 1 225
 in rub. n. 16 247
 ad. D.28,6,4 n. 13 255
 ad D.28,6,15 267
 ad D.28,6,2 272
 ad D.28,6,28 286
 ad D.28,6,2,5 n. 28 310
 [ad D.28,6,2,5 ] 317

16 La referència exacta s’ha pogut trobar en l’obra de J. PUGA.
17 Ídem que en la nota anterior.
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 ad D.28,6,8,1 329
 ad D.28,6,10,6 334
 in rub. n. 10 i seg. 180
—— Lectionum variarum libri duo a Opera iuris civilis, Lió, 1561 [Cat./Inv.]
 llib. 12, cap. 13 235
 llib. 1, cap. 8, 273 274
—— Commentarii in titulum ad leg. Falcid. Dig. a Opera iuris civilis, Lió, 1561, p. 151 i seg. 

[Cat./Inv.]
 ad D.35,2,11,5 i seg.  351
  209
GRAVINA, J. V. (Gravina, Giovanni Vincenzo / Gravina, Ianus18 Vincentius [1664-

1717]). Originum iuris civilis libri tres a Opera, Venècia, 1758, p. 1 i seg. [Cat./Inv.] 
 llib. 2, tab. 5 [p. 213] 245
 [llib. 1, cap. 100, p. 58] 349
GREGORI, P. (Gregoire, Pierre / Gregorius Tholosanus, Petrus [1540-1599]). Syntagma 

iuris universi legumque pene omnium gentium et rerumpublicarum praecipuam, Ginebra, 
1623. [Cat./Inv.]19 

 llib. 42, cap. 11, n. fi n 176
 llib. 42, cap. 12, n. 2 180
 llib. 42, cap. 16 196
 llib. 42, cap. 13 200
 llib. 42, cap. 14 206 
GRONOVI, J. F. (Gronovius, Johannes Friedrich / Gronovius, Iohannes Fredericus 

[1611-1671]). Pecunia vetus sine plena inscriptione. De sestertiis seu subsecivorum pecuniae 
veteris Graecae et Romanae libri IV, Leiden, 1691. [Inv./Cat.]v

 llib. 4, cap. 5 211
GROCI, G. (Groot, Willem de / Grotius, Guilielmus [1597-1662]). Vitae iurisconsultorum 

quorum in Pandectis extant nomina conscripta, Leiden, 1690. [Cat.] [n.v.] 349
HAHN, H. (Hahn, Heinrich / Hanhnius, Henricus [1605-1668]). Observata theoretico 

practica ad Matthaei Wesenbecii in L libros Digestorum commentarium, Helmstedt, 
1668. [Inv./Cat.] [n.v.]

 ad D.36,2 in fine 200
HARPPRECHT, J. (Harpprecht, Johann / Harpprechtus, Ioannes [1560-1639]). 

Operum tomus II commentarios in librum secundum Institutionum Divi Imp. Iustiniani 
complectens, Frankfurt, 1657.

 ad I.2,15,1, n. 7 185
 ad I.2,15,1, n. 22 196
 ad I.2,15,4 235
 ad I.2,16pr 268

18 J. V. GRAVINA preferia usar el nom Janus en lloc de Iohannes perquè l’apropava a la llatinitat 
clàssica, tot i que aquest fet li havia costat l’acusació de pagà o de quasi pagà. Vegeu prefaci de G. 
MASCOVIUS en l’edició de les obres completes de GRAVINA de Venècia, 1758, p. XIX.

19 FINESTRES va adquirir aquesta obra el desembre de 1731. Vegeu CASANOVAS, I. Documents…, 
cit. vol. 1, § 2221 (carta de 23 de desembre de 1731).
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HAUNOLD, C. (Haunold, Christoph / Haunold, Christophorus [1610-1689]). 
Controversiarum de iustitia et iure provatorum universo…, tom 2, Ingolstadt, 1671.

 tom 2, tractat 7, cap. 1, controv. 4 269
HEINECI, J. G. (Heinecke, Johannes Gottlieb / Heineccius, Iohannes Gottlieb [1681-

1741]).20 Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum, Venècia, 1819.
 [§ 557] 211
—— Antiquitatum Romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma secun-dum ordinem Institutionum 

Iustiniani digestum, Venècia, 1771. [Cat.]
 llib. 1, tit. 13, n. 2 244
 llib. 2, tit. 15, n. 2 en nota 244
—— Notes a VINNI, A. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius 

academicus et forensis, vol. 1, Venècia, 1747.
 ad I.2,15,4 212
 ad I.2,16pr 244
HERALD, D. (Hérauld, Didier / Heraldus, Desiderius [1579-1649]). Observationum 

et emendationum liber unus a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens rariora 
meliorum interpretum opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 2, 
Leiden, 1729.

 cap. 25 312
HILLIGER, O. (Hilliger, Oswald / Hilligerus, Oswaldus [1583-1619]). Donellus 

enucleatus sive commentarii Hugonis Donelli de iure civili in compendium ita redacti, 
ut verum nucleum contineant, part. 1, Lió, 1620.

 Part 1, llib. 6, cap. 23, lletra G. 171 i 173
 Part 2, llib. 25, cap fi nal, lletra C [n.v.] 207
 Part 1, llib. 6, cap. 24, lletra E. 248
 Part 1, llib. 6, cap. 25, lletra U 308
 Part 1, llib. 6, cap. 26, lletra G 334
 Part 1, llib. 8, cap. 23 351
 Part 1, llib. 8, cap. 3, lletra D 357
HOTMAN, F. (Hotman, François / Hotomanus, Franciscus [1524-1590]). Commentarius 

in quatuor libros institutionum iuris civilis, Lió, 1588. [Cat./Inv.]
 ad I.2,15pr 171 i 176
 ad I.2,16,2 273 i 274
—— Responsionum amicabilium libri duo (en un tom amb observationum in ius civile libri 

IX), [Ginebra], 1589. [n.v.]
 resp. 16 267
—— Observationum in ius civile libri IX (en un tom amb responsionum amicabilium libri duo), 

[Ginebra], 1589. [n.v.]
 lib. 9, cap. 10 311
HUBER, U. (Huber, Ulrich / Huberus, Udalricus [1636-1694]). Praelectionum iuris civilis 

tomi tres secundum Institutiones et Digesta Iustiniani, Lovaina, 1766.
 tom 1, ad I.2,15, n. 1 176
 tom 1, ad I.2,15, 211
 tom 1, ad I.2,16, n. 3 263

20 A Inv. hi apareixen les Opera omnia.
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 tom 1, ad I.2,16, n. 3 312
 tom 3, ad D.28,6, n. 11 185
 tom 3, ad D.28,6, n. 7 190
 tom 3, ad D.28,6, n. 2 196
 tom 3, ad D.28,6, n. 5 202
JASSÓ (Giasone de Maino / Iasso [1435-1519]) 180
JAUCH, S. R. (Jauch, Siegmund Reichard / Iauchius, Siegmundus Reichardus 

[1639-1728]). Meditationes criticae de negationibus in Pandectis Florentinis, 
Amsterdam, 1728. [Inv./Cat.]

 cap. 16, n. 12 212
 cap. 17, n. 12 305 i 306
 cap. 4, n. 30 347
LABIT, J. (Labitte, Jacques / Labitus, Iacobus [s. XVI]). WIELING, ABRAHAM 

Iurisprudentia restituta, sive index chronologicus in totum iuris Iustinianei Corpus, ad 
modum Iac. Labitti, Ant. Augustini et Wolf, Freymonii, Amsterdam, 1727. [n.v.]

 cap. 5, § 24, p. 105 176
LANZ, M. A. (Lanz y Lozano, Miguel Antonio / Lanz, Michael Antonius [s. XVIII]). 

Variarum interpretationum et resolutionum iuris civilis libri, Saragossa, 1720. [Cat.]
 llib. 1, interp. 1, disc. 1 293
 llib. 1, interp. 1, disc. 2, n. 4 294
 llib. 1, interp. 2, disc. 2 i 3 334
LARREA, J. B. (Larrea, Juan Bautista / Larrea, Ioannes Baptista [† 1645]). Novae 

decisiones Sacri Regii Senatus Granatensis Regni Castellae, Tours, 1647. [Cat.]
 61, n. 34 217
LEONÍ, E. (Leeuw, Elbert de / Leoninus, Elbertus [1519/20-1598]). Emendationum sive 

observationum libri septem, Arnhem, 1610. [n.v.]
 llib. 5, cap. 19 273 i 274
LUDWELL, G. (Ludwell, Wilhelm / Ludwell, Guilielmus [1589-1663]). Exercitationes 

XVIII ad IV libros Insititutionum Imperialium, Altdorfi i Noric. (Haguen), 1658. 
[Cat.] [n.v.]

 disp. 8 Th.4 litt. E 188
 disp. 8 Th.4 litt. D 200 i 206 (2 veg.)
—— Tractatus de ultimis voluntatibus, Nuremberg, 1659 [Cat.] [n.v.]
 part. 2, cap. 2 200, 235 i 268
 part. 2, cap. 2, p. 302 267
 part. 2, cap. 2, p. 297 i seg. 312
 part. 2, cap. 2, p. 299 334
 ad D.50,17,85,1 283 
MANTICA, F. (Mantica, Francesco / Mantica Franciscus [1534-1614]). 

Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum, Venècia, 1587.
 llib. 5, tit. 1, n. 3 185
 llib. 11, tit. 5, n. 25 218
MARAN, G. (Maran, Guillaume/Maranus, Guilielmus [1549-1621]). Paratitla Digestorum 

a Opera omnia seu paratitla Digestorum et varii tractatus iuris civilis, Utrecht, 1741. [n.v.]
 Parat. ad D.28,6 243, 259
  264, 268
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MARCIL·LI, T. (Marcilio, Teodoro / Marcillius, Theodorus [1548-1617]). D. N. Iustiniani 
sive elementorum per Tribonianum, virum magnificum magistrum et ex quaestore sacri Palatii 
et Theophilum et Dorotheum, viros illustres et antecessores libri quattuor. Emmendatissimi 
ex editone Iacobi Cuiacii. In eosdem Iani a Costa commentarius. Accedunt huic editioni 
annotationes et notae Theodori Marcillii et Marci Antonii Mureti Leiden, 1744. [n.v.]

 ad I.2,15,4 211 i seg.
 ad I.2,15,1 226 i 227
 ad I.2,16 pr 272
MARTÍNEZ DEL VILLAR, J. (Martínez del Villar, José / Martínez del Villar, Iosephus 

[s. XVII]). Accurata dissertatio methodo non vulgari distributa universam complectens 
pupillaris substitutionis materiam, Osca, 1685. [n.v.]

 cap. 1, § 1, n. 8 173
 cap. 2, § 1, sec. 1, n. 26 i seg. 267
 cap. 2, § 1, sec. 2, n. 36 268
 cap. 2, § 2, sec. 2, n. 6 274
 cap. 4, § 3, n. 79 282
 cap. 4, § 3, n. 14 286
 cap. 4, § 1 300
 cap. 3, § 2, sec. 1, n. 90 i seg. 311
 cap. 3, sec.3, § 2, n. 7 320
 cap. 3, § 3, sec. 1 i 2 324
 cap. 3, § 2, sec. 1 a, n. 5 329
 cap. 3, § 1, n. 38 i seg. 334
 cap. 3, § 2, sec. 1, n. 30 339
 cap. 3, § 2, sec. 2, n. 43 347
MATTHAEUS, A. (Matthäus, Anton / Matthaeus, Antonius [1564-1637]). Commentarius 

ad lib. XLVII et XLVIII Dig. de criminibus, 5a ed., Ginebra, 1760. [Cat./Inv.]
 Proleg. cap. 2, n. 2 285
MERENDA, A. (Merenda, Antonio / Merenda, Antonius [1601-1654]). Controversiarum 

iuris libri XXIV, vol. 1, Brussel·les, 1745. [n.v.]
 llib. 4, c.6, n. 13 170 - 171
 llib. 4, cap. 8 196
 llib. 4, cap. 9 235
 llib. 3, cap. 40 257
 llib. 3, cap. 39, n. 2 i seg. 261
MERIL·LI, E. (Merille, Edmond / Merillius, Edmundus [1579-1647]). Ex Cuiacio libri 

IV, seu variantium interpretationum Cuiacii collectio a Cuiaci, J. Opera Omnia, vol. 3, 
Nàpols, 1758.

 llib. 1, cap. 37 212
—— Observationum libri I, II et III, [*] [n.v.]
 llib. 3, cap. 12 278
—— Observationum libri IV, V et VI, París, 1626. [n.v.]
 llib. 4, cap. 34 212, 215
 llib. 5, cap. 4 231, 328
 llib. 6, cap. 22 247, 256
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—— Obscurorum seu de iure accrescendi et coniunctionis liber singularis a OTTO, EVERHARD 
Thesaurus iuris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula in quibus ius 
Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 5, Leiden, 1729.

 cap. 3 231
—— Expositiones in L decisiones Iustiniani (en un volum amb altres obres), Nàpols, 1720. 

[n.v.]
 dec. 42 225
 dec. 38 326
MERZENFELD, G. (Merzenfeldt, Gregor / Merzenfeld, Gregorius [s. XVII-XVIII]) [*]
 ad I.2,15,3, n. 5 200
 ad I.2,15,4, n. 3 234
 ad D.4,4,7,10 238
MURET, M. A. (Muret, Marc Antoine / Muretus, Marcus Antonius [1526-1585]). 

D. N. Iustiniani sive elementorum per Tribonianum, virum magnificum magisturm et ex 
quaestore sacri Palatii et Theophilum et Dorotheum, viros illustres et antecessores libri 
quattuor. Emmendatissimi ex editone Iacobi Cuiacii. In eosdem Iani a Costa commentarius. 
Accedunt huic editioni annotationes et notae Theodori Marcillii et Marci Antonii Mureti 
Leiden, 1744. [n.v.]

 ad I.2,15,3 227 229
MYNSINGER, I. (Mynsinger, Joachim / Mynsingerius, Ioachimus [1517-1588]). Apotelesma, 

id est, corpus perfectum scholiorum ad Institutiones Iustineaneas pertinentium, Lió, 1676.
 ad I.2,15pr 176
 [*] 296 
ODDI, S. (Oddi degli Sforza / Oddus, Sfortia [s. XVI]). Compendiosae substitutionis 

tractatus, Venècia, 1597.
 Part 3, qüestió 4, requisit 3 [n.4] 268
ONCÍAC, G. (Oncieu [o bé Oncieux], Gillaume d’ / Onciacus, Guilielmus [ca.1560-

ca.1636])
—— Quaestiones academicae, Lió, 1579. [n.v.]
 llib.1, cap. 63 218
OROZ, G. (Oroz, Gerónimo de / Oroz, Hyeronimus). De apicibus iuris civilis libri 

quinque, Lió, 1661. [Cat./Inv.]
 llib. 2, cap. 4, n. 4 244
OROZCO, J. (Orozco, Juan de / Oroscius, Iohannes [1667]).In duos primos libros 

Digestorum... [Cat.] [*]
 ad D.1,7,22,1, n. 124 331
 ad D.1,7,22,1, n. 124 334
OSI, F. (Ory, François / Osius, Aurelius [1657]). Dispunctor ad Merillium seu de 

variantibus cuiacii interpretationibus dispunctiones LIII a OTTO, EVERHARD Thesaurus 
iuris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula in quibus ius Romanum 
emendatur, explicatur, illustratur, vol. 3, Leiden, 1729.

 cap. 37 215
OSTERMAN [*]
 disp. 13, n. 81 232
 disp. 13, n. 95 296
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OTTO, E. (Otto, Everhard/Otto, Everardus [1685-1756]). Ad Iustiniani Institutionum 
sive elementorum libros IV notae criticae et commentarius, Utrecht, 1729. [Inv./Cat.] 
[n.v.]

 ad I.1,11,1 168
 ad I.2,15,4 211
 ad I.2,16,5 274
 ad I.2,16,2 279
PANCIROLO, G. (Pancirolo Guido / Pancirolus, Guidus [1523-1599]). Thesaurus 

variarum lectionum utriusque iuris in tres libros distinctus, Lió, 1617. [Cat./Inv.]
 llib. 2, cap. 282 263
 llib. 2, cap. 107 265
PAPILLON, T. (Papillon, Thomas / Papillonius, Thomasius [1514-1596). Tractatus de 

directis heredum substitutionibus a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens 
rariora meliorum interpretum opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, 
illustratur, vol. 5, Leiden, 1729.

 cap. 8 in fine 190
 cap. 9, n. 27 234
PÉREZ, A. (Pérez, Antonio / Perezius, Antonius [1583-1672]). Praelectiones in duodecim 

libros Codicis Iustiniani, Venècia, 1783.
 ad C.6,26 [n. 8] 234
 ad C.6,26 [n. 30] 256
PETIT, S. (Petit, Samuel / Petitus, Samuel [1594-1643]). Leges Aticae et commentarius a 

Iurisprudentia Romana et Attica in III tomos divisa, tom 3, Leiden, 1741. [n.v.]
 llib. 6, tit. 6, p. 482 244
PICARDO, A. (Picardo Vinuesa, Antonio / Pichardus Vinuesa, Antonius [1565-

1631]). De vulgari et pupillari... [*]
 cap. 2, n. 27 171
 cap. 1, n. 26 173
 c.14, n. 12 i seg.  178
 cap. 5, n. 3 180
 cap. 7, n. 11 184
 cap. 7, n. 40 184
 cap. 6, n. 34 190
 cap. 6, n. 39 195
 cap. 11 195
 cap. 14 196
 cap. 15 199
 cap. 11 200
 cap. 11, n. 55 i seg.  202
 cap. 9, n. 9 209 i 210
 cap. 9, n. 8 211
 cap. 17, n. 2 215
 cap. 19 249
 quaest. 27 286
 cap. 29 300
 cap. 29, n. 11 i seg. 301
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 cap. 26, n. 42 306
 cap. 11, n. 16 316
—— Lectiones Salmanticenses sive anniversaria relectio in tit. D. De adquirenda vel amitt. heredit., 

Salamanca, 1621. [Cat./Inv.]
 cap. 28, n. 73 339
—— Commentarius in quatuor Insitutionum Imperatoris Iustiniani libros, 3a ed., Salamanca, 

1618. [Cat./Inv.]
 in rub. I.1,11 [n.28] 294
PINEL, B. (Pinhel, Bento / Pinellus, Benedictus [s. XVI]). Selectarum iuris interpretationum, 

conciliationum et variorum resolutionum libri, Venècia, 1613. [n.v.]
 llib. 1, cap. 13, n. 2 311
PITHOU, P. (Pithou, Pierre / Pithoeus, Petrus [1539-1596])
PITHOU, F. (Pithou, François / Pithoeus, Franciscus [1543-1621]). Observationes ad 

Codicem et Novellas Iustiniani Imperatoris per Iulianum translatas, París, 1689.
 ad const. 64 297
PLACENTÍ, P. (Pietro da Piacenza / Petrus Placentinus [1135-1192]). Summa Codicis, 

Magúncia, 1536. 257
POLIT, L. (Politi, Lancelotto / Politus, Lancelotus [1483-1553]. Tractatus de 

substitutionibus a Septimum volumen tractatuum e variis iuris interpretibus collectorum, 
Lió, 1549.

 Subst. vulg. 213
 Subst. pup. qu. 8, n. 39 [49] 249
 Subst. pup. [qu. 7] n. 31 268
 [Subst. pup. qu. 5] 310
POLL, L. (Poll, Lucas van de/ Poll, Luca [1630-1713]). De exhereditatione [sic] et praeteri-

tione Romana atque hodierna liber singularis, ed. 2, Utrecht, 1712. [n.v.]
 cap. 15, n. 11 287
PUGA, J. (Puga y Feijoo, Juan / Puga et Feijoo, Ioannes [1653-1695?]. Tractatus de 

conditionibus institutionum a Tractatus academici sive opera omnia posthuma, vol. 2, Lió, 
1735, p. 278 i seg.

 cap. 2, n. 10 186
—— Tractatus de vulgari et pupillari substitutione a Tractatus academici sive opera omnia 

posthuma, vol. 2, Lió, 1735, p. 156 i seg.
 cap. 1, n. 31 247
 cap. 2, n. 18 in fine 251
 cap. 2, n. 6 251 i 270
 cap. 2, n. 18 251
 cap. 4, n. 22 253
 cap. 3, n. 29 284
 cap. 3, n. 9 286
 cap. 3, n. 10 i seg.  289
 cap. 3, n. 6 i seg.  293
 cap. 3, n.12 294
 cap. 4, n. 10 294
 cap. 3, n. 13 300
 cap. 3, n. 17 in fine 308

finestres tripa 18/4/05, 17:28478



J. FINESTRES I DE MONSALVO478 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 479

 cap. 3, n. 23 311
 cap. 3, n. 25 313
 cap. 3, n. 21 319
 cap. 4, n. 24 320
 cap. 4, n. 26 323
 cap. 4, n. 18 i seg.  329
 cap. 4, n. 10 334
 cap. 4, n. 16 339
 cap. 4, n. 23 348
 cap. 4, n. 42 349
 cap. 4, n. 29 351
—— Tractatus de transmissione hereditatis sive ad titulum Pandectarum de acquirenda vel 

omittenda haereditate a Tractatus academici sive opera omnia posthuma, vol. 2, Lió, 
1735, p. 217 i seg.

 cap. 2, n. 26 i seg. 328
 cap. 2 in fine 329
RAGUEL, F. (Ragueau, François / Raguellus, Franciscus [1601]). Commentarius ad 

cons titutiones et decisiones Iustiniani quae XII l[i]bris Codicis continentur et ad priores 
titulos libri VIII Cod., París, 1610. [Cat./Inv.]

 ad C.6,30,20 [p. 465] 325 i 327
RAMOS DEL MANZANO, F. (Ramos del Manzano, Francisco [1604-1683]). Ad leges Iuliam 

et Papiam et quae ex libris iurisconsultorum fragmenta et illas inscribuntur, commentarii et 
relinquationes a MEERMAN, G. Novus Thesaurus iuris civilis et canonici, vol. 5, La 
Haia, 1753.

 llib. 4, rel. 35, n. 29 181
 llib. 4, rel. 37, n. 4 231
 llib. 4, rel. 33, n. 16 i seg. 345
REGI, G. (Regius, Gilbertus [fl. ca. 1550]). Enantiophanon iuris civilis libri duo (en un 

tom amb Mercerius, Ioannes, Opinionum et observationum libri II), Hanau, 1598. 
[n.v.].

 llib. 1, cap. 14 207
RICHTER, C. F. (Richter, Christoph Philipp / Richter, Christophorus Philippus 

[1602-1673]). Volumen velitationum academicarum de diversis ac praecipuis iuris tam 
publici et feudalis quam civilis et Saxonici materiis conscriptarum, Jena, 1657. [n.v.]

 vel. 33, Thes.4 196
 vel. 33, Thes.5 200
 vel. 33, Thes.5 206
RITTERSHUSI, C. (Rittershausen, Konrad / Rittershusius, Conradus [1560-1613?])
 Commentarii in IV libros Institutionum, Estrasburg, 1618. [Cat.] [n.v.]
 ad I.2,15,4 211
 ad I.2,15,3 227
ROBERT, J. (Robert, Jean / Robertus, Ioannes) [fl. ca. 1575]). Receptae iuris civilis 

lectionis libri II, Orléans, 1567. [Cat.] [n.v.]
 cap. 34 273
  274 (2 cops)
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RUTILI, B. (Rutilio, Bernardino / Rutilius, Bernardus [1504-1538]). Vitae iurisconsultorum 
a Primum volumen tractatuum e variis iuris interpretibus collectorum, Lió, 1549. [Cat./
Inv.]

 vita Ulpiani [p. 82] 349
SANTOLARIA, J. (Santolaria, José de / Santolaria, Iosephus a [s. XVII]). Iurisconsultorum 

delecti iudicii liber primus, Osca, 1644. [Cat./Inv.]
 interp. 10 311
 interp. 9, § 2, n. 8 329
SCHMUCI, G. (Schmuck, Wilhelm / Schmuccius, Guilielmus [1575-1634]). Jac. Labitti 

index ad Pandectarum leges huc atque illuc dispersas, suis autoribus ac eorum libris eo quem 
singularum inscriptio monstrat ordine numerotenus concervatas, pristino nitori ac faciei restitutus. 
Accessit eiusdem indicis usus quadruplex, publicae tandem utilitati redditus. Ex recensione et cum 
notis Wilhelmi Schmucci, Leipzig, 1616. [n.v.] 266 

SCHNEIDEVÍ, J. (Schneidewin, Johannes / Schneidevinus, Ioannes [1519-1568]) 296 
SCHORE, A. (Schore, Anton von / Schorus, Antonius [† 1552]). Phrases linguae latinae 

ratioque observandorum eorum in auctoribus legendis queae praecipuam ac singularem vim 
aut usum habent, Lió, 1574.

 veu «alter» [p. 64] 249
SCHULTING, A. (Schulting, Anton / Schulting, Antonius [1659-1734]). Iurisprudentia 

vetus ante-Iustinianea, Cervera, 1744. [Cat./Inv.]21.
 ad Ulpianum tit. 22, § fi n. 211
  215
 ad. Caium [= Epit. Gaii], llib. 2, cap. 4 279
SCHWERIN, E. (Schwerin, Heinrich von / Sverin, Heinricus a [fl. ca. 1585]). Repetitarum 

lectionum iuris civilis liber a OTTO, EVERHARD Thesaurus iuris Romani continens rariora 
meliorum interpretum opuscula in quibus ius Romanum emendatur, explicatur, illustratur, vol. 
4, Leiden, 1729.

 cap. 40 347
SOARES DA RIBEIRA, M. (Soares da Ribeira, Manoel / Soarez a Ribeira, Emmanuel). 

Annotationes a GÓMEZ, A. Variae resolutiones iuris civilis, communis et regii, Madrid, 
1768.

 part. 1, cap. 3, n. 3 233
STEK, J. (Stek, Johan / Stekius, Iohannes). Observationes anticriticae iuris seu vindicationes 

legum a corruptelis criticorum et neotericorum interpretum a OTTO, EVERHARD Thesaurus 
iuris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula in quibus ius Romanum emendatur, 
explicatur, illustratur, vol. 1, Leiden, 1729.

 cap. 15 i 16 211
STRUVE [*]22

 exerc. 33, th.17 234

21 El mateix FINESTRES va dirigir aquesta edició. Vegeu estudi introductori, p. 23.
22 Hi ha bastants juristes amb el nom STRUVE. Els més prolífics i també els més coneguts són 

BURCKHARDT GOTTHELF  STRUVE (1671-1738) i GEORG ADAM STRUVE (1619-1692) però no hem 
pogut trobar cap obra d’aquests autors en què es pugui identificar la citació finestresiana.
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THOMASIUS, CH. (Thomasius, Christian [1655-1728]). Notes a HUBER, U. Praelectionum 
iuris civilis tomi tres secundum Institutiones et Digesta Iustiniani, Lovaina, 1766.

 tom 1, ad I.2,15, n. 1 187
 tom 3, ad D.28,6, n. 1 184
 tom 3, ad D.28,6, n. 2 196
 tom 3, ad D.28,6, n. 5 202
TRENTACINQ, A. (Trentacinque, Alessandro / Trentacinquius, Alexander [† 1599]). De 

substitutionibus tractatus, Venècia, 1588.
 part 2, cap. 9, n. 2 i seg. 268
 [part 2, cap. 5] 310
VACUNA, V. (Vacuna, Vaconius). Novae declarationes iuris civilis, Venècia, 1564. [n.v.]
 llib. 6, decl.85 214
 llib. 4, decl.64, n. 19 i seg.  263
VALÈNCIA, M. (Valencia, Melchor de / Valentia, Melchior de [1595-1657]). Illustrium 

iuris tractatuum libri tres, Colònia, 1730.
 llib. 1, tr. 1, cap. 2, n. 11 230
 llib. 3, tr. 1, cap. 6, n. 5 230
 [llib. 1] tr. 3, cap. 9, n. 10 i seg.  300
 llib. 1, tr. 3, cap. 9, n. 14 301
 llib. 3, tr. 1, cap. 7, n. ult. [21] 329, 337
 llib. 3, tr. 1, cap. 7 329
 [llib. 3] tr. 1, cap. 7, n. 8 i seg.  339
 llib. 3 tr. 1, cap. 7, n. 10 341
 llib. 3 tr. 1, cap. 7, n. 19 347
 llib. 1 tr. 1, cap. 6, 7 i 8 351
 llib. 1 tr. 1, cap. 7, n. 10 356
—— Epistolicae iuris exercitationes sive epistolae ad D. Antonium Fabrum I. C. Sebusianum, 

imprès amb Illustrium iuris tractatuum libri tres, Colònia, 1730, p. 123.
 exercit.1 329
 resp. 1 329
 exercit. 3 329
 resp. 3 329
 exercit. 6 329
VÁZQUEZ DE MENCHACA, F. (Vázquez de Menchaca, F. / Vasquius, Ferdinandus 

[1509/12 - 1569]). De succesione et ultimis voluntatibus, Colònia, 1613.
 part 1 (De succesionum creatione tractatus) llib. 3, § 21 limit 10[n. 183 i seg. ] 188
 part. 2 (De successionum progressu tractatus), llib. 2 al prefaci, n. 12 206
 part. 2 (De successionum progressu tractatus), [llib. 2], § 14, n. 58 268
VINNI, A. (Vinnen, Arnold / Vinnius, Arnoldus [1588-1657]). In quattuor libros 

Institutionum Imperialium commentarius, vol. 1, Venècia, 1747. [Cat./Inv.]
 al com. introductori de I.2,16 171, 176
 ad I.2,15pr 188
 ad I.2,15,4 188, 196
  202, 213
  235
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 ad I.2,15,4 n. 2 206 (dos cops)
 ad I.2,15,3 227 229
 ad I.2,16,9 267
 ad I.2,16,5 274, 307 i 308
 ad I.2,20,14 283
 ad I.2,16pr. [n.3] 268 i 270
 ad I.2,16pr. [n.1] 272
 ad I.2,16pr. [n.9] 312
—— Selectarum iuris quaestionum libri II (annex del comentari a les Institucions de 

Leiden, 1755)
 llib. 2, cap. 23 188, 189 i 195
 llib. 2, cap. 13 235
 llib. 2, cap. 14 250
 llib. 2, cap. 24 259
VIVIÈ, G. (Vivien, Joris / Vivienus, Georgius [n. 1536]) 296 
VOET, P. (Voet, Paul / Voet, Paulus [1619-1667]). In IV libros Institutionum Imperialium 

commentarius, Utrecht, 1668 [n.v.]
 ad I.2,16,8 281
WISSENBACH, J. J. (Wissenbach, Johann Jakob / Wissembachius, Iohannes Iacobus 

[1607-1665]). Disputationes ad Instituta Imperialia, Franeken, 1700 [Cat.] [n.v.]
 ad I.2,16, disp. 21, n. 2 188
 ad I.2,16, disp. 31, n. 14 257
ZACHIA, P. (Zachia, Paolo / Zachia, Paulus [1584-1659]). Questionum medico-legalium 

tomi, Lió, 1726 [Inv.].
 llib. 1, tom 1, qu. 4 [n. 28] 282
ZASI, U. (Zäsy, Ulrich / Zasius, Udalricus [1461-1535]). Tractatus de substitutionibus a 

Septimum volumen tractatuum e variis iuris interpretibus collectorum, Lió, 1549.23

 cap. 1 188
 cap. 1, n. 2 234
—— Commentarius in titulum Pandectarum «De vulgari et pupillari substitutione» a Opera, vol. 

2, Lió, 1550 (reimp. Aalen, 1966).
 ad D.28,6,2 268
 ad D.28,6,2,4 274
 [*] 296 
ZOES, E. (Zoes Hendrik, / Zoesius, Heinricus [1571-1627]). Commentarius ad 

Digestorum seu Pandectarum iuris civilis libros L, Lovaina, 1718. [Cat.]
 ad D.28,6, n. 7 184
 ad D.28,6, n. 14 195
 ad D.29,2, n. 32 200
 ad D.28,6, n. 47 225
 ad D.28,6, n. 13 235
 ad D.28,6, n. 53 281
 ad D.28,6, n. 57 296

23 A Cat. hi ha les opera omnia.
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—— Commentarius in Codicem Iustinianeum, Colònia, 1737. [Inv.].
 C.6,52 qu. 3 200
 C.6,26 qu. 22 256
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V. ÍNDEX DE CITACIONS D’OBRES LITERÀRIES
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Les citacions literàries s’han comprovat en les edicions modernes següents:
Alma mater = Colección hispánica de autores griegos y latinos patrocinada por 

las universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas y el 
Instituto Español de Estudios Mediterráneos.

Belles Lettres = Collection des Universités de France publiée sous le patronage de 
l’association Guillaume Budé.

Loeb = Loeb Classical Library, Cambrige (Massachusetts) / Londres.
Oxford = Oxfod Classical Texts, Oxford.
Teubner = Col·lecció de clàssics grecs i llatins publicats a l’editorial de B. G. 

Teubner a Leipzig.
En les citacions s’indiquen entre claudàtors les obres o les referències que no apa-

reixen expressament en el text de Finestres i que hem hagut de deduir.
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Appià d’Alexandria
 Historia Romana [Loeb]
 14 [20,143] 182
Aristòtil
 Metafisica [Loeb]
 5,25 [3] 168
 [Ethica Nicomachea] [Loeb]
 [5,10,8] 288
[Capitolí, Juni]1

 Vita Antonini Pii [a Scriptores Historiae Augustae, Loeb]
 12 349
Ciceró, Marc Tul·li
 Brutus [Loeb]
 [147 i seg.] 248
 De domo sua [Loeb]
 [?] 289
 De inventine [Loeb]
 2 [42,122] 171
  245
 2 [50,148] 180
 [2,21,62] 246
 De finibus bonorum et malorum [Loeb]
 2 [9,26] 177
 De legibus [Teubner]
 2 [8,36] 181
 De oratore [Loeb]
 [2,36,140 i seg.] 248
 Epistulae ad familiares [Loeb]
 13,61pr 168
 Oratio pro Caecina [Loeb]
 [18,52 i seg.] 248
 Oratio pro Murena [Col. des Universités de France]
 [12,27] 181
[Ciceró, Marc Tul·li]2

 Rhetorica ad Herennium [Loeb]

1 En temps de FINESTRES es creia que Juni Capitolí, Eli Lampridi i la resta de noms que apareixen 
com autors en la Historia Augusta eren persones diferents, però avui en dia es pensa que aquesta obra té 
un autor únic, possiblement de final del segle IV dC. Cfr. veu «Historia Augusta» a HORNBLOWER, S. / 
SPAWFORTH, A. (ed.) The Oxford Classical Dictionary, 3a ed., Oxford / Nova York, 1996, p. 713.

2 L’obra Rhetorica ad Herennium es va atribuir durant molts segles a Ciceró (FINESTRES la cita com a 
treball ciceronià) però actualment es pensa que no n’és l’autor.

finestres tripa 18/4/05, 17:28487



J. FINESTRES I DE MONSALVO488 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 489

 1,13,23 180
Columel·la
 De re rustica [Loeb]
 3,20 306
Demòstenes
 Contra Stephanos II [Loeb]
 24 244
Diògenes Laerci
 Vitae philosophorum [Loeb]
 [5,12] 244
Dionisi d’Halicarnàs
 Antiquitates Romanae [Loeb]
 2 [27,3] 244
 10 [57,5] 244
Elià, Claudi
 Varia Historia [Teubner]
 5,16 285
Fedre
 Fabulae [Loeb]
 3,10 170
Horaci
 Satyrae [Loeb]
 2,5,53 i seg.  182
Juvenal
 Satyrae [Loeb]
 6 [247] 211
[Lampridi, Eli]3

 Vita Alexandri Severi [a Scriptores Historiae Augustae, Loeb]
 15 349
Livi, Titus
 Ab urbe condita [Loeb]
 40 [9] 310
  211
Marcial
 Epigrammata [Belles lettres]
 4,70 182
 [9],32 211
Pacatus
 Panegyricus [a XII panegyrici Latini, Oxford]
 [17,2] 246
Persi
 Satyrae [Oxford]
 2 [12] 170
  277

3 Vegeu la nota 1.
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Plini, el jove
 Epistolae [Loeb]
 6,15 [3] 252
  349
Quintilià
 Institutiones oratoriae [Oxford]
 [7,69 i seg.] 248
Servi Gramàtic
 [glosses a Virgili - ed. G. THILO, Leipzig, 1887]
 ad Eglogae 8,39 211
 Suda (edició de Leipzig, 1922)
 veu «Parthenios» 213
Suetoni,
 Vita XII Caesarum [Alma mater]
 Octavi 101 [2] 168 i 169
 Cèsar 83 [2] 182
 Neró 17 [9] 276
 Neró 17 [9] 182
 Tiberi 70 [2] 213
Virgili
 Aeneidos [Oxford]
 1 [655] 279
Vitrubi
 De architectura [Loeb]
 5 [9,2] 279
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VI. ÍNDEX DE FONTS JURÍDIQUES
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A la columna dreta s’indica la citació de FINESTRES, que correspon a l’edició de 
SCHULTING (Iurisprudentia vetus ante-Justinianea, Cervera, 1744); a la columna esquerra, 
la citació corresponent a l’edició moderna de J. BAVIERA a Fontes Iuris Romani antejus-
tiniani (FIRA), vol. 2, Florència, 1940 (reimpressió, 1968). «El número de les pàgines 
correspon a la numeració de l’original.»

No s’hi inclouen les fonts referides dins de la citació d’un autor, com ara «E. 
ZOES, comentari a D.28,6, n. 14» (p. 195), sinó només els textos que FINESTRES cita 
expressament i directa.
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FONTS JURÍDIQUES PREJUSTINIANEES

Epitome Gaii (Epit. Gaii)
FIRA SCHULTING

2,4pr 2,4pr 169
2,4pr 2,4pr 177
2,4,2 2,4,2 262
2,4,3 2,4,3 277
2,2,2 2,3,2 280

Epitome Ulpiani o Tituli ex corpore Ulpiani (Ulp.)
FIRA SCHULTING

22,33 23,29 168
22,33 23,29 169
23,8 24,7 173
11,14 21,14 180
17,1 17 206
22,34 22 § fi n. 210
22,34 22 § fi n. 212
20,16 20 § fi n. 213
22,34 22 § fi n 215
24,13 24 225
11,14 11,141 245
22,20 (?) 27,7 275
8,5 8,4 28
1,22 2,22 305
24,32 22 351

Fragmenta de iure fi sci
FIRA SCHULTING

9 9 192

Pauli Sententiae (Paul. Sent.)
FIRA SCHULTING

2,4pr 2,4pr 169
3,4B,4 3,4,16 168
3,4B,4 3,4,16 169
4,8,24 (26) 4,8, § fi n. 230

1 En el text se cita per error 12 en comptes d’11. Aquesta errata s’esmena en els emendanda al final de l’obra.
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3,4A,1 3,4A,1 280
4,8,24 (26) 4,8, § fi n. 327

COMPILACIÓ DE JUSTINIÀ

Institucions de Justinià (I.)
1,2,3 243
1,6,1 246
1,6,2 176, 323
1,11,3 289, 291, 295, 331
1,11,10 272
1,12,5 298
1,15,3 289
1,15,6 302
2,7,4 322
2,9,1 214
2,10,3 251
2,10,10 277
2,10,12 276
2,12,1 280
2,12,5 285, 298
2,14pr 176, 323
2,15,1 219, 226
2,15,3 169, 227 (2 cops), 229, 230
2,15,4 173, 183, 196, 201, 208, 209, 212 (2 cops), 213
2,16pr 243, 262, 267
2,16,2 278, 279, 333
2,16,3 246, 256, 277 (3 cops), 293, 349
2,16,4 173, 267, 275, 312, 330
2,16,5 268, 273, 288, 297, 318, 338
2,16,6 180
2,16,8 233, 263, 281 (2 cops)
2,16,9 262
2,17 per tot 297
2,17,4 289, 297
2,17,5 289
2,17,6 289, 295, 295
2,18 per tot 297
2,18,1 335
2,19,1 190, 237
2,19,2 193 (2 cops), 194, 240
2,19,4 268
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2,20,8 319
2,20,34 182 (2 cops)
2,22pr 351
2,23,3 167
2,25pr 265
2,25,3 271
3,1,2 190
3,1,7 193
3,2,7 181
3,5 per tot 296
3,5pr 288
3,9pr 237, 288, 320
3,9,2 194, 311
3,14pr 263
3,19,4 245
4,8,7 246
4,12,1 294
4,15,7 279

Digest de Justinià (D.)
1,2,2,5 243 (2 cops)
1,2,2,53 278
1,3,32 i seg. 243
1,3,35 i seg. 243
1,5,7 267
1,5,26 267
1,7,15,2 289
1,7,17,1 289
1,7,18 291 (2 cops)
1,7,19pr 291, 292, 331
1,7,19,1 290 (3 cops)
1,7,20 290
1,7,22pr 294 (2 cops)
1,7,22,1 331 (2 cops)
1,11,12 315
1,16,7,2 320
1,18,10 320
1,18,11 320
2,4,4,1 343
2,12,1,1 194
2,14,4pr 248
2,14,27,2 292
2,16,8 280
3,3,1,2 184
4,1,6 285, 348
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4,2,8,3 246
4,3,9,1 232 (2 cops)
4,4,3,4 236, 240
4,4,7,10 167, 189, 236, 237 (4 cops), 238 (2 cops), 307, 311
4,4,24,2 201, 203
4,4,24,4 234
5,2 per tot 297
5,2,1 335
5,2,8,5 242, 258, 306, 325, 335, 336
5,2,8,15 331
5,2,15 335
5,2,21,2 307
5,2,24 307
5,3,16,5 215
5,3,20,13 167
5,4,3 209
7,1,18 166
7,1,69 166
7,2,7 224
7,4,13 305
10,2,2,1 331
10,3,2,1 279
11,1,6 246
11,1,12pr 191, 194, 314 (2 cops)
12,1,3 247
12,2,34,6 249
13,1,2 194
15,1,7,3 241
18,4,1 301
18,4,2,2 278, 279, 338
19,1,19,2 175
20,2,4 248
20,2,6 248
20,4,16 167
21,2,7 323
22,1,25,1 305
23,2,67pr 191
23,3,5pr 331
23,3,5,9 243
23,4,27 243
24,1,1 243
24,1,5,18 243
24,3,2,2 245
24,3,10 232 (2 cops)
25,3,5 335
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25,3,5,16 335
26,1,14pr 285
26,1,14,1 285
26,2,9 308
26,2,11 197
26,7,39,8 167
26,7,40 260
27,3,1,2 330
28,1,5 280, 281
28,1,6 284
28,1,12pr 298, 299
28,1,20 277
28,1,21,3 251
28,2 per tot 297
28,2,10 185
28,2,16 192, 193, 194
28,2,23pr 272 (2 cops)
28,2,23,1 270
28,2,29pr 172
28,2,29,1 186
28,2,29,5 184, 185
28,2,29,6 186
28,2,29,13 268
28,3 per tot 297
28,3,6,5 297, 298
28,3,6,9 305
28,3,6,12 285
28,3,12 295
28,3,15 287
28,3,18 270
28,3,19pr 218
28,3,19,1 220
28,5,3,4 319
28,5,6,3 322 (2 cops)
28,5,9,20 272
28,5,11 224 (3 cops), 226
28,5,12 226
28,5,13 224,226, 227
28,5,15 170
28,5,17,1 221
28,5,17,5 226
28,5,28 183
28,5,31pr 208
28,5,37pr 172, 173
28,5,37,1 183, 220 (2 cops)
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28,5,41 (40) 173, 187, 196, 201, 202 (2 cops), 203, 208
 (2 cops), 210 (2 cops), 212, 213 (2 cops), 214, 215
28,5,42 (41) 210, 212, 213 (2 cops)
28,5,47 (46) 179, 180
28,5,50 (49),1 268
28,5,54 (53) 220
28,5,55 (54) 323
28,5,60 (59),2 226
28,5,60 (59),6 327
28,5,63 (62)pr 272
28,5,70 (69) 188
28,5,78 (77) 277
28,5,83 (82) 174
28,5,87 (86) 188
28,5,88 (87) 170
28,5,89 (88) 167, 189, 307
28,6 per tot 167
28,6,1 168, 169, 279, 280
28,6,1,1 171, 178 (2 cops), 245, 256, 325
28,6,1,2 173, 297
28,6,2pr 242, 243, 262 (2 cops.), 267 (5 cops), 268 (2 cops), 
 269, 270, 271, 281
28,6,2,1 183,273, 275, 308, 309, 311, 312, 313, 314 (2 cops), 
 338
28,6,2,2 242, 276, 292, 309, 314
28,6,2,4 173, 242, 273 (3 cops), 274, 275, 278, 279, 343
28,6,2,5 246, 273, 274
28,6,2,6 182, 183, 247, 250, 255, 270, 271
28,6,2,7 274
28,6,3,2 279
28,6,4 187, 247, 254, 255, 258, 264 (2 cops)
28,6,4pr 178 (2 cops), 192, 233, 249, 257 (2 cops), 349 (2 cops)
28,6,4,1 177, 220 (2 cops), 247, 254 (2 cops), 283 (2 cops)
28,6,4,2 179, 255, 283
28,6,4,3 249, 255, 256
28,6,5 225
28,6,6 345
28,6,7 262 (2 cops), 263, 267 (2 cops), 282
28,6,8pr 242, 243, 352
28,6,8,1 197, 198, 225, 230, 231, 327, 328 (3 cops)
28,6,9 224, 225
28,6,10pr 225, 226, 328
28,6,10,1 279, 319, 320, 343
28,6,10,2 344
28,6,10,4 308, 311, 314, 338 (2 cops), 344, 345, 350

finestres tripa 18/4/05, 17:28498



J. FINESTRES I DE MONSALVO498 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 499

28,6,10,5 173, 275, 330 (3 cops)
28,6,10,6 267, 270, 331 (2 cops), 333
28,6,11 317
28,6,12 194, 240, 242, 276, 310, 316 (3 cops), 320, 322, 
 339, 340, 342, 343, 346, 360
28,6,14 233, 262 (2 cops), 280, 282
28,6,15 266 (4 cops)
28,6,16pr 175
28,6,16,1 250, 270, 275 (3 cops), 277, 278, 279, 297
28,6,18 322
28,6,20pr 278 (2 cops)
28,6,20,1 275
28,6,21 185, 282
28,6,22 278, 318, 342
28,6,23 220, 226
28,6,24 226, 227
28,6,25 168, 180, 220
28,6,26 249
28,6,27 169, 227 (2 cops), 230
28,6,28 286 (2 cops), 288, 298, 299, 302, 303
28,6,29 305, 306
28,6,30 198, 216
28,6,31 307
28,6,33pr 272
28,6,33,1 172, 267
28,6,34 180
28,6,34,2 307
28,6,35 307
28,6,36,1 219
28,6,38,1 185, 233, 245, 282
28,6,38,2 185, 246, 282 (2 cops)
28,6,38,3 242, 276, 309
28,6,39,1 256
28,6,40 290, 291
28,6,41pr 169, 227 (2 cops), 229 (2 cops), 230
28,6,41,1 220, 226
28,6,41,2 267 (2 cops), 268, 269, 284
28,6,41,4 220 (2 cops), 221
28,6,41,5 222 (3 cops)
28,6,41,6 354, 358 (2 cops)
28,6,41,7 180, 280
28,6,41,8 245
28,6,42 307, 333
28,6,43pr 177, 243, 280
28,6,43,1 185, 282
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28,6,43,2 168
28,6,43,3 318 (2 cops)
28,6,44 254, 275, 278, 318, 338
28,6,45 187, 220, 256, 258
28,6,45pr 247
28,6,46 170, 267, 333
28,6,47 228, 229 (3 cops)
28,6,48pr 198, 216
28,6,48,1 175, 263
28,6,48,2 323
28,7,12 188
28,8,8 315, 341
29,1,6 330
29,1,15 330
29,1,15,4 174
29,1,15,5 275, 276, 308
29,1,17,1 332
29,1,17,4 260 
29,1,19,2 174, 266
29,1,24 260
29,1,26 276
29,1,34,2 266
29,1,35 260
29,1,38 276
29,1,39 298, 299
29,1,40 260
29,1,41pr 174, 266
29,1,41,3 173
29,1,41,4 359
29,1,41,5 275 (2 cops), 308
29,2 per tot 340
29,2,2,6 319
29,2,3 173
29,2,7 187
29,2,7,2 344
29,2,12 314, 343
29,2,20,4 341
29,2,32 194
29,2,35 325
29,2,38 317
29,2,40 338 (2 cops), 339, 340, 341, 343, 344, 345, 350
29,2,41 312, 314, 339, 341
29,2,42pr 246, 255, 312, 319, 320, 321 (2 cops), 326, 345, 347, 
 348, 349 (2 cops), 350
29,2,45 331
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29,2,53,1 231
29,2,55 317
29,2,57 190, 194 (2 cops), 239, 240 (3 cops), 311, 314, 320 
 (2 cops), 348
29,2,59 278, 324, 325, 327 (2 cops), 328, 337 (5 cops)
29,2,61 235
29,2,68,1 181
29,2,69 172, 257, 293, 334
29,2,70 194
29,2,80 190
29,2,81 230 (2 cops), 231, 232, 327, 328
29,2,83 318, 319
29,2,86 203
29,2,98 317
29,2,99 317
29,3,8 251, 349
29,3,11 270, 275, 288
29,4,1pr 309
29,4,1,5 190
29,4,1,6 321
29,4,1,7 321, 322
29,4,26 190
29,4,27 351
29,5,1,1 206
29,5,1,2 206
29,5,4 170
29,5,5,2 206
29,5,14 285
29,5,15 206 (2 cops)
29,7,2,2 270 (2 cops)
29,7,2,4 265
30,3 192
30,16,2 224
30,17,2 338
30,18 338
30,22 166
30,32 169
30,34pr 221, 223, 226
30,34,10 242
30,65,1 247, 248
30,68 191
30,74 357
30,88 258
30,89 194, 240
30,91,2 338
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30,94 359
30,108,9 263
30,109 180
30,114,12 179
31,6 338
31,7 225
31,28 215
31,61pr 201
31,61,1 219, 221, 235, 357
31,64 220
31,77,12 274
31,88,6 224
32,37,2 265
32,103 359
33,5,9,2 323
33,8,14 274
34,1,18,3 242
34,3,7,5 352
34,3,25 (26) 277
34,5,5 (6) 224
34,5,9 (10) 180
34,5,19 (20) 269
34,9 per tot 205
34,9,2 318, 342
34,9,5,14 318, 338
34,9,11 318
34,9,15 318
34,9,16pr 242
35,1,10 184
35,2,1,13 231
35,1,26,1 231
35,1,38 277
35,1,44 185, 187
35,1,47 247
35,1,55 185
35,1,101pr 183
35,1,102 233
35,2,1pr 351
35,2,1,12 353
35,2,1,13 355
35,2,1,14 355, 356
35,2,10 360
35,2,11,5 175, 242, 278, 325 (2 cops), 351, 352 (2 cops), 353
35,2,11,6 325, 352, 358
35,2,11,7 354, 355
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35,2,11,8 359 (2 cops)
35,2,14,3 180
35,2,21 351
35,2,31 353 (2 cops)
35,2,77 358
35,2,78 355
35,2,79 242, 278 (2 cops), 279 (2 cops), 325, 351, 352 (2 cops),
 353 (2 cops)
35,2,87,4 355, 356, 357 (2 cops)
35,2,87,5 355
35,2,87,7 359
35,2,87,8 351, 357
35,3,1,1 242, 279, 353
35,3,1,2 353
36,1,4 199
36,1,6,3 207
36,1,6,5 167
36,1,11,1 311, 312, 313 (2 cops)
36,1,13,2 199
36,1,14,3 309
36,1,23 (22)pr 184, 186
36,1,28 (27),2 313, 326, 329
36,1,28 (27),5 313
36,1,19 (18) 266 (2 cops)
36,1,28 (27), 2 344
36,1,28 (27),4 309
36,1,44 (43) 313
36,1,46 (44) 167
36,1,62 (60) 215
36,1,65 (63) 199
36,1,67 (65)pr 199
36,1,67 (65),1 199
36,1,67 (65),2 199
36,1,76 (74 258
36,1,78 (76) 263 (3 cops), 264, 265
36,1,83 (81) 222 (2 cops), 223, 242, 277
36,2,30 184
36,3 (per tot) 179
36,4,1,4 315
37,1 (per tot) 195
37,1,12,1 288
37,2,11,7 358
37,4,4,2 272
37,4,8 275
37,4,8,8 269
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37,4,8,14 307
37,4,18,1 318
37,5,4 318
37,7,1,21 331
37,6,12 267
37,9,1,15 224
37,11,1,8 280
37,11,2pr 307
37,11,2,4 170
37,11,2,8 181, 216, 231
37,11,3 288
37,11,8,1 246
37,11,11 180
37,11,11,2 291, 295 (2 cops)
37,14,21,1 215
38,2,6,2 195
38,2,6,3 195
38,2,16,5 206
38,2,16,10 206
38,2,41 173, 215
38,5,13 331
38,6,1 181
38,6,7 193, 302, 335
38,8 per tot 296
38,8,1 288
38,8,1,4 296
38,8,3 296
38,9,1pr 246
38,9,1,12 322
38,9,1,13 322
38,9,2 236, 238
38,16,1 287, 288
38,16,2,5 302
38,16,7 267
38,16,9 230, 231, 232, 327, 328 (2 cops)
38,16,13 272
38,16,15 298, 300, 302 (2 cops)
38,17,1,10 235, 240 (2 cops)
38,17,2,5 242, 290
38,17,2,10 234, 240 (2 cops)
38,17,6,1 240 (2 cops)
39,5,20 215
39,5,29,2 292
40,1,24 263
40,2,5 346

finestres tripa 18/4/05, 17:28504



J. FINESTRES I DE MONSALVO504 Praelectio Cervariensis sive commentarius accademicus ad titulum Pandectarum de vulgari et pupillari substitutione 505

40,4,2 175
40,4,10 175
40,4,32 315
40,4,40 175
40,4,43 271
40,5,30,9 194
40,5,30,10 311, 314, 315
40,5,56 169
40,7,2pr 323 (2 cops)
40,7,2,1 323
40,7,2,3 242
40,7,2,4 323
40,7,4,8 323
40,7,6,3 323
40,7,36 323 (4 cops), 325
41,2,22 333
41,3,44,7 299
42,1,44 190, 195, 234, 239, 240, 311, 316
42,4 per tot 341
42,4,28 247
42,5 per tot 341
42,5,28 251, 252 (3 cops), 253, 278 (2 cops), 279, 312, 344, 
 346, 348, 349 (3 cops)
42,8,23 246
43,1,1,1 279
44,4,4,11 338
44,7,49 294
45,1,83,5 283
45,1,130 245
45,1,136,1 283
45,1,140,2 283 (2 cops), 284
45,1,141,2 241
45,15,10,1 288
45,15,22 288
45,15,22,1 287 (3 cops)
45,15,22,3 287
46,3,14,3 167
47,2,38,1 244
47,2,21pr 180
47,2,42 179
47,4,1,10 167
47,23,3 179
48,5,14 (13),2 179
48,5,23 (22),4 246
48,19,39 277
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49,1,28,2 167
49,14,9 199
49,14,16 241
49,14,26 207 (2 cops)
49,14,45pr 207 (2 cops)
49,14,45,13 166
49,15,11 298, 299 (2 cops), 300, 301, 302, 303
49,15,12,1 299
49,15,12,6 298
49,15,10 302
49,15,10,1 286 (2 cops), 288, 303
49,15,11 302
49,15,11,1 304
49,15,16 298 (2 cops)
49,15,22,2 298
49,15,24 298
49,17,9 298, 300, 302
50,13,1,5 166
50,16,60 327
50,16,65 333
50,16,70 327, 333
50,16,71 333
50,16,120 180, 245
50,16,162 180
50,16,164 209
50,16,239pr 241
50,17,7 216, 219, 228, 330, 332, 334
50,17,10 354
50,17,20 263
50,17,51 333
50,17,73 283
50,17,85,1 283
50,17,89 194, 197
50,17,120 297
50,17,129,1 273, 275 (2 cops)
50,17,141,1 167, 189, 195, 237
50,17,152,3 294
50,17,178 273, 275 (2 cops), 297
50,17,179 263 

Còdex de Justinià (C.)
1,5,4 206
2,2,3 343
3,28,27 335
4,30,6 167
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5,9 169
5,25,1 335
5,42,2 167
5,62,4 167
5,70,7,1 246
6,9,4 322
6,20,17 307
6,21,1 330
6,21,2 330
6,21,6 260
6,21,12 260
6,22,4 280, 281
6,23,15pr 264
6,23,21 251
6,24,3 183, 209
6,24,3,2 198
6,24,4 209
6,25,3 184, 186 (2 cops)
6,25,10 (9) 184, 187, 256 (2 cops), 258 (2 cops), 259, 260
6,26 262
6,26,1 226
6,26,2 255, 256
6,26,4 247, 255, 256, 267
6,26,5 206, 233, 262
6,26,7 241, 334
6,26,8 177, 256, 259 (2 cops), 260, 261, 262, 265, 266 (2 cops)
6,26,8pr 169,
6,26,8,2 183
6,26,11 225 (3 cops), 226, 267
6,26,11pr 224
6,26,11,1 245
6,27,4 323
6,27,5 323
6,30,3 192, 201, 203, 204
6,30,19 199, 201
6,30,20 324, 325, 326, 329, 337
6,31,4 315
6,31,6 315, 341
6,37,6 167
6,42,5 262, 263
6,42,30 167, 233
6,43pr 264
6,49,4 201, 357
6,50,7 260
6,51,1 200, 216
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6,51,1,1a 181
6,51,1,7 167 (2 cops)
6,51,1,5 199, 201, 204, 327
6,51,1,10 319
6,51,1,13 201, 204 (2 cops), 205 (2 cops)
6,52,1 199, 200
6,55,8 192, 199, 315
6,57,2 198 (2 cops)
6,58,11 293
6,59,8 181, 334
6,61,6 214
6,61,8pr 198 (2 cops)
6,61,8,1 198 (2 cops)
6,61,8,2 196, 197, 198 (2 cops)
6,61,8,3 198 (2 cops)
7,2,9 263
7,3,1 315
7,6,1,7 324 (2 cops)
7,7,1 322
7,39,3 241
7,72,1 351
8,40 (41),3 192
8,47,2 289
8,48,6 293
8,50,4 301

NOVEL·LES

Autèntiques2

«Hoc amplius» a C.6,43 216, 234
«Et cum solis» a C.6,56 257
«Defuncto» a C.6,56 257
«Ex causa» a C.6,28 308

Novel·les (Nov.)
1,1,1 234
1,1,3 216, 234
22,2 180

2 Els glossadors van incorporar al Codex, al final d’alguns títols, breus resums d’algunes novel·les 
de Justinià i també de lleis dels emperadors alemanys Frederic I i Frederic II. Aquests resums formaven 
part del dret de la recepció tot i que, en cas de contradicció, tenia preferència l’original. Per això les 
edicions humanistes del Corpus Iuris no en podien prescindir (vegeu, per exemple, l’edició del Corpus Iuris 
de Leipzig, 1720, vol. 2).
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70 297
81pr 296
81,1 296 (2 cops)
81,3 296
15,3 308

FONTS BIZANTINES (EXTERNES AL CORPUS IURIS CIVILIS)

Paràfrasi de Teòfi l (P.Th.)
1,11,1 168
2,15pr 170
2,15,2 226
2,15,4 210
2,16pr 188

FONTS DE DRET CANÒNIC

Decret de Gracià
c.2,C.20,q.1 296
c.4,C.20,q.1 296
c.8,C.20,q.1 296

Decretals de Gregori IX
c.42,X,I,6 305
c.20,X,II,26 335
c.16,X,III,26 267
c.9,X,IV,2 281
c.14,X,IV,2 281

Liber sextus
c.1,III,16 in VI 335
c.1,III,16 in VI 296
c.2,V,5 in VI 335
c.42,V,12 in VI 273, 275

FONTS DE DRET LOCAL CATALÀ

Constitució «Los impubers...» a Constitucions i altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704 
[reimp. ibidem, 1973], llib. 6, tit. 1, const. 2 (p. 357)   .    .    .    .    .    .  264

Privilegi «Debita meditatione...», a Pragmaticas i altres Drets de Catalunya, Barcelona, 1704 
[reimp. ibidem, 1973], llib. 6, tit. 1, const. 1 (p. 153)   .    .    .    .    .    .  308

Constitució «Per quant apar...» a Constitucions... cit. llib. 6, tit. 1, const. 3, cap. 1 (p. 357)
  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  334
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