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Acord de la Junta directiva 
de 14 de novembre de 2018

«Concedir el Premi Puig Salellas, en la seva X edició, corresponent a 
l’any 2018, a la catedràtica de Dret Internacional Privat la senyora Alegría 
Borrás en reconeixement a la seva extraordinària trajectòria jurídica i, 
molt en especial, a la seva llarga i molt brillant dedicació acadèmica a 
la Universitat de Barcelona, on ha esdevingut referent indiscutible en la 
seva disciplina, mestra de successives generacions de professors i juristes 
catalans. Alhora, l’excel·lència assolida en la seva extensíssima producció 
científica així com la seva molt valuosa participació des de fa vàries dèca-
des en les més diverses comissions jurídiques nacionals i internacionals, i 
molt especialment a la Conferència de l’haia de Dret Internacional Privat, 
l’ha convertit en una de les nostres juristes més rellevants i prestigioses 
de les darreres dècades del segle xx i les primeres del xxi, amb un llegat 
jurídic que ha esdevingut ja excepcional.

El Col·legi de Notaris de Catalunya té la gran satisfacció de poder-li 
atorgar una distinció tan merescuda, que serà lliurada a la senyora Ale-
gría Borrás en un acte presidit per l’honorable Sra. Ester Capella, Conse-
llera de justícia de la Generalitat de Catalunya».



una lloança pública a la professora 
Alegría borrás

honorable consellera de justícia,
Il·lustre senyor degà,
Excel·lentíssima i molt benvolguda Alegría Borrás,
Senyor josep Maria vallverdú i família,
Estimada Maria Luz i família Puig,
Autoritats civils i acadèmiques,
Membres de la junta directiva, companys acadèmics i notaris,
senyores i senyors que ens heu volgut acompanyar:

josep M. Puig Salellas va morir l’any 2007 i, poc després, el Col·legi de 
Notaris va instituir el premi que du el seu nom per reconèixer una trajec-
tòria jurídica. Enguany, en la seva desena edició, el premi s’ha atorgat a la 
catedràtica Alegría Borrás.

Alegría Borrás ha tingut l’amabilitat de fer-me parlar sobre ella en 
aquest acte essencialment en atenció a la meva condició de President 
de l’Acadèmia de jurisprudència i Legislació de Catalunya, de la qual 
formem part, ella des de l’any 1988 succeint al degà Ramon Faus Es-
teve, i jo des de 2008 en substitució del també degà josep M. Puig Sa-
lellas.

Li he de donar les gràcies.

Primer perquè em sento profundament lligat a aquesta casa, el Col·legi 
de Notaris de Catalunya, una institució civil catalana dipositària d’una 
tradició jurídica essencial per entendre el Dret de Catalunya i, durant 
molts anys, per salvar l’ús de la nostra llengua en documentació oficial 
tal com consta en l’arxiu valuosíssim que conservem. I també em sento 
profundament lligat a josep M. Puig Salellas, de qui vaig aprendre tant 
i amb qui vaig tenir el goig i l’honor de compartir projectes, idees i rea-
litzacions. L’acceptació del premi per part de la doctora Borrás, així com 
la dels il·lustres i doctes juristes que l’han rebut en edicions anteriors, 
dona prestigi al premi i honora al Col·legi i la memòria de Puig Salellas. 
 Gràcies, doncs, professora Borrás, per haver-lo acceptat.
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I gràcies, també, per haver-me encomanat aquesta lloança pública tot 
i que parlar de la seva absolutament impressionant obra jurídica no sigui 
gens fàcil.

Destacaré, en una tria personal quatre de les facetes en què a parer 
meu ha excel·lit:

1. L’activitat universitària.
2. L’activitat a la Conferència de la haia i a Brussel·les.
3. La participació en institucions jurídiques del país.
4. La preocupació per garantir versions castellanes uniformes dels 

tractats internacionals.

i. l’ActivitAt univerSitàriA

Alegría Borrás es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona 
el 1964, a la llavors novíssima Facultat de la Diagonal, i després d’obte-
nir el Diploma del Centro de estudios tributarios y financieros el 1966 que 
l’hauria pogut dur cap a la carrera funcionarial, va optar per fer vida uni-
versitària i es va doctorar, el 1970, amb una tesi sobre la doble imposició 
internacional dirigida pel professor Manuel Díez de velasco, que més tard 
havia de formar part de la primera fornada de magistrats del tribunal 
Constitucional d’Espanya. Fou professora ajudant i després professora 
adjunta de Dret Internacional a la UB entre 1964 i 1982 i d’aquest temps 
és de destacar l’obra, llavors tan innovadora, Prácticas de derecho inter-
nacional privado dirigida pel professor Díez de velasco en la qual ella hi 
consta, coses d’aquell temps, com a «secretària».

va guanyar la càtedra de Dret Internacional Privat de la Universitat de 
Còrdova el 1982, de l’Autònoma de Barcelona el 1983 i des del 1985 ho va 
ser de la de Barcelona, Universitat de la qual és catedràtica emèrita i de 
la què ha estat vicedegana de Dret en dues ocasions, facultat en la què va 
presidir la Comissió de Relacions internacionals essent la responsable de 
la implantació del programa ERASMUS.

va seguir quatre cursos a la denominada Càtedra james Brown Scott 
a vitòria i els cursos de Dret Internacional Privat a l’Acadèmie de Droit 
International de la haia els anys 1974 i 1980, on va coincidir amb alguns 
dels grans juristes que, anys a venir, havien de treballar en la codificació 
dels textos europeus. El 1989 va ser directora d’estudis, juntament amb 
hans van Loon, dels cursos a l’Acadèmia citada, i després va professar 
2 cursos, el 1994 i 2005, essent destacable el de 1994 sobre un tema tan 
essencial per a nosaltres com «Els ordenaments plurilegislatius en el dret 
internacional privat». també ha impartit cursos com a professora convi-
dada a les universitats de Paris v, Estrasburg, Sofia i Nimega i a diverses 
universitats del Brasil, l’Argentina i el Canadà.

Com a professora universitària ha estat sempre conscient de la impor-
tància de la tasca de recerca i s’ha interessat per una multitud de temàti-
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ques com són els conflictes interns en estats plurilegislatius, les normes 
de solució de conflictes en dret de família i de successions, les discrimi-
nacions per raó de sexe, l’adopció internacional, la sostracció de menors, 
l’estatut dels estrangers immigrats a Espanya, les institucions europees i 
la codificació internacional. ha publicat més de 300 treballs, reitero, més 
de 300, en obres i en revistes editades a Catalunya, Espanya, Alemanya, 
àustria, Bèlgica, França, Grècia, holanda, Itàlia, Noruega, Portugal, Reg-
ne Unit i Suïssa.

A més, no sempre ha treballat en nom propi, per dir-ho així. Una de 
les seves grans obres va ser la traducció al castellà amb adaptació al Dret 
espanyol de l’obra derecho internacional Privado, de François Rigaux, el 
gran internacionalista belga, i de la posada al dia del derecho internacio-
nal Privado, de Miaja de la Muela, un clàssic entre els llibres de text dels 
anys setanta i vuitanta.

Íntimament lligada a la tasca de recerca i difusió del coneixement cal 
esmentar que ha dirigit la revista española de derecho internacional i ha 
format part dels consells de redacció de les revistes notícias de la Unión 
europea, revue de l’Assemblée des régions d’europe o la nostra revista Ju-
rídica de Catalunya, en la qual s’ocupa, en col·laboració amb Blanca vilà 
primer i amb Cristina Pellissé després, de ressenyar la jurisprudència del 
tribunal de justícia de la Unió Europea.

tampoc no es pot obviar la seva implicació en el Grup de recerca con-
solidat «dret internacional Privat» de la UB, que ha col·laborat amb uni-
versitats del Regne Unit, els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica.

Per acabar aquest apartat esmentaré la tasca, tan absorbent com en-
riquidora per a qualsevol professor universitari, de direcció de tesis doc-
torals. A ella li ha fet sempre una il·lusió especial dirigir-ne, i com que és 
sàvia i disposada, n’ha dirigit dues dotzenes llargues.

ii. lA codificAció internAcionAl

La professora Borrás ha tingut una actuació remarcable en el camp de 
la codificació internacional tant a la Conferència de la haia i Lugano com 
a la Unió Europea.

La Conferència de la haia de Dret internacional privat és una organit-
zació intergovernamental fundada el 1893 amb la finalitat d’homologar 
i harmonitzar les normes de dret internacional privat. A finals de 2017 
tenia 82 estats membres més la Unió Europea, i altres 68 estats adherits a 
diversos convenis. La Conferència ha proposat tractats sobre normes per 
a la solució de conflictes de lleis, en matèria de matrimoni, règim de béns 
i successions, així com per a la circulació de documentació oficial. Per a 
nosaltres els notaris, és el pa de cada dia aplicar el Conveni de 1961 sobre 
supressió de la doble legalització de documents amb l’establiment de la 
tan popular Postil·la de la haia.
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La tasca de la Conferència ha estat fonamental perquè el dret s’adap-
tés a la realitat social tan canviant del darrer segle, tant pel que fa a la 
mobilitat de les persones, els intercanvis comercials, la multiplicació del 
nombre dels estats dits sobirans i l’erosió del concepte de sobirania.

Alegría Borrás s’integrà a la Delegació d’Espanya a la Conferència a 
partir de 1986 i sis anys més tard ja n’era la Cap. La seva participació ha 
estat del tot rellevant i, entre d’altres, ha format part dels grups d’experts 
que van preparar les convencions sobre llei aplicable a les successions; 
l’adopció internacional; la protecció d’adults; el dret d’aliments i l’elecció 
de fur. La seva tasca ha estat altament valorada per les delegacions de 
tot el món que el 2016 li van rendir un homenatge, juntament amb els 
professors Fausto Porcar i Andreas Bucher, per llur «dilatada presència i 
participació a la Conferència».

també ha estat delegada d’Espanya en el Comitè permanent del Con-
veni de Lugano i ha contribuït a la preparació del conveni de 2007 sobre 
competència judicial, reconeixement i execució de sentències en matèria 
civil i comercial.

Per acabar, en el marc de la Unió Europea ha participat en els grups 
de treball que han preparat la transformació en reglaments de les 
convencions, un canvi gens irrellevant, i va ser relatora del Conveni 
Brussel·les II sobre competència judicial, reconeixement i execució de 
sentències en matèria matrimonial i responsabilitat parental sobre fills 
comuns.

En altres paraules, ha participat activament en el que es coneix com a 
«Comunitarització del Dret Internacional Privat», això és, en la progressi-
va aprovació per part de la Unió Europea de reglaments que adopten com 
a normes de dret intern les normes de solució de conflictes que contenien 
els convenis.

iii. lA pArticipAció en inStitucionS JurÍdiQueS

A la vista d’una activitat universitària tan reeixida, de tantes classes i 
tants cursos, de tantes tesis dirigides, tantes publicacions i, sobretot, en 
consideració a tanta, tanta activitat entre Brussel·les i la haia, podríem 
imaginar que la professora Borrás ha estat una absent de la vida pública 
del seu país.

No és així. A més de la implicació en els òrgans directius de la Facultat 
de Dret, ha estat una col·laboradora activa, des dels òrgans consultius, del 
Govern de Catalunya.

Així, entre 1986 i 2005 va formar part de la Comissió jurídica Asses-
sora, el nostre Consell d’Estat que fa uns dies celebrava els 85 anys de la 
crea ció i els 40 de la restauració. Entre 1985 i el 2000 va formar part del 
Consell científic del Patronat Català Pro Europa, un consorci impulsat 
per la Generalitat per fer el seguiment de les iniciatives de la Unió Euro-
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pea que repercutien de manera directa a Catalunya i també per a promou-
re entre els catalans el sentiment d’adhesió als principis de la Unió.

Encara dins de l’àmbit de la Generalitat, el 1996 es va integrar a la 
Comissió nacional per a l’avaluació de la recerca, que va presidir el 1997. 
Més tard, fou membre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i és membre del Ple de la Comissió de Codificació de Cata-
lunya, càrrec per al qual ha estat recentment renovada.

En l’àmbit de l’Administració de l’Estat és membre permanent de la 
Comissió General de Codificació d’Espanya, secció de Dret Civil, des de 
l’any 2005, i el 2007, va ser la primera presidenta de la Comissió d’acredi-
tació de professors titulars universitaris en l’àmbit de les ciències socials 
i jurídiques.

I és a aquest àmbit de participació en les institucions catalanes que he 
reservat un espai per a parlar de l’Acadèmia de jurisprudència i Legislació 
de Catalunya, instituïda el 1840 pel Col·legi d’Advocats de Barcelona que 
avui integren 36 juristes rellevants residents habitualment a Catalunya 
pertanyents a diverses disciplines i professions del Dret. Alegría Borrás hi 
va ingressar l’any 1988 i el seu discurs d’ingrés va versar sobre el interés 
del menor como factor de evolución y progreso del derecho internacional 
privado i fou contestat per la professora Encarna Roca, amb qui la nostra 
homenatjada d’avui ha tingut sempre una gran complicitat.

Des que hi entrà ara fa trenta anys, la professora Borrás ha assistit 
amb regularitat a les sessions de l’Acadèmia, hi ha participat d’una ma-
nera destacada i n’ha estat la secretària entre els anys 2004 i 2008, quan 
n’era president el nostre company Robert Follia. vull destacar dos dels 
treballs que hi ha presentat darrerament.

El primer, la Lliçó inaugural del curs interacadèmic de Catalunya pro-
nunciat de 2015 sobre el dret a l’aigua i el dret de l’aigua una exposició 
reeixida en la qual aprofundeix en una matèria tan essencial per a la su-
pervivència i el desenvolupament de les persones i dels pobles superant, 
com sempre ha fet ella, l’excessiva segmentació entre el públic i el privat.

El segon, les tres comunicacions que ens ha presentat a l’entorn del re-
glament europeu 650/2012, en matèria de successions que, com sap tothom 
en aquesta sala, ha incidit decisivament en la solució de la problemàtica 
successòria dels estrangers que moren essent residents a Catalunya. Les 
seves exposicions, que ens han il·lustrat sobre el Reglament, li han permès 
de criticar obertament els articles del Codi Civil espanyol que estableixen 
normes de solució de conflictes en matèria de dret internacional privat i 
dels que regulen els conflictes entre ordenaments interns.

Aquesta ha estat una de les línies bàsiques d’estudi, però sobretot de 
mestratge, de la professora Borrás al llarg de tota la vida i ja el va tractar, 
per exemple, en una ponència a les jornades de tossa de Mar de 1982. Per 
ella cal superar la connexió de la nacionalitat o veïnatge i optar per la con-
nexió amb la residència habitual, més encara si es respecta per a deter-
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minades matèries la possibilitat de la professio iuris. En tot cas remarca, 
amb raó, l’absurditat de mantenir en el Codi Civil un joc de normes de so-
lució de conflictes quan el conjunt de reglaments europeus i de convenis 
ratificats per Espanya sovint les contradiuen, de manera que les normes 
del Codi queden relegades a solucionar conflictes entre ordenaments in-
terns generant una disparitat de solucions tan absurda com les que duen 
a tractar de manera diferent una persona de llei catalana que mor essent 
resident a Sevilla o essent resident a Nàpols o a trèveris.

Sobre la base d’igualar el tractament dels conflictes de lleis internes i 
internacionals seria ideal, penso, que la mateixa professora Borrás ens 
preparés un avantprojecte de llei de dret internacional privat.

Per acabar aquest apartat, no es poden silenciar les condecoracions 
que li han atorgat tant el govern de l’Estat com el de Catalunya, és a dir, 
la Creu distingida de 1a classe de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort, la 
Comanadoria de l’Ordre d’Isabel la Catòlica i la Creu de Sant jordi.

iv. lA preocupAció lingüÍSticA

La darrera de les facetes en què ha excel·lit la professora Borrás que 
he triat per parlar-ne pot semblar marginal, però per mi no ho és. és el 
seu interès per aconseguir versions castellanes úniques, uniformes i de 
qualitat, dels convenis de la haia. Com ja hem dit, els convenis de la haia 
deriven de tractats multinacionals clàssics que tenen per llengües oficials 
exclusivament el francès i l’anglès. Els països anglòfons i francòfons te-
nen un text únic per definició. Però cada un dels estats que tenen el cas-
tellà per llengua oficial en feia la seva versió. Aquesta és una qüestió que 
sol preocupar a tots els estats que comparteixen llengües oficials perquè, 
com sap tothom, hi ha diferències entre el castellà de Salamanca, el de 
tenerife, el de Mèxic o el de Buenos Aires, de la mateixa manera que n’hi 
ha entre el portuguès de Lisboa, Sao Paulo o Maputo; o l’alemany de Ber-
lin, Berna o viena. Igualment ens preocupa als territoris de parla catalana 
perquè també hi ha diferències entre el català de Barcelona, el de Lleida, 
el de Palma o el de valència.

La professora Borrás, juntament amb el Prof. González Campos, va 
constituir un grup d’especialistes de diferents països iberoamericans per 
aconseguir una versió castellana unificada de tots els convenis en el que 
va ser la recopilación de Convenios de la Conferencia de la Haya de dere-
cho internacional Privado (1951-1993), de la qual el 2008 se’n va fer una 
segona edició revisada i actualitzada.

vaig tenir ocasió d’encarar-me amb un problema similar quan vaig te-
nir responsabilitats en matèria de política lingüística a Catalunya i puc 
valorar bé l’esforç i l’èxit que això suposa. Després d’una feinada desco-
munal i de contactes polítics al més alt nivell vam aconseguir que a partir 
del 1999 el Boe publiqués suplements en català malgrat que la qüestió 
no era prevista en cap norma, cosa que evitava sobretot la proliferació de 
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traduccions particulars. El problema afegit va venir després quan el ma-
teix Boe, que s’havia oposat a publicar una versió catalana, s’interessà en 
publicar-ne tres. El Govern de les Illes va renunciar a la versió illenca que 
li oferien, però la Generalitat valenciana s’hi va apuntar a corre-cuita. No 
va quedar més remei, llavors, que treballar per sota mà amb els tècnics 
responsables de les traduccions, ajudats essencialment per eines de tra-
ducció automàtica, per garantir un mínim d’homogeneïtat. veieu, doncs, 
que la professora Borrás va tenir més sort i més èxit que jo en el tracta-
ment de qüestions similars.

he deixat expressament per al final d’aquest apartat lingüístic l’esment 
a una de les obres més populars i més útils de la professora Borrás: la seva 
recopilació Legislación básica de derecho internacional privado publica-
da el 1991 a l’editorial tecnos. D’aquesta obra, utilíssima, pràctica, fona-
mental, n’acaba d’aparèixer aquest any 2018 la 28ena edició amb 1.792 
pàgines.

En aquest punt cal esmentar, finalment, la seva col·laboració en la re-
visió científica de la versió catalana dels tractats constitutius de les Comu-
nitats europees editat pel Patronat català Pro Europa.

v. uneS pinzellAdeS perSonAlS

I per acabar no em puc estar de fer algunes pinzellades sobre la perso-
nalitat de la doctora Borrás.

Alegría Borrás va néixer a Barcelona l’any 1943, al carrer Balmes, a la 
vora de la Universitat, filla única de l’advocat barceloní Pau Borrás, i de la 
professora de piano Rosario Rodríguez, nascuda a Sòria. Quan tenia deu 
anys, la família es va traslladar a la part alta de la vila de Gràcia, perquè 
el seu pare volia una casa amb jardí per gaudir-ne i per cuidar-lo. Per 
influència del pare, de la mare, del jardí i del carrer, el dret, la cultura, la 
sensibilitat i la senzillesa han estat vectors clau en la seva personalitat i 
la seva vida.

La casa és de planta baixa i un pis, amb un balcó de barana ondulada 
i un frontó tardo modernista. Al darrere hi ha l’eixida, un jardí ni gran ni 
xic, amb espai suficient per a flors, arbres i ocells, semblant a tants altres 
d’aquella zona de Gràcia que Mercè Rodoreda ens ha descrit en algunes 
de les seves extraordinàries novel·les. Actualment en queden pocs de jar-
dins a causa de la sobre edificació de la zona i l’eixamplament del torrent 
de l’Olla que mica en mica van fent estralls.

Aquella casa, que fou la de la seva infància, és encara casa seva i la del 
seu marit, el tan afable josep Maria vallverdú, un farmacèutic que sap 
dret internacional i que ha fet costat i sempre ha empès a l’Alegría Borrás 
a fer tanta, tantíssima feina, en un exemple pràctic destacable i avant la 
lettre del que ara es coneix com a conciliació de la vida familiar i laboral, 
fonamentat en una concepció no jeràrquica de la família que té per base 
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el respecte, el reconeixement, la igualtat i l’estimació. A la casa van néixer 
i créixer els seus dos fills, Albert i Lluís i hi ha jugat i gaudit els cinc néts. 
M’agrada saber i fer saber que la doctora Borrás «és de Gràcia». també 
ho van ser els meus avis i besavis jou, habitants del carrer Progrés, i 
aquesta correspondència gracienca me la fa encara més estimada.

Com hem vist Alegría Borrás no ha parat. No ha parat d’estudiar, 
d’ensenyar, d’escriure, d’intervenir en organismes internacionals repre-
sentant-nos a tots amb dignitat, d’intervenir en organismes interns apor-
tant-hi coneixement i nivell. he tingut la sort de coincidir amb ella en 
algunes ocasions. va ser professora meva a cinquè curs i en un curs de 
doctorat. vam coincidir l’any 1984 en sengles comunicacions a les jorna-
des de Dret català a tossa de Mar, a la Comissió jurídica Assessora tres o 
quatre anys, i finalment a l’Acadèmia ja en fa deu, cosa que m’ha permès 
tractar-la de manera suficient per fer-ne, de tot cor, aquesta lloança.

Alegría Borrás és una dona planera, col·loquial, molt propera. Parla 
per convèncer, no per impressionar. Corregeix els altres amb una delica-
desa extrema. Aprèn, aprèn encara ara, per comunicar i per transmetre, 
és a dir, per compartir, no per presumir. Es mou i actua amb una gran 
sensibilitat i la seva amabilitat és proverbial. és complidora i quan té o 
s’imposa un encàrrec mai no el deixa a mitges.

Per a nosaltres, els notaris, amb els seus estudis sobre normes de re-
solució de conflictes de lleis, la Dra. Borrás ens ha facilitat una cosa tan 
elemental en el dia a dia com la de saber quina llei cal aplicar en cada cas; 
i per a nosaltres, els catalans, ha fet possible que tots els tractats tinguin 
en consideració que hi ha estats plurilegislatius i que el dret de Catalunya 
existeix.

és, en definitiva, una dona sàvia, una professora competent, una recer-
cadora vocacional, una acadèmica com cal, una diplomàtica eficaç, una 
jurista extraordinària, una persona planera. Per això mereix, i tant si la 
mereix, la distinció del premi Puig Salellas que avui se li atorga. Professo-
ra Borrás, per molts anys i moltes gràcies.

Lluís Jou



paraules d’agraïment amb motiu 
de la entrega del premi «puig Salellas 2018»

honorable Consellera de justícia,
Il·lustre Sr. Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya,
Autoritats que ens acompanyen,
Sra. vídua de Puig Salellas,
Benvolgut amic Lluís jou,
Amics i amigues,
Familiars,
Senyores i senyors,

i. introducció

vull començar aquesta intervenció agraint molt sincerament la con-
cessió d’aquest prestigiós Premi al Col·legi de Notaris: Gràcies, benvolgut 
joan Carles Ollé.

he tingut el plaer i l’honor de conèixer a tots els que fins ara han rebut 
aquest Premi i això fa que ho respecti i consideri encara més. Igualment, 
vull agrair les paraules de Lluís jou, fruit de l’amistat i d’una valoració 
molt positiva de la meva trajectòria. En la contestació de López Burniol 
al discurs d’ingrés de Lluís jou a l’Acadèmia de jurisprudència i Legisla-
ció de Catalunya, subratllava la preocupació d’en Lluís per la «feina ben 
feta»  1. Espero haver estat a l’alçada.

El fet de rebre aquest premi és una oportunitat per recordar la relle-
vància i importància de josep M.ª Puig Salellas, a qui vaig tenir la oportu-
nitat de tractar a la Comissió jurídica Assessora i, especialment, a l’Aca-
dèmia de jurisprudència i Legislació de Catalunya. Mai oblidaré el seus 
coneixements i la seva bonhomia i, com es va dir a l’homenatge que se’l va 
retre amb motiu del seu traspàs, la seva «capacitat d’organització i sentit 
pràctic»  2. vull recordar que vaig tractar molt la seva filla Imma, experta 

1 Annals de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, volum 3, p. 360.
2 ibid., p. 201.
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informàtica, quan jo era Secretària de l’Acadèmia de jurisprudència i Le-
gislació de Catalunya i vàrem preparar plegades la web de la Acadèmia, 
que es va presentar el 10 de juny de 2008  3, sota la presidència de Robert 
Follia.

Finalment, moltes gràcies a tots el presents per la seva assistència i 
permetin que subratlli la presència dels meus cinc néts.

ii. l’elecció del dret internAcionAl privAt

L’atorgament d’un premi d’aquesta naturalesa constitueix un bon mo-
ment per pensar en perquè s’ha treballat tota la vida en una determinada 
matèria i com es veu aquest treball després de més de 50 anys de dedica-
ció al Dret internacional privat. I certament, el Dret internacional privat 
és una matèria que requereix de cert punt d’abstracció i valentia, i això no 
és precisament fàcil. Encara recordo el dia que un dels meus fills, quan 
encara era petit, em va preguntar què era el Dret internacional privat; 
la resposta no era realment fàcil i prefereixo no repetir-la aquí. tan sols 
diré que diferia bastant de les que apareixen a la Memòria de l’oposició a 
Càtedra que fèiem els que encara ens diuen «Catedràtics de pota negra», 
pels sis complicats exercicis que fèiem.

vaig estudiar Dret perquè m’agradava, a més de la tradició familiar, 
doncs el meu pare va treballar com advocat a Barcelona durant més de 
50 anys i va acceptar la meva opció amb una única condició: calia que, a 
més, aprengués idiomes seriosament, cosa que vaig fer i ha estat una eina 
essencial per la meva feina. La figura del meu pare, la seva honestedat i 
dedicació a la feina varen influir de forma important en la meva vida en 
general, encara que m’hagi dedicat a una matèria ben diferent de la seva 
especialitat. Després, ja en l’àmbit concret del Dret internacional privat, 
va ser decisiva la influència del Prof. Adolfo Miaja de la Muela, que em 
qualificava com la seva néta intel·lectual, i del Prof. julio D. González 
Campos que, entre d’altres coses, em va iniciar a la vida internacional a 
la Conferència de La haia de Dret internacional privat. A partir de 1986, 
aquesta projecció internacional ha estat continuada i ampliada.

Per què vaig triar el Dret internacional privat? Potser és una conse-
qüència lògica del meu caràcter: m’agrada tot el que sigui obert, alegre, 
imaginatiu i, fins i tot, una mica agosarat. Així, m’agrada dibuixar, llegir, 
caminar o esquiar al Pirineu, gaudir del mar a Mallorca, a Porto Petro, 
viatjar pel món i... el Dret internacional privat, perquè és obert i aven-
turer, requereix en molts casos ser imaginatiu i és molt diferent d’altres 
disciplines jurídiques.

En efecte, el Dret internacional privat és una disciplina apassionant i 
oberta a totes les aventures. Queda molt lluny aquella època en que un 

3 A. Borrás, «Memòria de la Acadèmia de jurisprudència i Legislació 2007-2008», revista 
Jurídica de Catalunya, 2009.2, pp. 439 ss. i Annals de la Acadèmia, vol. 3, pp. 27 ss.
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advocat o un notari rara vegada trobava en tota la seva vida professional 
un cas amb elements estrangers i es podia dir que tot el Dret internacio-
nal privat espanyol es trobava en quatre articles del Codi civil. Ara tot és 
ben diferent: quants testaments d’estrangers o amb elements vinculats a 
ordenaments d’altres països autoritza un notari? I les normes aplicables 
als problemes de Dret internacional privat són moltes. I així, la nostre 
legislació bàsica de Dret internacional privat té ara quasi 2000 planes en 
la seva 28.ª edició, de 2018  4.

iii.  lA creixent internAcionAlitzAció de lA vidA 
i el dret

No pot deixar de recordar-se aquí l’evolució de les situacions de les 
persones i de les empreses i la seva internacionalització sense que el drets 
interns dels Estats hagin adoptat abans la necessària modificació. Un cas 
recent, resolt pel tribunal de justícia de la Unió Europea a la seva sen-
tència de 5 de juny de 2018, el cas Coman, ha estat l’objecte d’atenció de 
la doctrina científica (entre ella, del GEDIP)  5 i del col·lectiu LGtB  6. El 
Sr. Coman, de nacionalitat romanesa i dels Estats Units, i el Sr. hamilton, 
de nacionalitat dels Estats Units, es casen a Brussel·les, on el Sr. Coman 
treballa al Parlament Europeu. Al deixar aquesta feina, ambdós es tras-
lladen a Romania i sol·liciten permís de residència pel Sr. hamilton en la 
seva condició de «cònjuge» i, per tant, membre de la família del Sr. Co-
man. No obstant, les autoritats romaneses li deneguen perquè a Romania 
no es reconeix el matrimoni entre persones del mateix sexe. El tribunal 
arriba a una solució minimalista: és ben conegut el principi establert a 
l’art. 21 tFUE pel qual no es pot privar a un súbdit comunitari del dret 
dels ciutadans de la Unió i dels membres de la seva família a circular i 
residir lliurement en el territori del Estats membres o imposant-li condi-
cions més estrictes en casos com el present. Malgrat això, els Estats mem-
bres continuen tenint competència en matèria d’estat civil de les persona, 
incloent les normes relatives al matrimoni.

Però l’atractiu del Dret internacional privat, que es veu precisament en 
casos com aquest, no rau en aquest augment del nombre de casos vincu-
lats a diversos ordenaments jurídics i la pluralitat de fonts, internes, inter-
nacionals i de la Unió Europea, que regulen aquestes qüestions. Diferents 
elements caracteritzen el treball en l’àmbit del Dret internacional privat.

En primer lloc, requereix un coneixement del dret propi. Per exemple, 
és evident que no es pot tractar com a jurista una fallida d’una empresa 

4 A. Borrás - N. Bouza - F. j. GarcimarTín - M. VirGós, Legislación básica de derecho 
internacional privado, 28.ª ed., Madrid, tecnos, 2018.

5 groupe européen de droit international privé/european group for Private international 
Law (egPiL). Por parte española, son miembros del Grupo F. j. GarcimarTín, A. Borrás y, en 
septiembre de 2018 fue elegida por cooptación Cristina GonzáLez BeiLfuss.

6 Sentència de 5 de juny de 2018, C-673/16, Coman, ECLI:EU:C:2018:185. Nota a revista 
Jurídica de Catalunya, 2018.4, pp. 1118 y ss.
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amb elements estrangers si prèviament no es coneix la regulació de la 
fallida a Espanya.

Però, en segon lloc, i seguint l’exemple de la fallida, és freqüent que els 
elements d’una fallida estiguin vinculats a diferents ordenaments jurídics 
per la presència de béns o creditors a diversos països, cadascun d’ells amb 
la seva normativa pròpia. Evidentment, el jurista no pot conèixer tots els 
ordenaments del món, però, per solucionar un cas concret, es fa necessari 
esbrinar els elements rellevants dels ordenaments en presència, una tasca 
que puc assegurar és complicada.

En tercer lloc, cal esbrinar quina és la norma aplicable de tots aquests 
ordenaments a tot un cas o als diferents aspectes de l’assumpte. Per conti-
nuar amb l’exemple de la fallida, el Reglament comunitari 2015/848 sobre 
procediments d’insolvència  7 és un instrument de difícil comprensió. I si 
parlem d’una altra matèria, com les successions per exemple, és evident 
la dificultat que comporta l’aplicació del Reglament comunitari 650/2012 
que la regula  8 i que requereix de vàries lectures, com bé saben en especial 
notaris i advocats. I, sense ànim d’espantar a ningú, vull recordar que 
a partir del 29 de gener de 2019 s’aplicarà el Reglament 2016/1103 en 
matèria de règims econòmics matrimonials  9 i del Reglament 2016/1104 
relatiu als efectes patrimonials de les unions registrades  10. No és simple la 
regulació i és ben complicat esbrinar, en cada cas, quines són les normes 
aplicables. Puc assegurar que això consumeix una bona part de les hores 
que un jurista necessita per estudiar adequadament un cas amb elements 
vinculats a diferents ordenaments jurídics.

iv.  lA codificAció internAcionAl i de lA unió europeA 
de leS normeS de dret internAcionAl privAt

I arribo així al que ha estat una de les meves tasques més importants 
durant els últims trenta anys: la codificació internacional i de la Unió Eu-
ropea de les normes de Dret internacional privat. No és casualitat que el 
llibre homenatge preparat per amics i deixebles, i que em varen entregar 
en aquest mateix Col·legi de Notaris, es titulés de Bruselas a La Haya  11 i és 
que aquestes dues ciutats han estat, en gran mesura, el centre de la meva 
activitat exterior.

tants anys anant a La haia, tantes reunions i discussions amb especia-
listes de Dret internacional privat de tot el món m’han fet comprendre 
les dificultats de la seva codificació, que ara veu en la pràctica la Prof. 

7 do L 141, de 5 de juny de 2015, correcció d’errades do L 349, de 21 de desembre de 2016.
8 do L201, de 27 de juliol de 2012, correcció d’errades do L 344, de 14 de desembre de 2012 

i L 60 de 2 de mar de 2015.
9 do L 183, de 8 de juliol de 2016 , correcció d’errades 8 de juny i 29 d’abril de 2017.
10 do L 183, de 8 de juliol de 2016, correcció d’errades 29 abril 2017.
11 entre Bruselas y La Haya. estudios sobre la unificación internacional y regional del derecho 

internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás (j. forner - C. GonzáLez - R. Viñas, 
coords.), Madrid, Marcial Pons, 2013.
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Cristina González. Participar durant més de trenta anys en aquesta tasca, 
des de les més diverses posicions i responsabilitats, ha donat bons re-
sultats dels que destacaria, pel seu contingut, el Conveni sobre aliments 
de 2007, del que vaig ser co-relatora juntament amb l’australiana jenny 
Degeling  12 i, per la matèria tractada, el Comitè de Clàusules Federals de 
la Conferència de La haia del que vaig ser presidenta a partir de 1990, 
succeint al nord-americà Prof. Eugene Scoles, una matèria sobre la que 
hi incidiré més endavant.

Molt intensa ha estat la tasca a Brussel·les perquè l’anomenada «co-
munitarització» del Dret internacional privat no va ser fàcilment accep-
tada pels Estats en els primers moments per la pèrdua de competències 
que representava  13. Superant el que havia començat amb el Conveni de 
Brussel·les de 1968 en matèria de competència judicial, reconeixement i 
execució de decisions en matèria civil i mercantil i, en el que a mi respec-
ta, amb el Conveni de 1998 sobre competència judicial, reconeixement i 
execució de sentències en matèria matrimonial i de responsabilitat pa-
rental sobre el fills comuns, dictades amb ocasió d’accions judicials en 
matèria matrimonial  14. Aquest Conveni de 1998 no va arribar a entrar en 
vigor, precisament per la comunitarització, que el va transformar en el 
Reglament 1347/2000 (ara Reglament 2201/2003)  15. tant els propis regla-
ments com nombroses sentències de tribunals interns i, fins i tot, del tri-
bunal de justícia de la Unió Europea, o a les conclusions de l’Advocat Ge-
neral de dit tribunal s’esmenta, en allò que els reglaments mantenen del 
Conveni, l’informe Borrás, el meu, cosa de la que me’n sento orgullosa, tot 
i que, en fer públiques les sentències o confonent el que és guardar la inti-
mitat de les parts i dels informes dels seus assessors amb la coneixença de 
un text publicat al diario oficial de la Unión europea, una interlocutòria 
de l’Audiència Provincial de Lleida de 18 d’octubre de 2018 ha substituït 
l’anomenat «Informe Borrás» per «informe de la profesora María José»  16.

v.  eStAtS plurilegiSlAtiuS i dret internAcionAl 
privAt

I, last but not least, com dirien el anglosaxons, arribo així a fer refe-
rència a un últim aspecte de la meva dedicació. és l’anomenat a Espanya 

12 https://www.hcch.net/instruments/conventions. Sobre l’informe, a the Judges newsletter, 
tome xiv, Winter 2008-2009. En general, A. Borrás, «Dos nuevos instrumentos en material de 
alimentos: el Convenio y el Protocolo de La haya de 23 de noviembre de 2007», Anuario español 
de derecho internacional privado, tomo vII, 2007, pp. 1305 ss.

13 Amb caràcter general, A. Borrás, «Droit international privé communautaire: realités, 
problèmes et perspectives d’avenir», recueil des Cours de l’Académie de La Haye de droit 
international, volum 317 (2005), pp. 313 ss.; A. Borrás, «Cooperación judicial civil», tratado de 
derecho y políticas de la Unión europea (j. M. BeneyTo, dir.), tomo vIII: Ciudadanía Europea y 
Espacio de libertad, seguridad y justicia, 2016, pp. 445 ss.

14 do C 221, de 16 de juliol de 1998.
15 do L 338, de 23 de desembre de 2003.
16 CENDOj, 25120370022018200159.
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«Dret interregional» i al que m’he referit abans, al tractar els treballs a 
La haia del Comitè de Clàusules federals, que, en realitat, s’ocupa dels 
ordenaments plurilegislatius, sigui quina sigui l’organització de l’Estat 
plurilegislatiu, oblidant moltes vegades que el problema de la plurilegis-
lació afecta a tots els Estats, siguin jurídicament unitaris o plurilegislatius 
perquè, encara que sigui jurídicament unitari, en alguna ocasió haurà 
d’aplicar l’ordenament d’un Estat plurilegislatiu  17.

Deixant de banda la dimensió ad extra de la plurilegislació, el que sem-
pre ha estat objecte de la meva preocupació és la dimensió ad intra de la 
plurilegislació, és a dir, els problemes que es plantegen a Espanya com a 
conseqüència de la coexistència de diversos ordenaments jurídics.

Puc dir que per mi va ser important haver tingut l’oportunitat de parti-
cipar als treballs de la Càtedra Duràn i Bas, on vaig poder treballar, entre 
d’altres, amb Encarna Roca, Lluís Puig Ferriol i Francisco Fernández de 
villavicencio (un dels meus millors professors a la Facultat de Dret), des 
d’on vaig fer la meva primera publicació sobre la dona casada catalana al 
Dret interregional espanyol  18.

Els que em coneixen més saben que en aquest punt, sempre repeteixo 
el mateix, encara que sense gran èxit. En realitat, els meus focus d’atenció 
sobre el Dret interregional es poden resumir en dos qüestions:

1.ª La primera es refereix a les normes de conflicte aplicables als 
conflictes interns  19. Quan l’art. 16 del Codi civil remet per a la solució 
dels conflictes interns a les normes contingudes al Capítol Iv del títol 
Preliminar, és a dir, les normes de conflicte pels conflictes de caràcter 
internacional, entenc que la remissió no es fa a les normes que figuren a 
dits articles, sinó a les normes de conflicte que efectivament s’apliquen 
als conflictes internacionals. és a dir, a les normes de conflicte que es 
troben als Convenis internacionals i als instruments de la Unió Europea 
aplicables a Espanya en aquesta matèria. A més, en la majoria de casos les 
normes d’aquests texts tenen efecte erga omnes, és a dir, que la llei desig-
nada per la norma de conflicte s’aplica tant si és la d’un Estat vinculat per 
aquell instrument com si és la d’un Estat tercer. Així, tant si l’article del 
Codi civil ho diu com si no ho diu, la norma de conflicte convencional o 
de la Unió Europea substitueix de fet a la norma de conflicte que apareix 
al Codi civil. No hi ha cap obstacle que impedeixi la solució que proposo. 

17 A. Borrás, «Les ordres plurilégislatifs dans le Droit international privé actuel», recueil des 
Cours de l’Académie de La Haye de droit international, tome 249 (1994-v), pp. 145 ss.

18 A. Borrás, «La mujer casada catalana en el Derecho interregional español», revista 
Jurídica de Catalunya, 1970, pp. 7 ss., i també a estudios jurídicos sobre la mujer catalana, 1971, 
pp. 401 ss.

19 Entre d’altres, «Les ordres plurilegislatifs...», cit. a nota (17); i A. Borrás, «El derecho 
interregional: realidades y perspectivas», La codificación del derecho civil de Cataluña. estudios 
con ocasión del cincuentenario de la Compilación (C. fLorensa, coord. - j. M. fonTaneLLas, 
dir.), Barcelona, Marcial Pons, 2011, pp. 553 ss. també, A. Borrás, «El reglamento de la Unión 
Europea 650/2012 en materia de sucesiones; aspectos generales y problemas de remisión a un 
ordenamiento plurilegislativo», Annals de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
2016, pp. 571 ss.




