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La mort d'Arcadi Garcia, jurista i historiador prestigios, el 30 de 
juliol de 1998, ha estât una pèrdua molt important per al mon de la cultura. 
Havia nascut a la Vali d'Uixô Tany 1926, fill d'un notari, Honori Garcia, 
que s'interessava molt per la História, especialment pels estudis sobre el 
notariat i les institucions juridiques en general, i que havia estât membre de 
institucions acreditades, com la Societat Castellonenca de Cultura i el Centre 
de Cultura Valenciana. Arcadi Garcia visque des de petit, dones, la passio 
per la historia i pel dret. La professió del pare porta la família a Vie, on 
Arcadi Garcia estudia el batxillerat. Començà després la carrera de dret a 
Barcelona, però l'acabà, l'any 1948, a Valencia per desig del seu pare, que 
devia pensar que aquesta estada a la capital del regne contribuiria a fer-lo 
sentir valencia. Acabada la carrera, els seus primers treballs es relacionaren 
mes amb el mon de la Historia que del Dret perqué col-labora en l'organitza-
ció de la Biblioteca i de la documentaciô notarial de l'Arxiu Episcopal de 
Vie, sota la direcciô del canonge-arxiver, Dr. Junyent, entre els anys 1949 
i 1954; això li permeté familiaritzar-se amb la documentaciô medieval, 
aprendre paleografia i perfeccionar el coneixement del llatí. El primer treball 
rémunérât fou, però, a Castellò, on Lluis Revest li encarrega d'estudiar la 
documentaciô medieval i el dret local de les comarques septentrionals del 
País Valencia. La mort del pare, el 1953, molt jove, el porta a installar-se 
a la casa natal de la Valí d'Uixô i allá començà a dedicar-se a l'exercici de 
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Tadvocacia, primer com a passant i després amb despatx propi, tot alternant 
aquesta teina amb els estudis, vocacionais, sobre historia i historia del dret. 

Havia iniciat les seves publicacions al "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura", entitat de la qual esdevingué membre com el seu 
pare, i a "Ausa", la revista de Vie que havia contribuït a organitzar des dels 
primers números. Malgrat el trasUat de residencia a la Vali d'Uixó, 
mantingué els contactes amb Catalunya, tant amb Vic, ja que s'havia casât 
amb una vigatana, com amb Barcelona, amb el Seminari d'Història del Dret, 
dirigit pel Prof. Font i Rius, i amb I'Arxiu Historic de Protocols, que 
visitava tot sovint, entre els anys 1970-1973, i en soc testimoni perqué jo hi 
treballava llavors; coneixia el notari-arxiver, el Sr. Raimon Noguera, una 
amistat heretada del seu pare, i també el Sr. Josep M. Madurell. Igualment, 
mantenía una estreta relació científica amb el "Romanischer Seminar", de la 
Universitat de Basilea, dirigit pel Prof. Germà Colon, originari també de les 
terres castellonenques, amb qui preparava l'edicio crítica dels Furs de 
Valencia aquells anys; de fet, el primer volum d'aquesta edició sorti el 1970 
i els altres volums s'anaren esgraonant, el 1974, 1978, 1983 i 1990. Aquesta 
collaboració d'un filòleg i d'un jurista, que era també historiador, fou molt 
profitosa per al mon dels estudis ja que, a mes de l'edicio dels Furs, ens 
proporciona una excellent edició del Llibre del Consolât de Mar, amb un 
magnifie estudi jurídic d'Arcadi Garcia. Aquesta obra meresqué el premi 
"Gumersind Bisbal", de 1981, de la Fundació Salvador Vives i Casajuana, 
i també rebé el premi de crítica "Serra d'Or". 

Les seves visites a I'Arxiu Historic de Protocols cristal litzaren en 
una obra conjunta amb Josep Maria Madurell i Marimon sobre les comandes 
comerciais barcelonines a l'Edat Mitjana, obra que es publica l'any 1973. 
Llavors sorti la convocatoria del Premi Ferran Armengol i Tubau, que 
s'havia d'atorgar a una obra sobre les assegurances, i m'anima a fer una 
obra conjunta sobre historia de les assegurances per tal de presentar-nos al 
premi, cosa que varem fer i el varem obtenir, l'any 1974 amb una obra que 
contemplava tant les assegurances com els préstecs i canvis a risca marítim, 
que tenien en comú la cobertura del rise de mar, encara que eren contractes 
ben diferents pels objectius i per la forma. 

A Arcadi Garcia li agradava treballar amb algú altre, en part perqué 
no podia dedicar-se a fer una Uarga recerca arxivística, mentre que sí que 
podia esmercar moites estones en l'estudi i la redacció a casa, a la Valí 
d'Uixó; en part també perqué era molt sociable i tenia molt bon carácter, de 
manera que no calia temer amb eli cap de les friccions que son habituais en 
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els treballs conjunts; no demanava tampoc mai cap protagonisnie, ben al 
contrari, sempre estava disposât a cedir-lo; en el llibre de les comandes 
volgué de totes maneres que el Sr. Madurell figurés el primer en la relació 
d'autors i en el llibre de les assegurances em proposa el mateix, que jo 
figurés primer, cosa a la quai em vaig negar tant per raons d'edat -tenia 
quinze anys mes que jo- com perqué feia l'estudi i sempre sol anar primer 
l'autor que el fa. En aquest cas va cedir i el seu nom figura primer quan 
l'obra finalment es publica el 1983, després que el Sr. Aramon, llavors 
secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, aconseguis els diners per 
a publicar-lo i nosaltres l'haguessim enllestit; en efecte, la versió publicada 
fou considérablement mes rica que la premiada perqué, com que ja no 
treballava a I'Arxiu de Protocols, vaig poder fer una recerca llarga a I'Arxiu 
de la Catedral, que em permeté completar la documentació per a l'època mes 
antiga. 

Per a després d'acabar el volum de les assegurances i els canvis 
marítims, Arcadi Garcia havia projectat fer un altre llibre amb el Sr. 
Madurell, que tenia una col leccio documental important sobre les societats. 
Però el llibre, a causa de les múltiples obligacions d'Arcadi Garcia, no 
pogué èsser publicat fins després de la mort del Sr. Madurell, l'any 1986. 
S'anava complétant aixi un grup de llibres que analitzaven els contractes 
comerciais mes importants de l'Edat Mitjana i que aportaven unes collec-
cions documentais que permetien conèixer molt mes bé el desenvolupament 
del comerç medieval català, maigrat que aquest no fos el seu objectiu. 

Arcadi Garcia també havia conegut a I'Arxiu de Protocols la Dra. 
Nuria Coll, que li parla de les galères usades per al comerç i dels contractes 
d'arrendament que es feien per a aquesta dedicació, ja que les galères 
rarament eren propietat de particulars sino que solien pertànyer bé al rei bé 
a les ciutats maritimes, atès que eren usades essencialment per a la guerra. 
També Arcadi Garcia s'entusiasma amb aquest treball, però la publicacio 
hagué de retardar-se fins al 1994, i també Nuria Coll, com el Sr. Madurell, 
no pogué veure publicada la darrera obra, amb gran sentiment d'Arcadi 
Garcia, que va voler que jo fes el pròleg d'aquest llibre per tal de parlar de 
la gran investigadora que fou Nuria Coll i Julia. 

Molts d'aquests treballs, llevat del llibre sobre les assegurances, 
foren publicats per iniciativa de R. Noguera o bé per la Fundació que crea; 
sempre havia estimulat aquesta mena d'estudis i estava molt content cada 
vegada que se n'acabava un o un de nou es posava en mar xa. 
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Cal esmentar també, entre la prodúcelo d'Arcadi Garcia, la Historia 
de la Marina Catalana, que havia estât pensada per a un public ampli, però 
que s'ha convertit en obra de referencia per ais estudiosos, a causa de la cura 
posada per l'autor en l'estudi de les diferents menés de vaixell, l'evolució en 
la construcció naval, els contractes marítims etc. Arcadi Garcia era un 
apassionat pel mar i per la navegació i recordo que explicava que li agradava 
passejar pels ports i examinar els vaixells; és, dones, un Ilibre fet amb 
illusió. 

Entre els treballs mes breus cal esmentar els que dedica a diverses 
menés de contractes: el censal, el violari, la dita, la lletra de canvi, els 
nòlits, que han ajudat a generacions d'historiadors a entendre'ls. Estudia 
també diversos aspectes del comerç medieval de Vie i alguns dels seus 
mercaders mes destacats, la industria de la pell etc. Igualment, les comar
ques de Castello foren objecte de la seva atenció: estudia algunes cartes de 
població, els moros de Castellò etc. Tenen un carácter mes general estudis 
sobre el dret valencia, el notariat i el monaquisme. En els darrers temps 
s'havia intéressât pels calendaris i la cronologia; hi dedica diversos treballs 
i un Uibre, en coMaboració amb F. de Rocafiguera. També cal esmentar 
algunes reflexions sobre el País Valencia i els Paísos Catalans, en relació 
amb la seva activitat cívica. 

Cal esmentar encara la seva participado a Congressos, que 
generalment queda reflectida a la bibliografia adjunta, i en cursets, com els 
desenvolupats al Departament d'Estudis Medievais, de la Institució Mila i 
Fontanals del CSIC, en els quals li vaig demanar de col-laborar. En el que 
es titula "Aproximado teórica i documental al comerç cátala de la Baixa 
Edat Mitjana", célébrât Fabril de 1984, parla d"'El marc jurídic del comerç 
medieval cátala", centrant-se especialment en el comerç marítim, mentre que 
en el "14è Curset d'Arqueologia Medieval. L'arqueologia submarina", 
célébrât pel novembre de 1996, parla de "L'evolució de les naus medievais". 
També participa en un curset sobre Fons notariais ais arxius municipals 
organitzat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i 
l'Ajuntament de Castellò, l'any 1987. A més forma part dels conseils de 
redacciò de les revistes "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
i de "Drassana". També desenvolupà una tasca d'assessorament previ, amb 
la Dra. Sylvia Romeu Alfaro, per a la redacciò del reglament de les Corts 
Valencianes. 

Pel que he anat dient es pot veure que Arcadi Garcia Sanz era un 
treballador incansable. L'exercici de l'advocacia no el privava de trobar 
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estones per anar redactant els seus llibres i articles i també per ajudar els 
amies, i en puc donar fe perqué alguna vegada llegí algún article meu, abans 
de publicar-lo, per tal de donar-me la seva opinio sobre els aspectes jurídics 
que tocava. 

No fou fins al final de la seva vida laboral que es decidí a donar el 
pas d'integrar-se a la vida docent universitaria. Primer calia obtenir el 
doctorat. Per això cursa entre 1975 i 1976 els cursos de Doctorat a la 
Facultat de Dret de la Universitat de Valencia i el 1983 presenta la tesi 
doctoral a Barcelona, sota la direcció del Prof. Dr. Josep M. Font i Rius, 
per la qual obtingué la màxima nota i el premi extraordinari. El 1985 entra 
en la vida docent i funcionarial com a professor numerari de Formació 
Empresarial de l'Institut Professional de la Vali d'Uixó i el 1987 passa a 
èsser Professor titular d'Història del Dret i de les Institucions a la Universi
tat de Valencia i al CoMegi Universitari de Castellò, que en depenia i que 
després es convertí en Universitat Jaume I. L'any 1991 fou nomenat degà de 
la Facultat de Ciències Juridiques i Economiques de la mateixa Universitat. 
Després de la jubilado, l'any 1992, fou nomenat professor emèrit i degà 
honorari de la mateixa Facultat. Esperava que la jubilado li permetria 
treballar d'una manera mes metòdica, però desgraciadament començà a tenir 
problèmes de salut, pati una hemiplegia i, quan semblava que s'havia 
récupérât força li arriba la mort. 

Malgrat el seu carácter tan senzill i poc amie de qualsevol mena 
d'ostentació, recollí un bon nombre d'honors al llarg de la seva vida. L'any 
1973 fou nomenat membre corresponent de la Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans, Secció de Filosofia i 
Ciències Socials. Des de 1978 fou membre de numero de la Institucio Alfons 
el Magnànim, després Institucio Valenciana d'Estudis i Investigacions de la 
Generalitat Valenciana, i l'any 1989 fou nomenat membre del Conseil 
Valencia de Cultura de la Generalitat Valenciana, institucio que li concedí 
també l'any següent, 1990, el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes, la 
màxima distinció. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya li concedi 
la Creu de Sant lordi l'any 1995. També el seu poblé natal, la Valí d'Uixó, 
li reté un homenatge l'any 1991. En el moment de ía seva mort, era 
president de la fundado Ausiàs March, des de la qual es preocupava pel 
futur de la llengua valenciana, o catalana. 

Sempre el recordarem no solament com un gran investigador sino 
també com un home bo, una bellissima persona. 
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"Costums de Tortosa. Estudis", Tortosa, UNED, 1979, pp. 287-326. 
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Borriana, 1987, pp. 89-97. 

Les quifUalades deis mariners, "La Corona de Aragón y las lenguas 
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La vocació comercial catalana medieval: limits i matisos, "Revista de 
Catalunya", 17 (1988), pp. 62-72. 

La historia del derecho marítimo catalán en la obra de Fernando Valls 
Taberner, "Revista Latinoamericana del Derecho de la Navegación Marítima y 
Aeronáutica", 1-2 (1988) pp. 7-20. 

El violari, "Homenatge al doctor Sebastià García Martínez", Valencia, 
Generalitat Valenciana, I, 1988, pp. 179-187 (Col.leccio Homenatges, 15-17). 
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66 (1990), pp. 359-370. 
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celona, Departament de Filologia Catalana/Abadia de Montserrat, II, 1992, pp. 103-
131 (Biblioteca "Abat Oliba", 106). 

Precedents, origen i evolució deis col.legis notariais, "Actes del I Congrès 
d'Història del Notariat Cátala. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993", 
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