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Excm. Sr. Rector Magnífic, Excmes. i Il·lmes. Autoritats i Senyores i Senyors, Professors, 
Alumnes i Senyores i Senyors ni Excms. ni Il·lms. La primera cosa que vull dir és que, a pesar 
de no estar prim, no em cap la satisfacció, l’orgull i l’agraïment pel doctorat honoris causa per 
aquesta estimada Universitat d’Alacant que tu, rector, tan generosament m’has atorgat en el 
seu nom. Gràcies a tu, i que Déu vos pague la vostra bondat envers la meua persona i l’alegria 
que m’heu donat, perquè a mi, amb tots els meus béns, fins i tot amb el meu cor, no m’arriba 
per a fer-ho.  

Sent el doctorat la cima d’una carrera acadèmica, i el doctorat honoris causa una preuadíssima 
distinció per a un universitari, jo, que al desembre de l’any passat vaig complir de professor de 
la Universitat 60 anys (no perquè tinga ja un segle, sinó perquè vaig començar molt jove), 
m’òmplic de goig rebent-ne aquest per la Universitat d’Alacant, del qual he de dir-vos, per si no 
vos n’heu adonat, que sent Alacant la "millor terreta del món", el doctorat honoris causa per la 
seua Universitat és el  “millor doctorat honoris causa del món".  

Vull agrair de tot cor al prof. Moreno Martínez la seua iniciativa per a l’atorgament d’aquest 
doctorat i els elogis que ha fet de mi, elogis en què, per l’afecte que em professa (que ell sap 
que és com el que li professe jo), se li n’ha anat la mà. Repetiré ací una frase que utilitze ben 
sovint per a aquestes ocasions i que s’usa en el meu poble (potser sabreu que sóc d’un poc 
més avall, de Cartagena), frase que diu  “Mentida és i gust em dóna de sentir-ho".  

Vull agrair al Departament de Dret civil i a tots els seus professors, u per u, el seu suport a 
aquest doctorat amb què m’honreu, i dir al professor Moreno i al Departament, com a testimoni, 
crec que prou qualificat que sóc en aquestes coses, no ja que és un Departament de gran nivell 
o un dels millors d’Espanya, perquè iguals potser n’hi haurà, però que millor no en conec cap 
altre (i això no és un brindis al sol, ni una expressió amable, sinó la simple constatació d’un fet), 
on sota la direcció del professor Moreno s’ha triat els millors, que han treballat com bons, i que 
amb serietat, rigor i esforç ensenya, investiga i publica, i s’hi fan unes tesis davant les quals cal 
descobrir-se.  

Vull, finalment, donar les gràcies per vindre a acompanyar-me en aquest acte a tots els 
benvolguts amics i companys que omplin aquests bancs i el meu cor.  

I anem amb el tema acadèmic, que crec indefugible en un acte com el present:  

LA PROVA DE LA CULPA EN LA RESPONSABILITAT PER ACTE IL·LÍCIT. Qui per culpa o 
negligència realitza un acte il·lícit que causa dany a un altre, ha d’indemnitzar-lo, cosa que és 
així per justícia i sentit comú, i ho comprèn tot el món, fins i tot els xiquets de pit, fins i tot els 
criats amb biberó, i encara que les seues mares no cobren els 100 € mensuals, i a més ho diu 
el Codi Civil. També es comprèn sense més esforç que no basta per a aconseguir la 
indemnització que el danyat la demane, sinó que haurà de provar que va patir el perjuí, que 
aquest és obra d’aquell a qui reclama, i que li’l va causar per mitjà de l’acte il·lícit que al·lega.  
Fins ací el que es demanarà que prove el perjudicat. Com si jo demostre que el meu veí de 
finca va agafar una escopeta, va entrar en el meu terreny i va matar d’un tir el meu magnífic i 
costós cavall que pasturava allí.  

El que a ningú se li ocorrerà és demanar que jo prove a més que el meu veí va obrar per 
negligència o amb mala fe, perquè com hauria jo de demostrar les seues intencions? La llei, 
provat el que va fer el veí en qüestió, provat que ho va fer ell i provat el dany que em va causar, 
presumeix que va obrar culpablement, és a dir, amb propòsit de danyar-me, o almenys amb 
negligència que em va causar dany. 



Això no ho diu la llei amb aquestes paraules, però es dedueix, sens dubte, d’un article del 
Codi, el 1183, que val per al nostre cas, article en què es diu que, excepte prova en contra, es 
presumeix que els fets van ocórrer per culpa del causant, i no per cas fortuït.  

Així que el veí en qüestió només s’alliberarà de responsabilitat si prova, per exemple, que no 
és que ell va disparar, sinó que el meu cavall es va abalançar contra ell i colpejant l’escopeta 
va produir el tir, o si prova que va disparar ell, però només per a defendre’s d’un atac del cavall 
que es va abalançar contra ell amb traces d’anar a matar-lo (dic amb traces, perquè realment 
és difícil saber de veritat el que pensa un cavall, excepte el de Troia, clar). 

De manera que sense culpa no hi ha responsabilitat, però provat tota la resta, la culpa de 
l’autor del fet danyós, es presumeix.  Això és així des que es va dictar el Codi, fa ja quasi segle 
i quart, però mai ho ha entès el Tribunal Suprem. En una primera jurisprudència que després va 
abandonar, deia que la culpa també havia de provar-la el perjudicat. Després es va adonar de 
la barbaritat que era exigir la prova de la culpa al danyat, i va dir que no havia de provar-la. 

Però no ho va dir per l’argument que he exposat més amunt, que a tenor del Codi la culpa es 
presumeix, excepte prova en contra, sinó que es va inventar una curiosa teoria, que va 
anomenar de la “inversió de la càrrega de la prova”, segons la qual, es llevava la càrrega de la 
prova de les esquenes del danyat, es presumia que l’autor del fet danyós era culpable i es 
col·locava a càrrec d’ell la prova que no ho era, si volia alliberar-se d’indemnitzar. Teoria 
verdaderament innecessària, perquè, sense aquesta, el Codi ja presumia que era culpable 
l’autor. I a banda de verdaderament innecessària també verdaderament il·legal, perquè com és 
possible que si la prova correspon a qui establisca la llei, puguen els Tribunals dir que la 
inverteixen i llevar-se-la a qui la llei la carrega, i endossar-se-la a un altre?. 

Però no paren ací les coses, sinó que després d’un temps de mantindre aquesta 
jurisprudència, el Tribunal Suprem va dividir en dos grups els actes danyosos, un grup que 
podríem anomenar dels actes danyosos normals, i un altre dels actes mèdics danyosos. Per als 
primers va mantindre l’anomenada inversió de la càrrega de la prova de la culpa, i per als 
metges va dir que la prova no s’havia d’invertir, sinó que per a aconseguir que se li indemnitze 
per culpa mèdica, la culpa del metge (culpa, per exemple, en l’operació quirúrgica, o en el 
diagnòstic, o en el tractament, etc. que siguen desencertats culpablement) ha de provar-la el 
malalt, perquè si no la prova, es presumeix que no n’hi hagué. 

Excepció verdaderament cridanera a la teoria de la “inversió de la càrrega de la prova de la 
culpa”, perquè si, com va creure el Tribunal Suprem en establir la teoria, era perquè havia 
d’invertir-se, com és que ara en certs casos correspon no invertir-la? o és que la inversió no 
està en mans de la llei, sinó dels tribunals?  

Doncs bé, també aquesta excepció té la seua explicació, que és la següent: per més que les 
sentències diguen que en els casos de fets danyosos mèdics no s’ha d’invertir la càrrega de la 
prova de la culpa del metge, sinó que aquesta ha de provar-la el malalt, realment el que es vol 
dir és que prove el malalt que va haver-hi fet danyós (la prova del qual, com sabem, correspon 
a qui pateix el dany), fet danyós consistent, per exemple, en l’operació quirúrgica mal feta (et 
volen llevar les amígdales i et degollen) o en el diagnòstic improcedent (amb una radiografia en 
què el menys expert veu un càncer de cavall, et diagnostiquen una lleugera bronquitis), o en el 
tractament erroni (et prescriuen una medicació totalment inadequada per al cas). 

Així que la prova de la culpa que es demana al malalt és de la culpa en el sentit d’autoria, o 
siga de ser l’autor del fet danyós, perquè s’és culpable d’aquest en l’accepció d’haver realitzat 
l’operació mal feta o donat el diagnòstic improcedent o prescrit el tractament erroni. Amb la qual 
cosa, provada la culpa en el sentit d’autoria (ja que en el sentit de ser-ne l’autor, es diu que 
d’allò que s’ha fet per qui ho va fer és culpable el que ho va fer), queda fora el tema de la culpa 
en el sentit d’haver obrat sense diligència. I aquesta falta de diligència, aquesta culpa, es 
presumeix en l’autor de l’acte danyós, sense haver de provar-la el malalt. I al metge li cap si 
pot, provar que no és culpable (per exemple, perquè li van donar unes radiografies 
equivocades o unes anàlisis mal fetes).  



Al final de tot, queda doncs que amb el Codi Civil basta perquè, demostrat pel danyat el fet 
il·lícit, el seu autor i el perjuí que li va ocasionar, es presumisca la culpa de l’agent, sense 
necessitat de la teoria de la inversió de la càrrega de la prova en el dany no mèdic; i en el dany 
mèdic, com que la prova que es demana al malalt no és de la culpa del metge, sinó de la seua 
autoria d’un acte danyós, continua bastant amb el Codi Civil, ja que en aquest, quant a l’acte 
danyós, ha de provar-lo el danyat, és a dir el malalt, i quant a la culpa del metge, no cal provar-
la perquè es presumeix. 

En conclusió: amb només el Codi Civil, ens arreglem en això de la presumpció que estableix 
que el que danya per acte il·lícit es presumeix que va obrar per la seua culpa. I no cal fer cas 
per a res ni de la teoria del Tribunal Suprem de l’anomenada inversió de la càrrega de la prova, 
ni del que diu que en els danys per acte mèdic la culpa l’ha de provar el malalt. O siga, que 
facen  vostès cas del Codi, i no de la jurisprudència.  

Per a acabar, dos coses: 
Una, que si m’he passat un pèl del temps d’ús de la paraula, jo els demane que no 
presumisquen que ha sigut per la meua culpa, com la de l’autor del fet il·lícit, sinó per la del 
temps, que n’era poc. I una altra, que l’exemple que vaig posar del cavall que el meu veí em va 
matar d’un tir, està inspirat en la lletra del conegut tango “El meu cavall va morir / la meua 
alegria se’n va anar / i amb ell se’n va anar / el meu afecte més fidel”. Si bé amb la diferència 
que en el tango el cavall mor i en l’exemple el mata el meu veí. Però aquesta diferència és 
necessària perquè si el cavall es mor en compte de matar-lo el meu veí, no hi hauria acte il·lícit, 
com requereix l’exemple. Gràcies. 


