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Sota la presidPncia del seroyor Abadal és oberta la sessió a tres quarts de quatre i cinc minuts de la  tarda. 
Es dóna lectura a la llista de les credencials presentades el dia d’av.ui, que són les dels senyors Espanya 

i Palacin. 
Es procedeix a la votació del President de la Mesa interina. Es elegit el senyor Com@nys, amb 67 vots. 

El senyor Companys pren possessió de la Presidzncia, dóna les grdcies a la Cqmbra i anuncia 
que la Comissió a l’efecte nomenada sortird a rebre el senyor President i el Govern de la  Generalitat. 

A un quart de cinc és suspesa la sessió, la  qual es reprdn a dos quarts i quatre minuts, en entrar al Saló 
el President de la Generalitat i el seu Govern. 

Discurs del senyor President de la Generalitat. 
Resposta del senyor President de la  Cambra. 
J a  sessió és suspesa a tres p a r t s  de cinc, per tal que el senyor President i els senyors Diputats puguin 

presenciar la desfilada de la tropa que ha retut honors. 
A les cinc i dotze minuts és represa la sessió. E s  procedeix a l’elecció de les Vice-presiddncies. Són de- 

signats els senyors Casanoves, amb 78 vots, i Martinek Domingo, amb 58 vots, els quals ocupen, 
respectivament, la  primera i segona Vice-presidhcies. 

Passa a ocupar la Presiddncia e1 Vice-president. primer senyor Casanoves. 
Es procedeix a l’elecció de Secretaris de la  Mesa provisional. 

s 
i 

Són elegits els senyors Dot, amb 72 vots; 
Els esnzentats senyors passen Rouret, amb 69 vots; Casabb, amb 60 vots, i Gerhard, amb 68 vots. 

a ocupar els llocs pels quals han  estat designats. 
Ocupa la  Presiddncia el senyor Companys. 
Es llegeix l’ordre del dia per a la  sessió de demd. 
A les sis menys cinc minuts de la tarda s’aixeca la sessió. 

I 
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Sobre la sessii, a tres quarts de quatre i cinc 
minuts de la tarda. Presideik el senyor Abadal. 

El Sr. PRESIDENT : Comenqa la sessió. El 
senyor Oficial major se servir& donar lectura de 
les credencials que s’han presentat des de la 
sessió d’ahir. 

El Sr. OFICIAL MAJOR : Les credencials 
presentades en el dia d’avui són les dels senyors 
Josep M.8 Espanya i Ricard Palacín i Soldevila. 

El Sr. PRESIDENT : Va a procedir-se a la 
votació del President de la Mesa interina. Se 
susp6n dos minuts la sessió per posar-se d’acord. 

( S e  sus#dn la  sessió a tres quarts i set minats  
de c inc,  per a conlinuar a tres quarts i onze minuts  
de cinc.) 

EI Sr. PRESIDENT : El senyor Oficial major 
se servir& citar els senyors Diputats perqud vagin 
emetent llur vot. 

(Comenga la votació R les cinc menys dos 
+nilzuts, i es procedeix a l’escrutini.) 

EI Sr. PRESIDENT : Elsenyor Secretari 
donar& compte de l’escrutini. 

EI Sr. SECRETARI : Verificat l’escrutini, 
dóna la votació 67 vots al senyor Companys. 

El Sr. PRESIDENT : Ei senyor Companys 
se servira prendre possessió de la Mesa. 

(Ocupa la  PresidZncia el senyor Companys.) 
El Sr. PRESIDENT (Sr, Companys) : Senyors 

Diputats : Estic profundament agrait, encara 
que sigui un nomenament provisional que durar& 
només unes hores, per l’alta distinció que signi- 
fiquen els vostres aplaudiments i per l’honor, 
per mi inesborrable, que acabeu de fer-me. Ara 
em comuniquen que l’honorable senyor Presi- 
dent de la Generalitat ha sortit ja del Palau 
presidencial; proposo, per tant, que vagi a rebre’l 
fa Comissió nomenada a aquest fi, la qual es 
compon dels senyors Joan Comorera, Joan Ro- 
vira, Pere Lloret, Enric Canturri, Nicolau Battes- 
tini, Josep FAbrega i GonCal Ibars. 

(Mentrestant queda interrompuda la sessió. Es 
un quart de cinc.j  

( A  dos quarfs i quatre minuts de ci<nc f a  la  
seva entrada al Saló el senyor President de la  
Geneyalitat i el seu Govern, acompanyats de la  
Comissió nomenada per rebre’ls. Pussen a saludar 
la  Presidincia. Els Diputats, a peu dret, aplau- 
deixen.) 

El Sr. PRESIDENT de la Generalitat : Em 
plau saludar-vos, honorables ‘Diputats de Cata- 
lunya, dintre aquests murs que el destí ha volgut 
que fossin, justament, els mateixos que al$ per 
abatre Catalunya l’usurpador de les nostres lli- 
bertats. Renascut l’esperit immortal de la nostra 
raFa, pren possessió victoriosa d’aquesta fortalesa, 
per celebrar-hi de nou Corts nostres, que hi 
dictaran lleis nostres, en llengua nostra. 

Sentiu-la, la joia d’aquest moment! I, amb 
ella, la vostra responsabilitat, i la vostra gl6ria. 
Hi ha un poble alCat al voltant vostre. Escolteu 
la seva vibració! Recolliu els seus anhels! Realit- 

‘ zeu les seves esperances! !Res ni nin@ no pot 
privar-vos, ara, de plasmar-li aquella Catalunya, 
que, salvant-Io de la inquietud del viure, el meni 
cap als ideals! 

Sou la lliwre voluntat de la pAtria, sou, hono- 
rables Diputats, tot Catalunya en peu. Penseu 
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que reprenem la hist6ria d’un poble justicier 
que no es vincla, d’un poble que no volgué reis, 
sinó prínceps, que ((eren el primer entre iguals, 
elegits per ciutadans que, de dret, eren lliures)). 
Es Centre iguals, que vosaltres, eligireu, ací, 
el Primer Ciutadj de Catalunya, i el seu Primer 
Govern. 

Sorn, per l’unhirne voler del poble, en I’au- 
tkntic camí de les llibertats de Catalunya. Incli- 
nem-nos en comeqar-lo davant els que el fres- 
saren i no l’han pogut petjar. Fem-lo, entre 
tots, més ample i més segur. No donem un pas 
en fals, ni mai cap passa enrera. Que ens porti 
on el cor ens diu que vol anar Catalunya. 

I en aquest moment (pastat de tradició i de 
futur) en qu6 anem a declarar obertes les Corts 
nostres, recullo, en la meva, tota la deu triomfans 
del nostre poble, i amb aquestes primeres paraulet 
catalanes, consagro solemnement les llibertats de 
Catalunya. 

S’acosta l’hora, infants de Catalunya, s’acosta 
l’hora, obrers imtel.1ectuals i obrers manuals del 
camp i de la ciutat, s’acosta l’hora que aquest 
Parlament, format per catalans de pensa cata- 
lana, far& lleis també de pensa catalana i al 
mateix temps pensant en vosaltres. 

Parlament de Catalunya : obre’t de bat a 
bat als afanys i a les aspiracions, a les il.lusions 
dels catalans tots i a les seves aspiracions pures. 
Per6 en un sentit generós i en un sentit ple d‘amor. 
Vosaltres i jo, des d’ací, ens dirigim als ciutadans 
dels altres pobles que integren 1’Estat espanyol. 
Ara que no poden creure que és en un sentit 
egoista que nosaltres ens adrecem a ells, els 
diem que més que mai nosaltres sentim un veri- 
table goig a saludar-los, saludar-los amb tota 
l’efusió de la nostra Anima perqu& nosaltres ens 
hem oposat als opressors, per6 mai als pobles 
que integren 1’Estat espanyol. Nosaltres els diem 
que desitgem per a ells que obtinguin les matei- 
xes llibertats (Veus  de molt bé, molt bé!) que 
nosaltres anem a gaudir, i els diem, també, que 
estem disposats a ajudar-los en tot el que sigui 
possible perqu6 obtinguin aquestes llibertats. 

Nosaltres també diem a tots els pobles del 
món que estem desitjosos d’anar a llur costat 
en la conquista de tots aquests ideals de llibertat 
i de justícia, i, sobretot, de pau. Nosaltres de- 
sitjaríem que la ciutat de Barcelona fos la ciutat 
de la pau del món, i estem disposats a fer tot el 
que sigui possible per tal que així sigui. Honorem 
aquest Parlament catal&, el qual en donar-nos 
les lleis nostres ser& l’impulsor de les llibertats 
catalanes. (Molts aplaudiments.) 

El Sr. COMPANYS : Senyors Diputats. Ho- 
norable senyor President : Permeteu-me de pro- 
nunciar unes paraules breus destinades a recollir 
les que ha pronunciat el venerable President de 
Catalunya, en la magnífica i histcirica diada 
d’avui. 

Catalunya es troba, per la voluntat de tots 
els catalans, per un llarg esfor$ de cada un d’ells, 
car tothom des de les seves trinxeres ha aportat 
la seva més enlairada aportació; Catalunya es 
troba avui en la fita que es proposava assolir. 

Saludo, en aquesta ocasió, el nostre poble i 
saludo, també, com ha dit l’honorable senyor 
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President, els altres pobles germans. Saludem-10s 
en el camí de la nostra Autonomia i saludem 
també la República que és un r&gim de llibertat, 
de democrhcia i de dret. Diem-los que trobaran 
en la nostra terra una lleial correspondencia i 
un amor i un afecte sincers. 

Hores de joia i d’emoció, són també aquestes 
hores &una gran responsabilitat. Nosaltres la 
veiem i ens fem capaqos d‘aquesta responsabilitat 
i no ens fa por. 

Senyor, posem els nostres cors a l’alpda del 
nostre deure. 

Visca Catalunya! 
(Es  contestat undnimement. A Plaudiments.) 
EI Sr. ABADAL : Demano per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Em dol molt, senyor 

Abadal, i m6s per ésser V. S. el qui ha 
demanat la paraula. V. S. podr& fer-ne Ú s  quan 
s’hagi constituit la Presid6ncia. Ara cal seguir 
l’ordre del dia. 

El Sr. ABADAL : Acato les ordres de la 
Presidencia, i sols he de manifestar que no em 
proposava altra cosa que saludar l’honorable Pre- 
sident de la Generalitat de Catalunya i el senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Molt agrait a la bona 
voluntat del senyor Abacial. 

Se suspitn la sessió, a f i  que el senyor Pre- 
siden t, acompanyat de nosaltres, pugui presenciar 
la desfilada de la tropa. 

( L a  sessió se susfi2n a tres quarts de cinc, i 
és refiresa a les cinc i dotze minuts.)  

El Sr. PRESIDENT : Es repren la sessió. 
Va a procedir-se a l’elecció de les Vice-presid6n- 
cies. ;Els senyors Diputats acorden que puguin 
ésser designades les dues Vice-presiditncies en 
una sola papereta? 

Diversos Srs. DIPUTATS : Sí, sí. 
El Sr. PRESIDENT : Resta acordat. El 

senyor Secretari comen$ar& a llegir la llista dels 
senyors Diputats, per tal que passin a votar. 

( E l  senyor Secretari la  Zlegeix, i es procedeix 
a la  votació Per a les ‘Vice-presidkncies.) 

El Sr. PRESIDENT : Falta algun senyor 
Diputat per votar? Resta tancada la votació i 
es procedir& al seu escrutini, del qual se’n do- 
nar& compte seguidament. 

(Es  f a  el recompte de vots.) 
El Sr. PRESIDENT : Es dóna compte del 

resultat de la votació, que és el segiient : Per 
a Vice-president primer ha estat elegit el senyor 
Casanoves, amb 78 vots. Per a Vice-president 
segon, el senyor Martínez Domingo, amb 58 vots, 
i el senyor Ruiz Ponseti, amb 5 vots. Han estat 

proclamats, doncs, per a Vice-president primer, 
el senyor Joan Casanoves i Naristany, i per a 
Vice-president segon, el senyor Martínea Domingo. 

Va a procedir-se a continmció a l’elecció de 
Secretaris de la Mesa provisional. ¿Creuen els 
seayors Diputats que, atenert les suggerbcies 
que s’han fet a la Presidhck i al Govern, han 
d‘ésser quatre els Secretaris que es nomenin? 
(YeNs afirmatives.) 

Doncs ?ixi s’acorda. 
iCreuen, també, que es poden nomenar en 

una sola papereta? ( Y e u s  afimatives.) 
Resta acordat així. 
Ara es procedir&, per tan:, a la votació de 

Secretaris. 
( Ocupa la  PresidLncia el Vze-president +rimer, 

senyor Casanoves.) 
EI Sr. PRESIDENT (Sr Casanoves) : El 

senyor Secretari llegir& els noms dels senyors 
Diputats, per tal de procedir a la votació. (Es f a  
la  votació.) 

<Manca votar algun altr; senyor Diputat? 
( E s  Procedeix a I’escrutini.) 

El Sr. PRESIDENT : El sayor  Secretari pot 
donar compte de la votació. 

El Sr. SECRETARI (Sr. Bilbeny) : Verificat 
l’escrutini, dóna el següent resultat : Dot, p vots; 
Kauret, 69 vots; Casabb, 60 vols; Gerhard, 68 vots. 

El Sr. PRESIDENT : Resten proclamats els 
esmentats senyors Secretaris a la Mesa provi- 
sional. (Volen venir, si els plaus, els senyors 
Dot, Rauret, Casab6 i Gerhard a ocupar la Mesa 
provisional? 

(Els esmefitats setzyors passen a la Mesa presi- 
dencial. Ocupa la  presidbncia el senyor Companys.) 

EI Sr. PRESIDENT (Sr. Companys) : Se- 
nyors Diputats : Els senyors Secretaris designats 
rn’han pregat, i en llur nom ho faig, que doni 
les gracies a 1’Assemblea per la distinció que els 
ha estat feta. Ensems, jo Iecordo als senyors 
Diputats la conveniencia que cada un d’ells pre- 
senti a la Mesa presidencial una declaració sig- 
nada que expressi el partit o fracció de la Cambra 
a la qual desitgen ésser adscrits. 

ORDRE DEL DIA 
per a dema 

Elecció de la Comissió d’hctes i Comissió de 

La sessió de dem& comensarh a dos quarts 

(Són tres quarts de sis i cinc minuts de la tarda.) 

Reglament interior. 

de cinc de la tarda. S’aixeca la sessió. 
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