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E SESSIONS 

essi e juny del H 

S U M A R I  

.1 les cinc i tretze minuts  de la  tarda s’obre la sessió, sota la  presidbncia de I’honovable senyor Joan Casa- 

Lectura i afirovació de l’acta de la  sessió anterior. 
Ordre del dia: 
hiterfiel-laczó sobre el traspds de serveis de Notariat. 
Dzscurs del senyor Tries  de Bes. 
LI  respon el senyov Conseller de Justicia i Dret. 
le szapdn el debat. 

J noves i Maristany. 

1 Es dóna lectura d’un comunicat de l’honorable Presidertt de la Cambva, senyor L lu i s  Companys,  dimitint  ’ 
el seu cdrrec per haver estat nomenat Ministre de la Repziblica. i E l  senyov Serra i Hzinter, per la  Majoria,  f a  constar la satisfacció amb  qub ha  estat vista I’actuació del 
senyor Comrpafiys cop4 a President del Parlament i, a l’ensems, el sentiment dk la  Cambra per veure’y 
jvhada de la seva colela boració. 

l lc senyovs A badal, Comorera, Romeva i Lloret, per les respectives Minories,  s’adh,ereixen a les paraules 
del senyor Serva i Hhnter.  

liitervenció de l’honovable senyor Conseller Primer,  el qual també s’hi adheveix en nowz del Govern. 
3 hefitada la diwissió, a proposta del senyor Tauler,  s’acorda proveir la vacant tot seguit i suspendre la 

sessió per tal de posar-se d’acord respecte la  persona a nomenar. 
i:s sus@n la sessió i, en reprendre’s, es Procedeix, per votació secreta, a l’elecció del nou President. 
i’ev 59 vots i una  papereta e n  blanc, és elegit el senyor Joan  Casanoves i Maris tany,  qui  passa a ocupar 

Discuu de gvdcies de l’honovable senyor President. 
11 se.lzyor Tauler proposa que s igui  també nomenat avui el Vice-president primer, que ha  de substituir al  

411 votació secreta, és elegit el senyor Serra i Hzinter, per 57 vots i dues paperetes en blanc. 
liiscurs de grdcies del senyor Serra i Húater. 

i la Pvesidbncia. 

senyov Casanoves e n  la vacant. 

proposta del senyor Lloret, e n  atenció a la solemnitat de les eleccions efectuades, s’aixeca la sessió, des- 
1 prés de llegir-se l’ordre del dia per a la  vinent. E‘s un quart de vuit  i set minuts  de la vetlla. 
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Sobre la sessió a les cinc i tretze minuts de 
la tarda, sota la presidPncia de l’honorable senyar 

noves i Maristany, Vice-president pri- 

Al banc roig hi ha els honorables senyors Coa- 

Es llegida i aprovada l’acta de la sessió ante- 

Cambra. 

seller Primer i Conseller de Justícia i Dret. 

rior. . 

ORDRE DEL DIA 

InterpePIaci6 sobre el traspiis de serveis de Notariat 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Tries de 
Bes té la paraula. 

El Sr. TRIES DE B,ES : Senyors Diputats : 
Hauran pogut remarcar com des dels) inicis de les 
tasques d’aquest Parlament ha estat constant pre- 
ocupacib d’aquesta Minoria el traspds de serveis. 
Les1 pasaules que se’ns varen adreqar des del banc 
del Govern, allegant raons patridtiques per al si- 
lenci, ates que es realitzaven gestions on la diplo- 
mhcia hi tenia un bon joc, ens varen fer desistir 
de parlar d’aquesta matPria interesantíssima abans 
de quP estigués realitzat el traspas de serveis. 
Així les coses, el Gotvern colllia tota la respmsabili- 
tat  en quant a llur gestió i endegament es creia 
funció prdpia i exclusiva d’aquest Govern. Es per 
aisi, que nosaltres noc hem parlat sobre els futurs 
traspassos, perd hem co’mentat els traspassas rea- 
litzats. I, avui, parlarem del verificat respecte a 
tots els serveis del notariat de Catalunya, en virtut 
del Decret de 8 d’aquest mes. Ens mou a aixb, 
senyoars Diputats, ultra mantenir la posicib d’a- 
questa Minoria, a ier que el poble de Catalunya 
no es trobi enganyat respecte el contingut i la den- 
sitat de l’autonoimia realitzada amb el traspis de 
serveis ; i també per a portar a cap una tasca de 
crítica, que dintre la democrjcia és una mena de 
colllaboració, que pugui servir, almenys, per a es- 
peronar el Govern a possibles rectificacions en un 
futur traspas de serveis. 

El traspas dels serveis del notariat, de la fun- 
ci6 i dels funcionaris del notariat, t4 una especial 
impcrthncia a Catalunya. No, són els funcionaris 
del nctariat funcionaris com els d’altres funcio,ns, 
sinih que la seva tasca és essencial per el nolstre 
dret privat. El notariat, arreu del món i especial- 
ment a Catalunya, és indispensable perquP la re- 
gulació de la nostra vida civil sigui feta d’acord 
amb les peculiaritats i valoss de ¡’anima catalana. 
Es el notariat un complement de la nostra legisla- 
ciih civil prBpia, pequP ell és el que estructura, 
articula i fa tot el referent a aquesta vida de dret 
tan interessant que no ,surt a l’esterjor i que colm- 
prPn i aba.sta el r2gim contractual, la família i 
les successions.; és a dir, la part més íntima de la 
nostra vida. Així, crec que no) hauré d’escarrassar- 
me molt en fer veure als senyors Diputats la im- 
portancia i trascendhcia d’aquesta funció ; per- 
qui. les Lleis, les Lleis civils, deixen un marge 
considerable a la voluntat particular, a la iniciati- 
va privada. Les Lleis civils, en tot aquest olrdre 
importantíssim de la vida, tenen un carhcter su- 
pletori ; i les Lleis, que són imperatives tan sols 
en els punts essencials, diuen alld que s’ha de Ter 
necessariament i alIB que no es pot fer, per6 tat 

e! restant es realitza- per la iniciativa de les parts 
individuals isintervé com una mena de regulador 
e! notariat en aquest punt que en la vida privada 
no s’estableix una veritable equaci6 de la Llei i 

la materialitat de l’acte. I+es Lleis estableixen, 
totes les del món, el principi que les Lleis diuen 
que no es pot ignorar, perd que ccntrasta ambel  
fet de la realitat, ja que els interessats ignoren 
la major part de les Lleis, i, per tant, en e1 contin- 
gut d’aixi que és la vida particular, la vida pri- 
vada, la vida civil, hi ha la ignorjncia del que 
s’ha de fer i hi ha d’haver una persona tPcnica 
iniciadora de les Lleis que faci efectiu i honrat 
aquest principi, que és una ficció, de que no es 
permeti ignorar les Lleis ; aisd hoi fan els notaris 
Perd, ultra aixd, el modelar, el plasmar totes les 
institucions que es refereixen al punt de la cons- 
titució( del dret de famllia i successorial, cal co- 
nPixer les circumsthcies de fet que rauen en la 
persolnes que testen, que contracten o que organit. 
zen la seva família, i aixd ho1 fa el notari, acomo- 
dant aquestes circumsthcies i creant el dret propi 
i procurant que no, s’aparti del que preceptuah 
Llei. I aixd, arreu del món, esdevé, perd potser 
amb més intensitat a Catalunya, perquP és una 
característica del nostre dret el respecte fonamen. 
tal a la llibertat, i nosaltrcs voldriem que se& 
infundint aquell respecte a les institucions que 
anem a regular en el futur. 

(EEntra l ’honora ble senyor Conseller d’Agmi- 
tura i Economia.) 

Tant  és així, que el notariat a Catalunya h3 
tingut sempre un  prestigi extraordinari. S’la 
considerat sempre com el primer 6rgan social e i  

el qual es manifesta i es concreta la coiisciencia 
jurídica del nostre poble. Una bona part del nos. 
tre dret s’ha pogut veure estancat i mort a prin. 
cipis del segle XVIII, perd, aixi i tot, estiguésin. 
fundit per la vida del notari, per la seva lionorahi. 
litat i per la seva ciPncia. E1 notari, a Catalunja, 
ha estat el conseller íntim de la família i dels par- 
ticulars que han hagut d’establir contractes. Ell 
els coneixia i coneixia les realitats i les matPries 
que es tractaven en el terreny del dret, i és per 
aixd, senyors Diputats, que a Catalunya s’ha do- 
nat un cas interessantíssim : Que és un dels pa!. 
sos del món on ha estat més intensa l’escriptura, 
i que certes coses i certes nimietats que en altrcb 
llocs del món no apareixien en forma prou juri'. 
dica, a Catalunya s’han fet pels notaris amb la  
compenetració que calia entre ells i el poble ca. 
tal&, i aixd ha estat degut, senyors Diputatc, 
a quP el notariat catal& s’ha distingit sempre pir 
la seva honorabilitat i per la seva competPncia 
perquP e1 notari catal& no ha estat mai un fun- 
cionari, sinó un  professor de dret i un confessor 
particular. 

(Ocupa la presidZncia el Vice-president segoii, 
senyor Mart inez i DowLingo.) 

A més, els notaris han obtingut una fixesa 
i una estabilitat en la seva funció i una retribu& 
digna. Jo no he de fer ací, senyors Diputats, urG 
erudició, relativament fhcil, desgranant tots el. 
acords, totes les pragmatiques i totes les disposi- 
cions amb les quals s’ha distingit el notariat ca. 
tala ; per exemple, la pragmatica de Joan I, con. 
firmada per Carles 111. I el que és més significi- 

, 
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tm encara, és que Felip V, malgrat la dPria de eiitre xotaris, tornant després a donar 
destrucció de tot el que fos catal&, es detingué categoria en la carrera: antiguita’t en i 
davant el notariat i la institució que formaven els gorja ei1 la classe i ascens i oposició directa entre no- 
notaris, com eren els Collegis Notarials de Catalu- taris, fins que vingué la Dictadura. I en un Decret 
nya, conservats pel Decret de hTova Planta. de I’any 29 digué Galo Ponte una cosa més exagera- 

$s ben significatiu, senyors Diputats, que un da: va treure l’oposició directa a les notaries de pri- 
l notari castella, de Toledo, el senyor Eduard LÓ- mera i de segona, establí un torn complicat d’ascens, 
I pez i Palop, en el seu llibre LegkZaciÓn notarial, de categoria, de ‘classe per les categories de priniera i 

digui: E n  general, el Notariaido catalán se ha segona, i per a les de tercera, concurs entE tots els 1 cclracterizado por  la gran. preponderancia que h a  notaris, en forma que solament podien anar a l’opo- 
leizido en su territorio, debido a 10s grandes co- sició directa els que sortien de les Universitats, que 
flocmientos juridicos que se ex ig ian  para obte- s’havien preparat per a les notaries, per a totes les 
tier el cargo, y el esmero con que se cumfil ian las escurrialles de les notaries de tercera classe on no es 
reglas que organizaron la iinstitución, debidas, podia guanyar la vida. Era el cop de mort a la cate- 
principalmente a Pedro I I I  y Al fonso I I I .  goria social del notari, de qui: hi veien una funció a 

El notariat catali era una excepció dins del nota- realitzar per tota la vida. No, ja forGosament se 1’0- 
riat espanyol, i djaquí, senyors Diputats, que ja des bligava a seguir tota la vida penosa de l’escalafó per 
dels seus inicis, quan s’estructura definitivament el tal d’arribar ja vells, sense aptitud moltes vegades, a 
notariat a Espanya, ‘l’any 62, es manifesta ben tost obtenir les cobejades notaries. Catalunya senyors 
una oposició aferrissada a la resta d’Espanya contra Diputats, precisament en aquest punt que pot semblar 
el notariat catali, obeint a dos impulsos : un impuls nimi, de poca importincia, de la provisió de les nota- 
que podríem dir-ne polític, extrictament polític, per ries, en va protestar des del primer moment. I és un 
I’afany centralitzador, absorvent i dominant de la res- fet interessant veure com la histbria polítics, al nos- 
ta d’Espsnya, que li feia mal d’ulls veure una indi- tre moviment catalanista, de casa nostra lla d’anar 
ndualitat a Catalunya, sobretot quan aquesta posseia lligada a la protesta de la provisió de notaris. JO he 
nnacompetkncia i una energia que la feia superior a de recordar aquí, que essent jo estudiant, l’any 11, 
¡eh altres d’Espanya en molts aspectes ; i després, un acompanyat de dos volguts companys estudiants, di- 
altre que ha influit molt en el dret polític i en l’adnii- sortadament ja desapareguts, el Diputat que fou, Al- 
tlistratiu d’Espanya, ha estat aquesta associació de bert de Quintana, i Joan Carner, fill de don Jaume 
la burocricia i del funcionarisme que ha omplert tot Carner, organitzirem una protesta escolar contra la 
el dret administratiu espanyol, volent ésser en molts provisió de notaries intentada pcl Govern de Madrid, 
aspectes més funcionaris de l’Estat que altra cosa, i i com en aquella protesta escolar s’hi unien tots els 
no pas, com el notariat catali, el sacerdot, el conseller Partits polítics de Catalunya, sense distincions, i ens 
i e l  professor de Dret, sinó un iuncionari com els al- presti l’ajut de la seva inte1tligi:ncia i del SEU patrio- 

1 tres, i va iniciar-se una lluita aferrissada en aquest tisme l’actual Conseller de Justícia i Dret, senyor Co- 1 aqpecte. romines, aleshores Diputat per la ciutat de Barcelona, 
I La Llei de l’any 1862, que és I’orginica del nota- i aconseguírem aturar-ho per uns anys, per6 l’empen- 

nat, malgrat haver representat ja una ofensa al Dret ta era tan forta que es consumi la mort de notariat 
ata5 i a l’organització notarial catalana, deixa en convertit en funcionari. Per aixb mateix, amb tot 
peu !’oposició com a únic mitja per a ingressar en exponent de la nostra autonomia, com a contingut es- 
aquest cos. I l’linic que es salva per la cura ci”e tin- sencial d’ella, senipre - sempre - s’hi ha expressxt 
gui ~1 CoHegi Notarial de Catalunya, va ésser que els l’anhel de qui: l’organització notarial fos nostra, ben 
‘Tr;hunals examinadors foren honrats i solanient per- nostra i exclussivament nostra. 
inieteren entrar a les notaries les persones adients a E n  1’Estatut de l’any 19 d&em : CCQW l’orga- 
hiiiisqió essencial que havien d’anar a desempenyar. nització de l’exercici de la fe pública i el nomena- 
i ia lluita fou anar desvirtuant les institucions, els ment dels Registradors de la propietat i els nota- 
preceptes de l’any 62, i, sobretot, desnaturalitzar 1’0- ris que hagin de servir el carrec a Catalunya ; 
posició, anar ai funcionarisme, anar a l’esperit de cos, l’organització que s’estableix, haur i  de subjec- 
il’escaiafó, al concurs. I primer fou Dato i després tar-se, en tot cas, a les condicions i garanties que 
tina disposició que seniblava més inofensiva, un re- per a I’eficacia dels documents públics s’assenya- 
&ment, establint-se finalment ja el cos notarial com len d’una manera general a tot Espanya)). Gom 

I e h  altres COSSOS de funcionaris d’Espanya. No era, particular, en el Govern de Catalunya. I en 1’Es- 
aili  de l’any 62, l’oposició directa que portava el nota- tatut plebiscitat de NGria deiem : ((Que corres- 
[I a un lloc, a una notaria, a un poble, on sabia que pondri a la Generalitat de Catalunya la legisla- 
llaviacll‘anar a fer vida, o mort i ésser considerat en ció exclusiva i l’execució directa en les funcions 
aquell poble igualment que un notari de la capital, següents : e )  L’ordenació de l’txercici de la fe 
sm6 que establia jerarquies, classes, ascensos, en una pública i els nomenaments dels registradors de la 
praula, tot el que significa l’escalafó. I per anar a propietat i dels notaris en el territori de Cata- 
aquest camí, per anar a aquesta finalitat, va es- lunya.!) 
aillir-se el camí de la preparació, i de 1’Gnic mit- Vingué la discussió parlamentaria de 1’Estatut 
li que era l’oposició segons la Llei del 62, es plebiscitari, i aquest article, com tants d’altres, 
\;ren establir qtlatre torns d’entrada: entrada per fou objecte d’una ofensiva formidable, en la qual 
concurs en la carrera, antiguitat de la carrera, s’hi distingiren el Diputat agrari, senyor Casa- 
antiguitat de la classe, ascens d’una categoria a nueva i el senyor Fe rnhdez  Clérigo. 
altra, perqui: ja les notaries s’havien classificat en El Sr. COMORERA : Un correligionari. 
tres classes: de primera, de segona i de tercera clas- E1 Sr. TRIES DE BES : No ; el senyor Fer- 
se - molt espanyol --, i després un torn &oposició 

I 
i 

i 

nsndez Clérigo 6s radical socialista. 

, 
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E l  Sr. CONSELLER P R I M E R :  N o ;  és 
d’Acció Republicana. 

(Ocupa novament la Presidhcia el senyor 

E1 Sr. TRIES DE BES : O d’AcciÓ Republi- 
cana. Jo he de confessar, per ésser sincer, senyors 
Diputats, que aquest article o aquesta norma de 
1’Estatut de Núria ha estat desvirtuada per 1’Es- 
tatut tal com ha estat aprovat per les Corts Cons- 
tituents. El precepte clar i concret de 1’Estatut 
de Núria s’és substitult per un precepte tenden- 
ciós i obscur que es presta a moltes interpreta- 
cions, i que, en definitiva establia que la designa- 
ció dels notaris corresponia a la Generalitat segons 
les lleis generals de 1’Estat. Va ésser objecte d’u- 
na gran discussió fins el nom, si havia d’ésser 
nomivtacih o designacid ; si nomenar  o designar. 
Fins aixlj ens regatejaven, i per fi va prevaldre 
designació, perquP semblava que no era tant fort 
com n o m e n a r ;  que niohmar consta també en 
1’Estatut que és atribució de 1’Estat al nomenar 
els registradors i el designar els notaris la Gene- 
ralitat. Després s’establí l’igualtat i la reciproci- 
tat de tots els notaris d’Espanya, i, finalment, per 
a exercir de notari a Catalunya - deia l’zstatut 
- era de preferencia coneixer la llengua catalana 
i el Dret catald. I heus ací que amb aquest estat 
de dret, amb una fórmula imprecisa i - també 
ho he de dir - de possibles interpretacions diver- 
ses, s’ha realitzat el traspas de serveis. E l  cavall 
de batalla, com vulgarment es diu, rau en la pro- 
visió de les notaries. L a  Llei del 62,  a quP abans 
he fet esment, diu que Únicament per ((oposició)). 
L’Estatut diu : ctoposició o concurs.)) as a dir, 
que aquestes conviccions dotnaven lloc a dues in- 
terpretacions : una interpretació extricta de que 
Lleis generals vol dir les Lleis, estrictament les 
Lleis, i aquesta interpretació era la que tenia un 
sentit auton6mic i que era l’adient d’acord amb la 
fórmula general de I’Estatut, o bé, una interpre- 
tació ampla, de no sentit autonbmic, de qui. en 
Lleis es comprenien les Lleis, els reglaments 3 les 
disposicions notarials. i Quina ha prevalgut d’a- 
questes interpretacions pel traspds de serveis ? 
Jo he d’advertir previament que els comentaris 
que es feien abans d’aquest traspds de serveis 
en el referent a l’institució notarial, ja per nota- 
ris i advocats de la nostra terra i per polítics tots, 
unanimement deien que si 1’Estatut havia de sig- 
nificar alguna cosa, si l’autonomia havia de tenir 
eficdcia, no hi cavia altra interpretació que la pri- 
mera, que les Lleis generals eren les Lleis estric- 
tes i cmcretament en el notariat, la Llei de l’any 
62. Per6 en el traspas de serveis - i no és cap 
secret dir que per l’acció personal del senyor Fer- 
nandez Clérigo caigué de l’altra interpretació. 
Diu : Esta es  la facultad (copio l’article 11) que 
se  transfiere a la Generalidad, entendiendo (com- 
prendidos e n  el concepto g e d r i c o  de L e y e s ,  10s 
reglameiztos del Es tado  y e n  especial el que ac- 
tualmente  r ige para el Notariado, de fecha 7 de’ 
Noviembre  de 1921, que regula el funcionamiento 
de 10s concursos a que se re f ime  el Es ta tu to  y en 
cualato no haya sido modijicado por &a. I afe- 
geix : Secuela immediata del cumfi l iwienio del re- 
g lamento  del Notariado (insisteix) es que la Di-  
recciów general de 10s Regis t ros  señale a la  Gene- 

‘ Casanoves.) 

ralidad el turno que corresponda a cada vacante 
p o r  el orden que proceda, teniendo e n  cuenta cuaia- 
tas se produuzcan en todo el territori0 nacioiial, 
y la  obligacióa de l a  Generalidad, por meazo de 
sus órganos adecuados, de coflmunicar a la Uirec- 
c ión el nombramzento y fecha de poseszón de las 
notarios que ingresen  e n  v i r tud  de oposiciones 
convocadas por la  Generalidad, obligaczón dsta 
tanto más acentuada, cua9zto que la Cornzsión, re- 
cogiendo el espir i iu  y la  letra del Estatuto, ha 
eniendido y entiende que por justo principio de 
reciprocidad, si 10s notarios que ejerzan en ierrz- 
torio n o  catalún, y que hayan  ingresado por opo- 
siciones convocadas por  el Estado,  pueden aspirar 
en  concurso y e n  oposiciones a las notarias vacali- 
t es  e n  Cataluña,, de igual  modo  10s que ingresen 
e n  el cuerpo mediante oposiciones convocadas por 
la  Generalidad, pueden  opositar y concursar va- 
cantes que se produzcan e n  el resto del terrztorzo 
naciowal. Llegeixoi la integritat del text per a treu- 
re’n després les conseqiiencies adequades. Hi ha 
ja liquidada la qdestió, l’única que interessava 
respecte a la provisió, morta ja l’aspiració de Ca- 
talunya i dels notaris de Catalunya i del Collegi 
notarial de Catalunya, de quP tan sols per oposi- 
ció poguessin entrar, o, millor dit, que, almenys, 
1’Estatut respectés la Llei de l’any 62, que no sols 
posés en condicions pitjors que a les obtingudes 
l’any 62  i que foren lletra morta els reglaments 
que havien desvirtuat i vulnerat els principis d’a- 
questa Llei. Vénen les normes primera, segona 
i tercera que després d’aquesta explicació ficil- 
ment podreu comprendre en quin sentit han estat 
dictades. Diuen : N o r m a  primera.  - Se tran,. 
fiere a la Generalzdad de Cataluña la facultad dr 
signar 10s notarios que hayan  de cubrir las vucaa. 
tes e n  Cata lunya ,  o las Notarias  que pudzerait 
crearse e n  v i r tud  de u n a  nueva  demarcación, he. 
diante oposición o c o w u r s o  que convocarú eliu 
m k m a  con arreglo a las L e y e s  del Estado, eit 

cuanto no  hayan  sido modiftcadas f ior la de 15 
de sept iembre de 1931. Cuando deban aroveerse 
las Notarias  vacantes por  concurso u oposzch ,  
entre  10s mismos noiarios, seyan admiiidos todo, 
con  10s mismos derechos, y a  ejerzan e n  el terrtío- 
rio de Cataluña, y a  e n  el resto de España. Lns 
notarios que obiengan s u  nombramzento ‘de la Ge- 
mral idad  de Caialuña,  a tenor de lo establecdo 
en las normas del presente acuerdo, iendrún ac- 
ceso a 10s concursos y oposiciones entre notarios 
que se convoquen para proveer las notarias ell el 
resio del territori0 de la República. Bs a dir, que 
aquí la Generalitat, en aquesta norma primera, 
actua de dependent de franc de la Direcció Gene- 
ral de Registres. 

Segona norma : El Departamenio‘de Justicio 
y Derecho de la Generalidad pondrá en conoct- 
naiento d o  la Dirección General de Registros y dd 
Notariado las varantes que ocurran en el territorzu 
de Cataluña. Innaediatawmzie la Dirección Gme- 
ral de Regis t ros  y del Notariado, cornunicaid u1 
Departanzento de Justicia y Derecho de la Gelzero- 
lidad el turno  a que rorrespmzda la vacante. Dach 
Departanzento podrú rocurrir ante el Mznzstro dr. 
Justicia de la Repziblica, si creyera erróneo el se. 
ñalamien,to de turno.  Aquí fa de bústia de correu, 

Norma tercera 1 L a  designaciha de notartos 



! 

! 

Central, ilzdividzcos de nbmero  del la Real  Acade- 
j,lza de Ciencias Mlorales y Politicals o Miem,bros 
de la Conzisión Gellera1 de Codificución. Dos N o -  

1iyo1 de tots els arxius notarials i encarregava la vi- 
gilincia directa a la Direcció general i la iriniediata 
i tkcnica al Cos d’Arxivers i Bibliotecaris. Publicat 
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abast - les principals dades de la nacionalitat de Co- 
lom les ha tret el professor Ulloa de l’arxiu notarial 
de Barceíona, del Col.legi de Catalunya. Doncs bé, 
2 com s’ha realitzat la qiiestió dels arxius ? El Decret 
diu : Los orotocolos han d e  continuar siendo propie- 
dad del Estado, como iaanda la L,ey,*y 10s nolarios en 
la región auto’noma estarán, etc. 

I les normes cinquena i sisena disposen que Los 
protocolos formados en  Zas notarias de  lu región au- 
tómoma continuarán perteneciendo al Estado, de 
acuerdo can lo dispuesto por la Ley ,  de cuya ejecución 
cuidar6 ei Colegio de Notarios de Cutaluña bujo la 
imspección de la Dirección General de  10s Registros 
i que Los notarios d e  Cataluña observarán todas las 
disposicio fies dictadas por e2 Estado sobre f orwzacidn, 
conservación y custodia d e  10s protocolos y las obli- 
gaciones respecto a. estos extremos impuestas en  las 
%?4iSW. 

Ultima qüestió : la mutualitat. La corporació no- 
tarial tenia una mutualitat, mutualitat que feia cada 
Collegi i urganitzava cada Col.legi amb perfecta auto- 
nomia. Aquesta mutualitat la nodria un impost d’una 
pesseta per foli, que pagaven directament i indirecta 
els clients, és a dir, que aquí a Catalunya el Collegi 
Notarial de Catalunya tenia una mutualitat notarial 
pagada pels clients catalans, directament o indirecta- 
ment, perb, en definitiva, pels clients catalans. Aques- 
ta mutualitat, senyors Diputats, tenia una finalitat 
doble : era mantenir les notaries nomenades Cincbn- 
g rues ,  o sigui aquelles notaries que, entenent-se in- 
dispensables per al servei i les necessitats dels habi- 
tants i de la població, no donaven, perb, un rendi- 
ment mitjh per a viure ei notari i la seva família. 
Aleshores, amb el folis d’aquesta mutualitat, s’lii su- 
plia la quantitat que restava per tal que el notari es 
mantingués en el seu lloc i tingués una retribucib de- 
corosa. A niés, amb el fons de la mutualitat s’establia 
el rkgim de jubilacions i l’estat de viudetat i orfendat 
en una forma veritablement espl&dida, perqui: el 
nombre dels qui es nodrien amb els fons de la mutua- 

- litat al Collegi Notarial de Barcelona eren con- 
siderables. I es doni el cas següent: per exeiiiple - 
jo ho puc esmentar i els senyors Diputats de Girona 
no em desmentiran -, un notari no catal&, que va 
anar a Girona i hi va estar poc més d’un any, en 
morir, la seva vídua i fills cobraren 35,000 pessetes 
de la mutualitat del Co1,legi Notarial de Catalunya. 
E;s a dir, que la mutualitat del nostre Colk,‘, vi auto- 
nbínicament organitzada, millorava la classe, realit- 
zava la missió d’assist2ncja social i, a mPs, fomentava 
una cosa essencisí en la institució del notariat, que 6s 
l’estabilitat i la fixesa, per quant en la mutualitat del 
Collegi Notarial de Catalunya, cle fons nodridíssims, 
s’establia tota aquesta assistkncia de baix a dalt, sense 
mirar la categoria i classe, com en altres Collegis 

categoria o a la jerarquia ni als anys de servei ni el 
lloc de destí. I aixb es feia perqu6 la densitat de ;a 
contractació a casa nostra permetia, ultra els fons de 
mutualitat per a les necessitats adients i norimals, uns 
fons supletoris per a anar a suplir aixb i completar 
l’assisti-ncia social de les notaries en bé de la mateixa 
funció. Per6 vingué la Dictadura, i el senyor Galo 
Ponte va dictar un Decret d ’ ~  I de juny de l’any 1928, 
pel qual s’arrabassh la mutualitat dels Col.legis i s’es- 
tablí una mutualitat general per a tot Espanya. Els 
hii feia set que el Collegi Notarial de Barcelona ha- 

\ d‘Espanya, sinó mirant de cara a l’honie, no a la 

gués insta1,lat un arxiu model, que els notaris del Col- 
legi de Barcelona, catalans i no catalans - que eis 
no catalans se sentien aquí perfectament arrelats I 
compeiietrats a casa nostra -, veiessin els seus cab- 
dals aclmirablenieiit administrats i obtinguessin ulia 
assistkncia social que en cap altre cos de 1’Estat eila 
podien ni somniar obtenir. I es va fer la mutualitat 
general per a tot Espanya. Vingué un bri d’esperanqa 
quan es va dictar 1’Estatut. E1 CoUegi Notarial de 
Barcelona, com els altres Col.legis Notarials d’Bspa- 
nya, varen creure en qui: el de Barcelona recuperaria 
ara la mutualitat que li va arrabassar la Dictadura 
l’any 28, perqui l’article 12 de 1’Estatut ... 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: 
2 Qu8 t6 que veure l’article 1 2  de I’Estatut? 

E1 Sr. TRIES DE RES : Hi té que veurees- 
sencialment, I’article 12 de 1’Zstatut ! En el seu 
paragraf F ,  diu : cGorrespondri a la Generalitat 
de Catalunya la legislació1 exclusiva i l’execucici 
directa de les funcions següents : ... F Cooperati- 
ves, muíualitats ... n E l  que hi ha  és que amb el 
traspjs de serveis, no solament s’ha vulnerat la 
Llei sin6 que s’ha corlsagrat un Decret de la Dic- 
tadura, que aixd és el que us dol. I en la norma 
vuitena s’estableix aixd que és una veritable ver- 
gonya : L a  adaptaci6.n de 10s servicios notaride, 
que se acuerde no al‘lerará el funcionamiento de la 
rrzu,tualidad izotarial que cmtiizuará, organizadu 
como 10 esCá e n  la actualidad - en virtut d’un 
Decret de la Dictadura ! - bajo la direccióir dL 
SIA Junta  de Gobierrto. 

Perd nn’oiblidava una coisa, i és que la Com. 
Sió de traspas de serveis ha estat generosissima 
perqu; diu, és veritat que el Colllegi notarial di 

Catalunya. tenia una mutualitat mod&ca, tenia 
els fons nodrits i anava realitzant una obra Cas. 
sisti.ncia que repercutia en la  noblesa de l’exer- 
cici de la seva funció, per6 també ho podra fer. 
Perd, 2 com ? Escolteu, seiiyors Diputats : No em- 

j e c e  este i lzelzidihle caso respecto a la  integrzdad 
de la. muizialidad notarial - vol dir d’aquesta dc 
Madrid, d’acolrd amb el senyor Galo Polnte - y l i i s  

jondnv a ella aclscrztos actualme~aie - que és e! 
que els interessa - fiara que la Comisión - i aqu’ 
se sent generoisa - estiraze ju s to  que el Colegio dl 
C a t a k C u  y 10s que se laallen e n  análogo caho 
Puedan con nuevos fondos cyear cajas de prezz&ll 
conzplemeniarias para rejorzar e n  10 Possible la 
dotación de aquella? atetzcioizes, pero cowo esto I U  
es materza profiia d e  la Comisión Mixta, si SE ha 
visto privada de  deczdir acerca de ello,  ha tonzad 
el acuerdo de  pro fioner resfiectuosantente al Go- 
bierno de la Repúbl ica,  que se autorice la creaczdli 
de dichas cajas auxiliares e n  uso de  las facultadc. 
para dictar regl,ameTztos y nzodzficar 10s exisien- 
tes. ( l i ‘wno~s  i rialles en la Minoria d e  Lliga Ca. 
tulana.) 

De manera que la generositat de la Comissi; 
de traspis de serveis li fa dir : Ara pagueu I pec. 
seta per foli per a la mutualitat, ben pagada, per;( 
per a tenir una mutualitat a Catalunya pagueu 
I pesseta amb 25 01 1’50, és a dir, pagareu un ra‘ 
nies o dos rals més. Cal que en aquest concepte, 
que ja és un xic endPmic en la realització de la 
nostra autolnoniia, que aquesta no sigui com aque- 
lla ínsula que governava l’escuder del Quixot I 

que nosaltres no1 haguem de dir a l’autmomia, 
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com ell digué a la seva dona : el Gobierno que 
folgo, buenos azobes m e  cuesta. 

I res mks, senyors Diputats. Noimi..: he de dir 
que jo deploroi, com segurament deploraran tots 
aqnells que han vist com s’ha realitzat aquest tras- 
pis de serveis, per la importhcia i transcendsn- 
cia que té, com a auxiliar i complement indispen- 
sable del nostre dret, que l’actuació vostra la res- 
ponsabilitat de la qual plenament i íntegrament 
heu pres per a realitzar-101 tenint en cofmpte que 
ei traspis de serveis és l’essencial de l’autono- 

El Sr. CONSELI,ER de Jjustícia i Dret : Amb 
inclta honra. 

E1 Sr. TRIES DE BES : Amb mollta honra, 
no li discuteixo +; per6 que almenys aquests viat- 
ges més o menys espectaculars i aquest governa- 
mentalisme hermhtic i provinc2 no serveixin tant 
sols per a carteres estantisses i d’entrada, sinó 
qw serveixin per a quelcoiin favolrable pel nostre 
poble. (Aplaudiments de la Minoria de  L l iga  Ca- 
talaiza i vumors en la Majowia.) 

El Sr. CONSBLLER de Justícia i Dret : De- 
mano per parlar. 

El Sr. PRESIDENT’ : Té la paraula el senyor 
Conseller de Justícia i Dret. 

El Sr. CONSELLER de Justicia i Dret : Se- 
ilyors Diputats : E m  trobo amb una gran facilitat 
i una gran contrarietat alhora en haver de contes- 
tar al parlament que acaba de fer-nos el senyar 
Tries de Bes ; amb una gran facilitat perque estic 
mfome gairebé amb la totalitat del seu discurs, 
I amb una gran contrarietat perquP no comprenc 
tom d’aish, amb el que estic conforme, ell n’ha 
pogut treure una crítica, una censura tan melo- 
dramaticament exposada en el seu discurs. Estem 
:onformes, senyor Tries ; en gairebé la toltalitat 
dcl que ha dit, estem &’acord. Nosaltres sabscriu- 
rem tota la primera part del discurs, gairebé sense 
cxcepcionar-ne una paraula ; tota la crítica que ha 
iet el senyor Tries de Bes, ’del sistema que ha 
quedat consagrat per 1’Estatut compta amb la nos- 
!la aquieschcia. No solament aixa, sinó! que jo1 ara 
taig rtqueriment al senyor Tries de Bes i a les 
\Y. SS,, a tots els de la Minoria de qui. forma 
pr t ,  un requeriment de quP ens aguantin l’al6 
ili aquest sentit, i que el dia que nosaltres tor-I 
iiem a Madrid a demanar un nou Estatut o una 
ampliació d’aquest Estatut, ens facin costat, per 
rccabar aquelles coses que en aquest Estatut pri- 
i:ier no s’han pogut obtenir. 

Estem perfectament conlormes amb tota aquesta 
crítica de la histhria del notariat fins arribar al mo- 
m t  ictual, i estem confornies fins amb la crítica 
li general que ha fet de I’Estatut, en quant al nota- 

’lat. No crec que hi hagi cap catal2 que hagi accq- 
tat de bon grat, ni que vulgui contribuir a qui: aques- 
:es ccses segueixin indefinidament així. La nostra 
m o r i a ,  com la vostra, davant del Parlament va fer 
d que va poder. ( E l  seizyor Y;dal i Guardiola fa sig- 
l t i qntizns.) Ah ! la Minoria de Lliga Catalana no 

E1 Sr. TRIES D E  BES : No deia res d’ai- 
\o,  jo. 

El Sr. CONSELLER de Justicia i Drct : No, no, 
(111 dirigeixo al senyor Vidal i Guardiola, perqui: dic 
r,ue la nostra Minoria, com la vostra ... 

’ 

i s  E mia ... 
! 

r 

‘ 

1 

1 
! ,ijudi a fer I’Estatut? 
i 

I .  

DIMP.RTS, 20 DE JUNY DEL 1933 1897 

El Sr. VALLS I TAVÉRNER: Sota la direc- 
cici vostra. (Rumors en la Majovia.) 

El Sr. BRU: Perqutt vosaltres no haurJeu acon- 
seguit res. 

El Sr. DURAN I VENTOSA: Es p o u  seriós 
aixb perqui. escolteu una mica. 

E1 Sr. SOLER I BRU: Sou vosaltres els que 
interrompeu. 

E1 Sr. ESPANYA : I-Ieni escoltat al serlyor Tries 
de Bes sense dir res. 

E1 Sr. VIDAL, I GtTARDlOLA: He ‘et un pe- 
tit gest, que si fa falta explicar&. 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: A veure 
si quedareili d’acord en qui: hi érem tots a ier SEsta- 
tut ; jo em penso que sí. 

El Rr. VENTOSA I CALLVELL: En: recordeu 
que hi érem en el dels defectes, per6 no en els mo- 
ments de glhria. (&Iol1 bé!, en In Minoria de Lliga 
Cakala$za.) 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA: El compte al 
pable de Catalunya l’haveu presentat vosaltres sols. 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Bé, 
quedem, doncs, que la Minoria de Lliga Catalana so- 
lament hi era quan anava bé, per6 no quan anava ma- 
lament; entesos. Perb, de totes maneres, hi érem 
tots a fer aquest Estatut i cada un va dir-hi la seva, i 
nosaltres vgreni dir la nostra, i jo no crec que les 
VV. SS. puguin retreure algun acte de corsentiment 
dels rcpresentants de 1’Esquerra de Catalunya per- 
clu6 es. cercenés 1’Estatut de Núria en el sentit que 
s’ha íet en I’Estatut que s’ha aprovat. ZI aquesta, 
con7 en tantes altres coses, es va obtenir tot el que es 
va poder, i si no s’ha pogut obtenir niés era perqui. 
110 era més gran la nostra forca, ni la possibilitat 
d’anai- més enllh; per6 jo no crec, ni he vist, ni he 
sentit, que hi hagi cap home de l’Esquerra, ni del 
Govern, ni de fora del Govern, que s’hagi comproni& 
,z sostenir aixb eternament. Hem acceptat allb que 
hem pogut obtenir, i estem en peu per anar a re- 
claiiiar la resta, car nosaltres no hem renunciat a 
completar les llibertats de Catalunya en totes aquelles 
coses justes que ens han estat regatejades en SEs- 
tatut. 

(Molt  bé!, als escoms de la; Majosia.) 
Per aixb repeteixo que totes aquestes coses que 

ha dit el senyor Tries de Bes vénen prejutjades en 
1’Estatut i amb les limitacions de les nostres lliber- 
tats ; perb no puc estar coliforme amb la seva crítica. 
Ell ha tret de tot aixb unes conseqiikncies conti-hies 
a i’actuació de la representació catalana en la Comis- 
sió Mixta d’adaptació de serveis, i ja des del principi 
ha donat una nota tendenciosa en comenqar el seu 
discurs en suposar que s’havia tractat &adaptar tots 
els serveis del notariat. Senyor Tries de Bes : desven- 
turadament la missió dels catalans en la Comissió 
Mixta d’adaptació de serveis, en quant al notariat, ha 
estat mCs humil ; ha estat puranient i simplement, 
tractar de la designació dels notaris, perqu$ SEstatut 
no parlava de res niés. De manera que del Itraspis de 
tots els serveis del notariat, ni parlar-ne. Nosaltres 
hem anat allí i hem hagut d’aplicar un Estatut en el 
qual es deixava a Catalunya la designació dels notaris, 
per6 res niés. 

Respecte a la traiiscenchcia que pugni tenir la 
c1iferi:ncia entre nominació i designació, jo li he de 
dir que, si no en les normes, en les actes de la Co- 
missió Mixta, actes que podran fer-se públiques quan 
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els dos Governs ho creguin convenient, en les actes 
de la Comissió Mixta ja consta una discussió res- 
pecte de la transcendhncia d’aquesta paraula, i el sen- 
tit general de la Comissió Mixta fou que no hi havia 
cap diferencia en quant a l’aplicació d’ayuest article. 

El Sr. TRIES DE BES : Jo també ho crec. 
E1 Sr CONSELLER de Justícia i Dret :  Cata- 

lunya té la nominació i la designació, qualsevulla que 
sigui la paraula que aquí s’utilitzi. Perb encara es va 
dir més; va haver-hi - jo no crec cometre una ini- 
prudhncia ni revelar cap secret impenetrable, percpt 
la discussió est& acabada -, va haver-hi un meiilbre 
de la Comissió Mixta que proposi que, essent nqmés 
per a la designació la facultat de la Generalitat, els 
nomenaments havien d’ésser fets pel President de la 
República, perquh entenia que era aplicable al cas un 
article de la Constitució, que confia al President de 
la República totes les concessions de títols acad&mics, 
entre els quals ell volia comprendre-hi aquest, i la Co- 
missió deliberi sobre aixh i acord; que no hi havia 
lloc, perqu6 aquest no era un títol professional, com 
els títols acadhmics, un títol per a poder exercir d’ad- 
vocat, o de metge, o de veterinari, o dei que sigui, 
sinó que aquesta era la provisió d‘un cirrec, i que la 
provissió dels cirrecs no dephn del President de la 
República, sinó d’aquella entitat que té entre les se- 

’ ves facultats fer aquesta designació o nomenament, 
i com que es donen aquestes facultats a la Generalitat, 
aquesta és la que ha de fer la designació i el nomena- 
ment i donar el &rec de notari a l’home que. l’hagi 
merescut. 

De manera que aquesta qiiestió esta resolta. 
Respecte a la interpretació que calia donar a 

la paraula clegislaciós i ctreglamentaciós , la cosa 
estava prhviament resolta per la mateixa Consti- 
tució de la República. E n  la Constitució de la Re- 
pública que ara no tinc aquí, perd estic segur que 
el senyor Tries de Bes ho recordara, hi  ha un 
article en el que es diu que 1’Estat es reserva el 
dret de dictar reglaments en tots aquells casos 
en que ell tingui la legislació, encara que tingui 
l’execució l’entitat regional. De manera que ja 
estava aixi, prejutjat. Si a nosaltres ens donaven 
una execució, s’havia d’entendre que en aquesta 
execució hi havia la condició de la reglamentació 
facultativa per part de 1’Estat. De manera que 
aixh no era una feina ni una possibilitat de la Co- 
missió Mixta, la qual s’havia d’atendre al text 
de 1’Estatut de la Constitució. 

Perd nosaltres, encara que no ho vulgui reco- 
nPixer el senyor Tries de Bes, i a aixh em refe- 
ria quan deia que havíem acceptat la responsabi- 
litat i que l’havíem acceptat amb molt d’honor, 
perquP creiem haver merescut bé de Catalunya 
amb :a nostra feina en la Comissió Mixta, nos- 
altres alli hem recabat aquella cosa que no estava 
ben bé en el text de la Llei, perd s’havia d’enten- 
dre, per6 que, no obstant, calia dir-ho, i nosaltres 
ho hem fet dir, i és que s’aplicaran les Lleis i els 
Reglaments de la Repíblica fora d’allh que hagi 
estat modificat pel mateix Estatut. 

E1 Sr. TRIES D E  BES : O h !  
El Sr.  CONSELLER de Justícia i Dret : 

Oh!, dic jo també. Ja veurem si té importdncia 
o no té  importancia aix;. Bs dir que nosaltres no 
tenim més remei que acceptar el desenrotllar la 
missió que ens confia 1’Estatut ; perd nosaltres 

fem reconeixer que aquest Estatut ha modificat 
una serie de Lleis i reglaments, i en quant els 
ha modificat ens hem d’atenir a aixb, perquP 1’Es- 
tatut, com a Llei nova, ve a modificar @tes aque- 
lles coses que estan en contradicció amb ell. I 
aixh té el seu valor en quant una interpretació que 
jo dono personalment en contra de la interpreta- 
ció que dóna a les normes aprovades, el senyor 
Tries de Bes. 

No es diu en les normes per que els catalans 
varem entendre, i de segur ho devien entendre 
així els altres que no calia dir-ho qui nomenara 
els Tribunals d’oposició ; perd en dir que Cata- 
lunya fa la designació, entenc que Catalunya fa 
els Tribunals, i heus aqui com té algun valor el 
que vingui la frase aquesta de quP s’aplicaran els 
reglaments i Lleis, perd només en alla que no ha- 
gin estat modificats per aquest Estatut. Si 1’Es- 
tatut diu que la designació la fa la Generalitat, 
nosaltres entenem que aquesta paraula no voldria 
dir res si Catalunya no tenia el nomenament deis 
Tribunals que havien de fer la designació. 

E1 Sr. TRIES D E  BES : ’Ja s’ha vist el que 
ha modificat 1’Estatut. 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: 
To m’observo els constants s imes  negatius del se- - - 
nyor Valls i Taverner. 

El Sr. VALLS I T A V E R N E R :  D’admira- 
ciÓ, de sorpresa, no dic res. 

El Sr. T R I E S  D E  BES : Jo encantat, se. 
nyor Coromines. 

EI Sr. CONSELLER de Justícia i Dret : Sen. 
tiria que aquesta sorpresa fos utilitzada per 
aquells que entenguessin 1’Estatut en la forma 
en quP ho interpreta e1 senyor Tries de Bes; i 
sentiríem que aquestes explicacions se’ns pogues- 
sin retreure com una demostració de quP no érem 
nosaltres els que interpretavern bé l’Estatut, sinó 
que fossin altres que anessin contra aquestes for. 
mes de interpretar 1’Estatut.. . 

Diversas senyosfs DiPUTATS : Molt bé, 
moilt bé. 

E l  Sr. VALLS I TAVERNER : Una expres- 
sió de sorpresa de no treure res. 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret 
. . .perque el perill de les nostres manifestacions 
i discussions, consisteix en que hi hagi qui es 
pugui aprofitar d’elles per a oposar-se a tot a i d  
que nosaltres volem. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Ja veurem 
els resultats. 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret : Hi 
ha un altre punt en el qual la Comissió Mixta ha 
estat atacada pel senyor Tries de Bes. Es el punt 
referent al protocol. 

E1 Sr.  TRIES D E  BES : Arxius, 
E l  Sr.  CONSELLER de Justícia i Dret 

Jo parlo del protocol, perque en les normes tali 
sols es parla del protocol, no es parla de l’arxiu 
de protocols. E l  senyor Tries de Bes sap que el 
protocol del notari durant vint-i-cinc anys resta 
a la casa del notari, i que, passat els vint-i-cinc 
anys! va a un arxiu de protocols. Nosaltres hem 
coqvingut en aquestes normes que el protocol 
vivent, el que s’estd aplicant tots els dies, del 
que es treuen chpies que assenten una gran part 
de la distribució dels béns i dels drets civils de 
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ia nostra societat, el protocol que és vivent, deu 
estar a casa del notari. Per6 a la Comissió Mixta 
nosaltres varem proposar que, en quant el proto- 
col esdevé histbric, una cosa no vivent, que no 
serveix per a l’actuació diaria, ha d’anar a formar 
part de l’arxiu histbric que estava a la disposició 

” de Catalunya, com tots els altres arxius histhrics. 
Aquí es diu el protocol, i nosaltres continuem sos- 

tenint que és el protocol vivent, aquell protocol que 
estl a casa del notari, per6 que amb el temps ha d’a- 
nar a parar a un arxiu histbric que ha de formar part 
de tot ei tresor hist6ric de Catalunya com un de tants 
arxius histbrics de la nostra terra. 

I ara anem a parlar de la mutualitat. 
¿Com no hem d’estar conformes nosaltres en qui: 

haestat una injustícia irritant la que s’ha fet, la que 
s’ha com& per la’dictadura en prendre la mutualitat 
als catalans ? Sí, nosaltres forGosament hem d’aprovar 
les protestes del senyor Tries de Bes en aquest sentit, 
per6 nosaltres ens trobem amb una cosa que no pot 
esser niés clara, i és una disposició, un Decret fet 
de la dictadura, firmat per Gal0 Ponte Escartín, en 
el qual es diu : En 10 sucesivo no podrán constituirse 
vatualidades especiales e n  10s Colegios notariales ni 
dedicar a lm finalidades de congrua personal, jubila- 
czdit o pensiones y auxilios a las viudas y huérfanos 
cantidades que integran et fondo general de los yy2ris- 
fnas. Cuando desaparexcan 10s actuales beneficiarios 
de dichas wwtualidades hoy  existentes, el 75 por I O O  
del capital de lm mismas pmará al fondo general del 
vespectivo Colegio notarial, y el 25 por IOO restante 
I I vv&.aJidad n o t a r d .  Es a dir, que no solament 
queden prohibides les mutualitats notarials d’aquí en- 
davant, sinó que es prohibeix destinar fons dels Col- 
legis a semblant finalitat, perqui: aquests fons dels 

’ Collegis han estat reservats per anar un dia o altre 
i anodrir la mutualitat general d‘Espanya. I sigui pel 
I i que sigui, aquesta disposició ha estat ratificada per 

les Corts de la República. 
Ei Sr. VIDAL I GUARDIOLA: Ehhorabona. 

fi1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Ni en- 
horabona ni enhoramala, senyor Vidal i Guardiola. 
I suposo que no ens fari  l’ofensa de creure que nos- 1 altres hem contribu’it a aquesta espoliació. Sí, aques- 
ta espoliació, perqui: jo considero que aixi, és una es- 

I poliació. I no accepto enhorabona en aquest sentit ni 
en cap altre pel mateix estil. Nosaltres som contraris 
de qu i  la mutualitat general s’hagi organitzat, per6 
ja ho est&. I ara parlem com a membres de la Comis- 
sió Mixta del trasphs de serveis, on ens hem trobat 
davant d’una fatalitat ja realitzada. Hem estat dis- 
cutint i hem estat parlant ; i a proposició d’una perso- 
nalitat distingida del Co%legi Notarial de Barcelona, 
10 vaig demanar que si no podíem rescatar la mutua- 
litat perqui estava prohibit, se’ns concedís la llibertat 
de poder fer-ne una altra. I heus ací les facilitats que 
hi han en el prehmbul, més aviat que en les normes 
en el sentit de qui: el Collegi Notarial de Catalunya 

g pugui establir un recarrec i amb ell fer un comple- 
/, nient de la mutualitat. 

Cert és que aixi, és una gricia que se’ns fa a les 
nostres costelles; per6 és que abans no teníem ni la 

! gicia de fer-lo sobre les nostres costelles ... 
El Sr. TRIES DE BES: No tenim ni costelles. 
E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Ara 

comptem amb una possibilitat ; perqui: abans si el col- 

* 
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legi Notarial de Catalunya, sentint aquesta especia- 
líssima necessitat nostra, hagués volgut crear aquí un 
complement de la mutualitai general, no podia fer-ho 
perqui: no tenia autorització per fer-ho. I jo que vaig 
anar alih en representació de la secció catalana de la 
Comissi6 portant la veu &aquests dignes notaris de 
Barcelona, vaig demanar aquesta llibertat, ja que no 
podia demanar all6 que se’ns ha tret definitivament. 

D’aixb me’n fa una greu acusació’ el senym 
Tries de Bes i jo dic que d’aixb n’acceptoi la res- 
pmsabilitat i per aixa he dit que l’accepiava amb 
molta hoara. 

Resulta senyors Diputats, que la mutualitat 
de Catalunya, venia a proveir-se de dirers mit- 
jangant una, quota que es pagava per kll crec 
que de 3 ral$ al públic i de 2 rals dels sem benefi- 
cis el notari i els 2 rals es reduiren a I, i és cert 
que directa. o indirectament ho venia a pagar el 
públic, perque encara que figuri que el notari 
amb una part dels seus honoraris, en definitiva 
qui paga el notar+ és el públic. 

Es pagava, doncs, I pesseta i amb aquesta 
pesseta el Collegi de Notaris de Catalunya es 
proveia de tolts, els diners per a atendre totes, les 
necessitats que avui vol atendre la mutualitat noc- 
tarial! i encara li en wbraven prop de la meitat, 
és a dir, que si aixb que avui.es cobra si fa, o no 
fa costa unes 200,ooo pessetes, restavtq unes 
zoo,ooo pessetes més per a millorar els serveis. 
Amb aquesta resta, s’atenia a una necessitat que 
les nostres condicions ecabmiques creen, perquc! 
la quantitat que en altres indrets d’Espanya pot 
considerar-se coagrua aquí no es pot vitre, per- 
que el cost de la vida és més’ elevat que en altres 
llocs d’Espanya. 

Dmcs bé, aixb no hi havia manera de suplir- 
ho perqu2 estava prohibit per una de 1ts Lleis 
de la República i jo en nom dels notaris que m’ha 
van demanar vaig recabar la llibertat de fer-ho 
encara que si no se’n vol fer ús no1 s’en far& Perd 
d’aquí a rercmeixer que hem fet trakió a Cata- 
lunya oi que hem real5tzat una acció vergcnyolsa.. . 

... hi ha una diferencia que no ho puc deixar sal- 
tar. 

Ja m’he considerat un simple mandatari d’u- 
na voluntat expressada per qui em semliava que 
representava sinb la totalitat una gran ?art del 
Cos notarial de Catalunya. 

I dic aixb, ara comprendran els senyors Di- 
putats perque he manifestat que em con-‘d 31 era 
en una posició facil, perd també en un sentit 
dubte i contradicció. Estic d’acard amb totes les 
altres Coses que ha dit el senyor Tries de Bes. 
Ac’cepto I’exposiciCI que ha fet de la histbria de 
l’organitzacib nokarial d’Espanya. i. C a n  no he 
de defensar la gran intervenció’ que en: l’ordena- 
cib juddica de Catalunya té el Cos notarial i cam 
no he de reccdixer la seva brillant histbria? Si 
ho he defensat en mítings, i he estat potser el 
primer en observar aquesta especialitat qne té el 
notari catala de conseller de les famílies en els 
capítols matrimmials, carActer que fa d’aquest 
home més que un budcrata, un conseller íntim? 
C a  poider negar aixb? 

Perd d’aixb a formulbr una acusació contra 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : No. 
EI Sr. CONSELLER de Justícia 



ue ha anat all& i no ha tingut 
a r  d’una ordenació de nome- 

i res més, hi ha una diferPncia‘molt gran. 
Tries de Bes, liinitant la visió d’a- 
a aquell punt de la cont 
, crec que no ha  fet prou 

s nolrmes que fan que jo1 accepti rhés que 
les altres co1ses com una holnra, la res- 

Deia 1’Estatut : <(Seran admesos tdts en. iguai- 
de drets tant si exeiceixen en territori de Ca- 

talunya com en la resta d’Espanya.” En tots els 
que c.o~~vorcjüf la Generalitat, ser& coln- 

nt, el coaeixkment de la llebgua i del 
, sense que en tap cas, etc.,, 

En  lloc d’aquesta pref er6ncia ara s’estableix ctsine 
qua nom un examen elimindtori, i el que no respon- 
gui en aquest examen elimihatori ho  serd hotari a 
Catalunya, i si no sap la llengua catalana no entrar&, 
i el que no conegui el nostre Dret tampoc. 

. J  heus ací la Ijnica interpretació personal que ha 
pogut donar aquesta Comissió en les seves tasques 
per tal d‘adaptar 1’Estatut a la qtiestió de les nota- 
ries de Catalunya. Aquesta és la. nostra ú 
la de interpretar, perqu6 en el demés he 
acceptar la lletra de la Llei que ens han donat i sot- 
metre’ns a un text que no respon als nostres anhels, 

ja estava fet i no pudíem passar per da- 

Es podria creure que en el cas de no ésser accep- 
un concursant es cónvocaria un altre concurs de 

la mateixa naturalesa, i s’ha recabat que en el cas de 
quedar deserts els concursos o les oposicions entre 
notaris perqui! els concursants no shpiguen el Dret i 
la llengua catalana es prove’irh per oposició iliure, de 
manera que en aixb hem guanyat un torn de provisió 
lliure a favor dels notaris que aspirin a desempenyar 
aquell lloc a Cataludya, d’acord amb la Llei del 1862. 

Heus ací, senyors Dipiatats, les coses que hem 
pogut obtenir i de les quals n’acceptem la responsa- 
bilitat, perqu6 creiem que la nostra. actuació hauria 
d’ésser reconeguda corn una obra feta per patriotes. 
D’aixb a presentar-nos com a homes mereixedors de 
censura i d’una crítica e essa& tan iradarnent com 
ho, ha f e t  el senyor Tries de Bes, ja crec que hi ha 
una diferZncia tan gran que no necessito posar-la de 
manifest perqu6 estic segur qye la sentiu tots vos- 
altres en les vostres conscihies. (Adolt bvé!, en la 
Majoria.) 

biiitat d’haver-hi intervingut. 

El Sr. PRESIDENT : Se susp&n la discussió. 

sehyar President dei 
Parlament 1 

lectura al segiient cowudcat d e  l’hono- 
President de  la CaiGbra:) 
estat nomenat Ministre de la República, 
en les mans de la Vostra Senyoria la 

ió de President del Parlament, tot pre- 
la trameteu a la Cambra alhora que el 

meu infrangible agraiment per l’honor que es va dig- 
nar conferir-me en el moment histiric en qui! la nos- 
tra terra reprenia la seva gloriosa tradició parlamen- 
thria i la meva confiaqa de poder seguir servint, des 
del meu nou chrrec, els ideals de Catalunya i la gran- 
desi de la República. 

Visqueu molts anys. 
Careelona, 19 de juny del 1933. - Lluís Com- 

panys. 
Honorable senyor Vice-president I .r del Parlament 

I HONTER : Demano per parlar. 
DENT:  TC la paraula el senyor 

Serra i H h t e r .  

a la Cambra i a tots els diversos grups Voíd 
is una suggtr6ncia referent a la comuni- parla 

cas46 que acaba de llegir-se ara al Parlament, i és 
que, havent dipositat uninimement en la persona dei 
senyor Companys la confianqa aqu~sta Cambra el 
dia que fou elegit President, i havefit estat aquella 
corresposta per la seva actuació dintre del nostre r& 
gim parlamentari, constés en el DIARI DE SSSSIOKS 
aquesta satisfacció nostra i, a l’ensems, el sentiment 
que tota la Cambra experimenta en aquests moments. 
per veure’s privada de la seva collaboració. (Molt be”) 

El Si-. PRESIDENT : Constaran en acta les pa- 
raules expressades pel senyor Xerra i HÚnter. 

E1 Sr. ABADAL: Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT: Té 

Abadal. 
El Sr. ABADAL : Senyors Diputats : Tots vos- 

altres recordareu com en el moment de fer-se I’eleccd 
de la Mesa d’aquesta Cambra nosaltres varem donar 
el nostre vot al senyor Companys, creierit que aquests 
llocs estan per damunt de tots els Partits i que són 
la garantia de majories i minories en tot el que es 
refereix a les discussions parlarnentiries. 

Nosaltres hem de ‘fer constat que les nostfes es- 
perances de qu? el senyor Companys compliriaamb 
aquesta imparcialitat, la seva missió no ha estat de. 
cebuda i a conseqii6ncia d’aixb nosaltres hem de subs- 
criure les paraules del senyor Serra i Húnter en el 
sentit de qu6, efectivament, hem vist amb molta satn- 
facció l’actuació del senyor Companys com a Pres¡- 
dent d’aquesta Cambra. (Molt  bé !) 

E l  Sr. COMO~RERA : Demano per parlar. 
€31 Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el se. 

ERA : Senyoirs Diputat5 
Nosaltres creiem que el silenci de les Minories hau- 1 
ria estat suficient mostra d’assentiment a les pa- 
raules expressades pel enyor Serra i Hfinter, 
per6 ja que les Minorie volen fer constar d’um 
manera clara la seva adhesió,, nosaltres hem de 
dir que &rem votar molt complascuts el senyr 
Companys, tant per la seva persona com pels alt5 

mereixements revolhionaris de l’home que ell CIC 

i per a fer-]; també homenatge en aquest sentit; 
que en el curt temps que ell ha tingut la P i w  
dPncia, nosaltres noi tenim cap queixa a formular 
en cotntra d’ell ; que ha estat sempre, el nostrc 
entendre, un President exemplar per la seva im. 
parcialitat i per la seva noblesa. Lamentem qur 
deixi la Presidhcia encara que ens en feliciteir 
perque la República ha de guanyar-hi i esperem 
que el que succeeixi al senyor Companys serd corn 
ell imparcial i noble en tolts moments. (Molt bc‘ll 

E1 SE. RQMEVA : Demano per parlar. 
E1 Str. PRESIDENT : T é  la paraula el se- 

nyor Rolneva. 
El Sr. ROlMsVA : Senyors Diputats : Jo m’he 

de sumar a totes les manifestacims que aquí s’han 

El  Sr. SERRA I HONTER 

’ 
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fet en el sentit d’expressar la satisfacció amb que 
tots hem vist l’acció i la gestib del senyor Com- 
pahys ea la PresidPncia d’aquesta Cambra. Ara, 

umar a cap altra manifestació que 
una cosa que jo he sentit, pesant 

d’una manera depriment damunt del meu es 
ran d’aqQest fet que ara aquí estem colme 

c donar a aquesta satisfacció1 més, abast 
t, perqu? no voldria que es pofgu6s en- 

tendre que en l’escala de valolrs que en el meu es- 
lerta hi ha una situaciól 
gistratura, de cap carrer 
munt de cap magistratbra cata- 

El S’r. ANDREU : No ho ha dit ningú aix6 ! 
El Sr. CONt3RElRA : Ningú no ho h 
El Sr. RiOMEVA : Jo ho dic perqu? re 

entPs que almenys no ho dic ja. 
al cap de poics mesos de tenir c 

un home que ocupava una de les més 
tratutes de Catalunya, la renunci? per 

en el Goverrl espAnyo1. 
otius, que ell hagi p 
voildria que +stés 

a anar a. ocupar un 
Jo no vull entrar en 
tenir per aixb, pe 
entes que no considerem que passar 
dencia del Parlament de Catalunya 
teri d’Espanya sigui una cosa que signifiqui un 
major honor per a la persona ni bn major servei 
fet a la phtria. 

El Sr. ANDREU : Ja po star tranquil ! (Di- 
verns senyolrs Diputats. prowuncienl paraules que 
no s’erztetzejz cla4raanzent.) 

El Sr. LLORET : De 
EI Sr. PRESIDIBNT’: Té la paraula el se- 

El Sr. LLORET : Jo m’he d’associar a les 
tat pronunciades 

nyor Lloret. 

paraules de lloanqa que han 
a i’honor del que fins ara ha 
Ment i m’adhereixo a la prop 
s’ha expressat en aquesta Cam 

nfiat al nostre President, lloic que no1 li 
r indubtablement els deures en favor 

a i que far& que pugui actuar eficag- 
ment en la consecuciir 
ia preparacib de l’e 
tut i en el traspas de 
seus mereixements, les, seves conviccions i l’alt 
concepte que d’ell tenim ens 

El Sr. CONSELLER P 
parlar. 

El Sr. PRESIDENT’:  Té la paraula el se- 
nyor Conseller Primer. 

E1 Sr. CONSELLER PRIMER: No pensava el 
Govern intervenir en aquestes manifestacions com- 
partides per tota la Cambra, en les quals es deixava 
veure la seva unanimitat en jutjar l’obi-a imparcial 
del President de la mateixa, senyor Companys. Per6 
lie demanat la paraula, a més de sumar-me als elogis 
fets, per a deixar aclarit un punt que hauria pogut 
restar en la vaguetat de I’equívoc, les manifestacions 
del senyor Romeva, per a dir-li que tots nosaltres te- 
nim un sentiment i un criteri sobre aquestes qüestions 
que he de creure també compartit en els bancs d’ací 
clavant. Per a nosaltres, els homes d’Esquerra Repu- 
lilicana, quan es tracta de servir Catalunya, ens creiem 
sempre en una situació qoe jo diria - només per a 
deixar comprendre el simil - de movilitzats. Al lloc 

que ens diuen que hem d’anar a sertrit, hi anem. 
Aquests llocs unes vegades són brillants i alttes no 
ho són ; unes vegades tenen una majoi- i’espansabilitat 
i altres no en tenen; unes vegades són 
només de preparació. Eis uns, la gent p 
com a elevats; els altres, com a més mudestos; per6 
nosaltres anem amb el mateix esperit a tots els llocs 
on creiem que podem servir Catalunya, sense fer 
mai esment en aquestes escales de valoracions, sinó, 
senzillament, convenquts de qu& en anar-hi servim la 
nostra pitria, portant-hi el desig de la major eficicia 
en la nostra actuació i la més afta p-utesa #intenció 
catalana en ocupar-10s. (Molt bé!, eh EC Majoria.) 

ceptar la dimissió, amb 
seguida de complaenqa i 
sidencial dei nostre hono 
Companys ? (Assentiment gener 
missib. 

’ 

‘ 
El Sr. PRESIDENT: iAco 

EI Sr. TAULER: D 
EI Sr. PRESIDENT: TC 

EI Sr. TAULER: Seny 
Tauler. 

la dimissió del que fins ara ha estat el 
dent en aquesta Cambra, resta declarada 
la vacant. JO m’atreveixo a proposar als senyors Dipu- 
tats que s’acordi la provisió ’Llesta vasa en aques- 
ta mateixa sessió, i si i’ de la Cahbra 4s en 
aquest sentit, jo prego a la Pres 
veixi suspendre aquesta sessió per 
nuts, amb I’objecte de canviar 
necessiries per a procedir despr 
President nou. 

EI Sr. PRESIDENT: Ho acor%la la Cambra? 
(Assentiment.) Se suspkn la sessió pe? cihc niinuts. 

Elecció de PresideM 

\ 

i 

(A  les set de  la vetlla es reprzwkn I& ses la 
i 

Domingo, Vice-president segoa de la Cmnbra.) 
(En votació secreta, té  lloc Pelecció de $‘‘resident 

de la Cambra. Dipositen llur papereta: de votació els 

presidzwkncia: de Phonorable senyor AKtoni 

ts sefiyors Diputats : 

Sr. Armendares. 
Sr . Armengol. 
Sr.  Amau. 
Sr. BQlart. ’ 
Sr. Bancells. 
Sr.  Barrera. 
Sr. Battestini. 
Sr. Bilbeny. 
Sr. Blasi. 
Sí-. Bru. 
Sr. Canturri. 
Sr. Casademunt. 
Sr. Casaaelles. 
Sr. Cerezor. 
Sr.  Cdldeforns. 
Sr. Cmes.  
Sr. Companys (Josep). 
Sr. Cunillem. 
Sr. Dalmau. 
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Sr. Espanya. 
Sr. FAbrega. 
Sr. Farreres. 
Sr. Fokh. 

, SL Fatberna t .  
Sr. Galés. 
S*. Gumart. 
Sr. Ivars. 
Sr. Ir la .  

i Virgili. 

Sk. Sauret. , 

Sr. Carreres i Artau, 
Sr. Duran i Ventosa. 
Sr. Rmeva .  
Sr. Rovira i Roure. 

Sr. VallPs i P’ujals. 
Sr. Ventosa i Calvell. 

Sr. Casanowes. 
Martínez i Dmingo.  

Sr. Dot. 
Sr. Gerhard. 

1 qual dóma el 
favor del senyor Joan Casa- 
n,a papereta e n  blan,c.) 
NY : Resta elegit Presi- 

dent del Parlament de Catalunya, l’honorable 
senyor Joan Casanoves i Maristany. L a  Mesa li 
prega que passi a ocupar la Presidencia, per la 
qual acaba d’ésser elegit. 

(El  septyow Casanoves passa a ocupar la Presi- 
dBncia. Els semyors D$utats,  posats dempeus ,  
aplaudeixen. ) 

El Sr. P R E S I D E N T  : Senyors Diputats : 
Comprendreu que és aquest el moment més difí- 
cil de !a meva vida de Diputat en aquest Parla- 
ment de Catalunya. Jo no trobaré amb la facili- 
tat  que voldria les paraules adients per a expres- 
sa r  a la Cambra el meu agraiment per l’honor 
que m’atorga en elevar-me a la Presidencia del 
Parlament. E1 Parlament catala m’atorga aquest 
honor ; perd no deixo de reconPixer que, a l’en- 
sems, amb la PresidPncia se’m carrega la res- 
ponsabilitat. 

E1 que fins a.ra ha estat el nojstre honorable 
President del Parlament, en iniciar Catalunya la 
seva vida autanoma, dintre de la República, va 
posar unes paraules de comentari a la seva elecciól, 
paraules que han presidit durant aquesta tempo- 
rada les tasques del nostre Parlament. Va dir 
ell que el Parlament catala havia d’ésser l’expres- 

si6 de la voluntat plena de Catalunya, com a or- 
ganisme del seu regisme autbnom i democratic. 
I el Parlament catala que reneixia, aquelles Corts 
catalanes que prenien nova vida, s6n avui una de 
les coses indestructibles dintre del nostre regis- 
me. Catalunya, en la marxa de la seva histhia, 
aquelles Corts que han estat superades pel temps, 
ha sabut continuar-les en aquestes noves Corts 
catalanes que marxen amb el ritme modem i 
constitueixen tota l’expressió de la nostra volun- 
tat i sobirania. 

No he de dir com em produiré des d’aquesta 
PresidPncia. H e  tingut ocasió per la vostra bene- 
volenya i condescendPncia de presidir sovint 
aquesta Assemblea, i jo he procurat tothora in- 
terpretar la voluntat de la Cambra i he procurat 
sempre ésser imparcial i emparar tots els Dipu- 
tats, individualment i collectivament, dintre d’a- 
questa Cambra per la seva tasca, i fora de la 
Cambra quan els Diputats hagin pogut ésser ofe- 
sos en les seves prerrogatives. I dic prerrogati. 
ves, perque s m  Diputats i tenim ben entes que 
no gaudim de privilegis, sinó que tenim prerro- 
gatives per al millor exercici de les nostres fun- 
cions. 

I ara, des de la PresidPncia de la Cambra, jo 
procuraré inspirar-me en la mateixa conducta 
en que m’he inspirat fins ara ; des d’aquesta Pre- 
sidencia procuraré interpretar el Reglament sem- 
pre amb aquella benevolencia que vol la Cambra 
que s’interpreti. E n  aquests moments en quP la 
Catalunya deliberant estructura la seva autono- 
mia, és cert que hi han debats sovint apassionats 
i contradictoris ; perd precisament en aquesta pas- 
sió hi veig l’afany dels uns i dels altres, de por. 
tar  a terme la millor tasca pels interessos de 
Catalunya. 

En aquests moments no podria trobar parau. 
les per a continuar dient-vos més del que us dic. 
Acabo agraint-vos aquesta distinció i honor que 
acabeu de fer-me, i demanant-vos que m’ajudeu 
també amb las benei.olPncia vostra a que des de 
la Presidencia pugui portar a terme amb calma 
i serenitat la missió que m’encomaneu en aquests 
moments de dirigir des d’aquí la Catalunya de- 
liberant. (Mol t s  aplaudiments.) 

ElecciQ de Vice-president primer de la Cambra 

E l  Sr. TAULER : Demano per parlar. 
E l  Sr. PRESIDENT : E l  senyor Tauler té 

la paraula. 
E l  Sr. TAULER : Per a fer una nova proposta 

a la Cambra. Tota vegada que l’elecció del Fre- 
sident recaiguda en l’ho’norable senyor Casanoves, 
proidueix una vacant com és de la primera Vice- 
presidencia que el nou President ostentava, sense 
necessitat d’aixecar la Scssiiu, creiem que hauria 
de procedir-se al nomenament del primer Vice-pre- 
sident de la Cambra. 

E l  Sr. P R E S I D E N T  : Ho acorda així la Carn- 
bra ? (Assen t imen t  genmal.)  

Ell SI.. P’RESIDENTI : Es va a procedir a l’e- 
leccib del Vice-president primer de la Cambra. 

(En zlotació secreta, te’ lloc l’elecció del Vice- 
F e s i d e n t  pr imer  de la Cambra, Defiositen llur 



PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMARTS, 20 DE JUNY DEI: 1933 1903 _- __ ~- 

papereta de votacib els sggüents senyors Difiu- 
tats : 

Sr. P!i i Sunyer. 
8. Coromines. 
Sr. Mies. 
Sr. Armendares. 
Sr. Armengol. 
Slr . Arnau. 
Sr. Balart. 
Sr. Bancells. 
Sr. Barrera. 
Sr. Battestini. 
Sr. Bilbeny. 
Sa, Blasi. 
Sr. Bru. 
Sr. Canturii. 
Sr. Casademunt. 
Sr. Casanelles. 
Sr. Cerexo. 
Sr. Colldefo~rns. 
Sr. Comes. 
Sr. Companys (Josep). 
Sr. Cunillera. 
Sr. Dalmau. 
Sr. apanya .  
Sr. Fabrega. 
Sr. Farreres. 
Sr. Folch. 
Sr. Fontbernat 
Sr. Galés. 
Sr. Guinart. 
Sr. Ivars. 
Sr. Irla. 
Sfr. Lloret. 
Sr. Mestres. 
Sr. Riera. 
Sr. Rovira i Virgili. 
Sr. Sellés. 
Sr. Sauret. 
Sa. Serra i Húnter. 
Sr. Soler i Bru, 
Sr. Tauler. 
Sa. Abadal. 
Sr. Carreres i Artau. 
Sr. D’uran i Ventosa. 
Sr. Romeva. 
Sr. Rovira i Roure. 
Sr. Secanell. 
Sr. Sol. 
Sr. Tries de Bes. 
Sr. Valles i Pujals. 
8. Ventosa i Calvell. 
Sr. Comorera. 
Sr. Fronjm2. 
Sr. Ruiz i Ponseti. 
Sr. Casanwea. 
Sr. NTartínez i ,Domingo. 
Sr. Rouret. 
Sr. Dot. 
Sr. Gerhard. 
Sr. Casabb.) 
(Es procedeix a l’escrutini, el qual d&na el re- 

sultat de 57 vots a favor del senyor Jluume Serra 
i €€tinter i &LES paperetes en blaiizc.) 

El Sr. PRESIDENT : Resta elegi. Vice-pre- 
sident primer de la Cambra l’honorable senyor 
Jaume Serra i Húnter. 

El Sr. SERRA I HTWI”R: Dtmano per 
parlar. 

E l  Sr. PRI$SIDENT: EI senyor Serra i 
Húnter té la paraula. 

El Sr. SERRA I H U N T E R  : Tat el que po- 
dria dir ara podria ésser interpretat ei  un  sentit 
que no fas realment el que inspira lesmeves pa- 
raules en aquests mments .  

Ja crec, senyors Diputats que tota la respoll- 
sabilitat que adquireixo en aquests mments,  din- 
tre de la Cambra, més que en mi personalment 
esta en tats els que m’han designat. VA dir així3 
que si jo no res,pmgués a aquesta coafiansa, no 
seria pas per mala voluntat meva, si16 per una 
manca de condicions que sens dubte serien fruit 
d’una manca d’experiencia parlamenthria. 

Jo no he de fer més que subscriure en absolut 
l’exemple i l’orientaci6 dels dos Presidents - 
I’anterior i l’actual - i del Vice-president que 
pertany a la Lliga Catalana. Tinc aqu- Psts exem- 
ples i en dls m’he d’insgirar, perque crec que 
tant els uns com l’altre han interpretat sempre 
el sentit de la imparcialitat que ha de tmir  el que 
segui en aquesta presidhcia, encara que només 
sigui circumstancialment. 

Per tant, en tot el que constitueixi el sentit 
de solidaritat d’aquesta Cambra catzlana, que 
tantes vegades s’ha invocat, i per l’adtesió al re- 
gim i a la causa de Catalunya, és pel que jo ac- 
cepta aquest carrec en aquests moments. (Aplau- 
diments.) 

El Sr.  LLORET : Demano per parlar. 
El Sr. P R E S I D E N T :  Té  la paraula el sc- 

nyor Lloret. 
E l  Sr. L L O R E T  : Davant la jaia que ha de 

sentir el Parlament per haver-se expressat la se- 
va voluntat d’una manera tan unanime i per a f e r  
honor als companys elegits, jo pregaria que s’ai- 
xequés la sessió. 

E l  Sr. PRESIDENT : i. H o  acorda així la 
Cambra ? (Asseatiment.) S‘aixeca la sessib. 

ORDRE DEL DIA 

per a la sessió de dimecres 

I. Precs i preguntes. 
2. 

3. 

4. 

Continuació de la interpel4aciit sobre política 
municipal del Govern de la Generalitat. 

Continuació de la interpellació sobre el tras- 
pis de serveis de notariat. 

Continuació de la discussió del dictamen de 
la Comissió especial relatiu a la solució dels conflictes 
derivats dels contractes de conreu. 

(Saixecu la; sessió a un quart de vuit i set minuts 
d e  la vetlla.) 
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