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de 
Pres idenc ia  

l’honorable senyor Joan Casanovas 

DIARI DE SESSIONS 

Sessió extraordinaria del dia 29 de febrer del 1936 

S U M A R I  

A dos quarts de s is  de l a  tarda s’obre l a  sessió sota l a  presidkncia de l’honorable senyor Joan  Casanovas. 
Es llegida i aprovada l’acta de l a  sessi6 extraordindria anterior. 
Ordre de2 dia: 
Per a donar compliment al Decret-llei del 26 del corrent. 
El Secretari senyor Rouret dóna lectura de l’acta de comunicació, pel senym Governador general d e  Ca- 

talunya a l’honorable senyor President del Parlament, d’un telegrama de I’exceklentissirn senyor 
President del Consell de Ministres de la  República, manifestant que la Gaceia de Madrid del 
d ia  27 del mes que sorn 9ublica un Decret-llei autoritzant el Parlament de Catalunya per a 
reprendre les seves funcions a l’efecte de designar Govern de l a  Generalitat. I aixi  mateix llegeix 
b’esmentat Decret. 

Parlament de l’honorable senyor President de la Cambra, en el qual es demana que, per aclamació, s igui  
ratificat el nomenament de l’honorable senyor Lluis  Companys i Jover. Aixi s’acorda, a m b  l’abs- 
tenció de Lliga Catalana, que la f a  constar el senyor Abadal. 

Es llegit an telegrama dels diputats semyors Lluhi ,  Gassol, Commera, Barrera, Mesires i Tauler fent 
constar Ilurs vots a favor de l a  susdita ratificacid. 

S’aixeca la sessió a tres quarts de sis rnenys tres minuts  de la  tarda. 

A dos quarts de sis de la tarda s’obre la sessió, 
sota la pesidencia de 1’honorable.senyor Joan Ca- 
sanovas. 

al’excellentíssim senyor Joan Moles, Governa- 
dor general de Catalunya, es constitueix al Palau 
del Parlament, on és rebut per l’honorable senyor 
Joan Casanovas, Pi-esident de la Cambra, i li dóna 
compte d’un telegrama que ha rebut al migdia 
d’avui i pel qual I’excel.lentíssim senyor Manuel 
Azaiia, President del Consell de Ministres de la 
República, li comunica que la Gaceta de Madrid 

ORDRE DEL DIA d’aquesta data publica un Decret-llei autoritzant 
el Parlmnt de Catalunya per reprendre les seves 

Per a donar compliment al Decret-llei del 26 funcions a l’efecte de designar Govern de la Ge- 

El banc del Govern, buid. 
as  llegida i aprovada l’acta de la sessió) extraor- 

dinaria anterior. 

. 

del corrent neralitat. 
I perquP consti la transcrita 

aquest document a Barcelona, 
del 1936. - J. Casanovas. -Joan Moles.)) 

Un, seizyor Secrstari ddna lectura a l’acta se- 
giierrt : 

~ 
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Immediatament  llegeix el segiient en quP es faci per aclamació ; perd demanem 3que 

de ge 
ndre 

disposicions de govern el funcionament del rPgim 
estatutari de Catalunya. Es, per tant, evident la 
necessitat d’anar endegant per disposicions legals 
els resultats del sufragi en aquell 
ment favorables al restabliment 
estatlataria. avui en suspens. 

ficant la confiansa, a l’elecció del senyor Lluís 
Companys i Jover per a la PresidPncia de la Gene- 
ralitat de Catalunya. 

Y S  Diputats,  llevat dels que for- 
Ll iga  Catalana, contesten afiy- 
u dret.  donen visaues a Catalu- 

’acota amb el Consell de Minis- 
1 seu President i p&ia aprova- 
Permanent de les Corts, 

$s autoritzat el Parlament de Ca- 
talunya per a reprendre les seves funcions a l’efec- 
te de designar el Govern de la Generalitat. 

Madrid, 25 de febrer del 1936. - Nicet Alcala- 
Zamora i Torres. - El President del Consell de 
Ministres, Mannel Azaíía i 1Díaz.n 

El Sr .  PRESIDENT : Senyors Diputats : 
No cal que subratlli, perquP esta en l’anima de 

tots vosaltres i en l’dnima del poble de Catalunya, 
l’emoció d’aquesta hora en quP repren les seves 
funcions el Parlament, després d’un collapse de 
setze mesos. 

No hi  fa res que el camí jurídic que ens ha mar- 
cat un acord de la Diputació Permanent de les di- 
funtes Corts sigui mesquí i reveli, en un gest que 
podríem qualificar de testamentari, la seva incom- 
prensi6 i el seu recel envers Catalunya. 

Nosaltres, en aquest moment, sabem que la fór- 
mula no importa i que, de fet, els Diputats a aquest 
Parlament, a l’uníson amb el voler de la Repú- 
blica restaurada, reprenguem la histbria ascendent 

Vinc a disposar el següent : 
Article únic. 

enyors Diputats. 
Per a complir la Llei, anem a procedir a l’elec- 

ció de President de la Generalitat. I el President, 
un cop elegit, triar2 els seus Consellers i retornara 
a Catalunya el goig, i més que el goig la dignitat, 
de sentir-se regida pel seu Govern legítim. 

No és un secret per a cap de vosaltres, ni per 
a ningú, quin ser2 el resultat d’aquest tramit 
legal. Tots sabem des d’ara quin nom sortira de 
l’urna. Ho sap tot Catalunya. Ho sap tot Espa- 
nya. L’home que anem a elegir per donar compli- 
ment a una fórmula legal, temps ha que té els 
nostres sufragis i els del seu poble. Els tenia 
quan fou cridat a substituir aquell gran patrici 
que es digué Francesc Mac&. Els té més addictes 
i més nombrosos avui que ha. passat amb una 
noble fermesa, amb una gallarda dignitat, la prova 
del procés i la de la condemna. Des d’aquella nit 
inoblidable, en quP vaig ésser testimoni immediat 
de la seva presencia d’esperit i de la seva magna- 
nimitat, fins el dia de l’alliberació, ell no ha defa- 
llit ni un sol moment. Ell ha estat sempre el veri- 
table President de Catalunya. 

$s per aixb que goso proposar-vos, si cap de 
vosaltres no hi  troba objecció, que no extremem . les coses fins el punt de fer una votació per papere- 

.‘tes. .L’aclamaciÓ, em sembla, és l’expressió més 
adequada del nostre fervor i de la  nostra confianqa. 

El Sr .  ABADAL : No tenim cap inconvenient 

n y a ,  a la Reptib’lica i al Presid 
panys ,  entre llargs aplaudiments. 

Resta, doncs, proclamat President de la Gene- 
ralitat de Catalunya l’honorable senyor Lluís Com- 
Danvs i Tover. 

or 

A “  r 

(Els senyors Diputats,  a peu  dret, segueixen 

Hi ha un telegrama, del qual es donara compte, 
d’uns senyors Diputats que es donen per presents 
a l’acte. 

( U n  senyor Secrebari do’na lectura al següent 
telegrama : 

((Pere Corominas’, Cap Majoria Esquerra Par- 
lament Catalunya. -- Feu constar nostres vots ra- 
tificació nomenament Lluís Companys President 
Generalitat Catalunya. Abrafades. - Lluhí, Gas- 
sol, Comorera, Barrera, Mestres, Tauler. )) Atlau- 
d iments  .) 

E l  Sr .  PRESIDENT : S’aixeca la sessió. Per 
a la prbxima s’avisara a domicili. 

(S’aixeca la sessió a tres quarts de sis m e n y s  
tres m inu t s  de la tarda. 

I 
uplaudini i donant v isques.)  1 

Nan assistit a aquesta sessió extraordindria els 

Salvador Armendares . 
Francesc Arnau 
Joan Balart 
Joan Bancells 
Nicolau Battestini 
Joaquim Bilbeny 
Pere Blasi 
Lluís Bru i Jardí 
Enric Canturri 
Xavier Casademunt 
Pere Cerezo 
Amadeu Colldeforns 
Josep Companys i Jover 
Pere Coromines 
Laureh Dalmau 
Josep Maria Espanya 
Josep Fabrega 
Francesc Farreras 
Josep Folch i Folch 
Josep Fontbernat 
Manuel Galés 
Miquel Guinart 
Josep Irla i Bosch 
Jaume Magre i Ubach 
Pere Mies i Codina 
Joan Mora i AdserA 
Carles Pi i Sunyer 
Joan Puig i Ferrater 
Francesc Ribas 
Francesc Riera 
Antoni Rovira i Virgili 

següents senyors Diputa ts  : 
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Joan Sauret i Garcia 
Jaume SelICs 
Jaume Serra Húnter 
Joan B. Soler i Bru 
Joan Soler i Pla 
Humbert Torres 
Francesc Viadiu 
Raimond d’Abadal 
T o m b  Carreras i Artau 
Lluís Duran i Ventosa 
Joan Rovira i Roure 
Antoni Secanell i Aparício 
Roma Sol i Mestres 
Joan Vall& i Pujals 

Ferran Valls i Taberner 
Pau Romeva i Ferrer 
Joan Fronjosa i Salamó 
Estanislau Ruiz i Ponsetí 
Joan Casanelles i Ibarz 
Josep Terradellas i Joan 
Antoni Xirau i Palau 
Jaume Simó i Bofarull 
GonGal Ivars i Meseguer 
Pere Lloret i Ordeix 
Martí Rouret 
Antoni Dot 
Carles Gerhard 
Joan Casanovas i Maristanj.) 

Impremta de la Casa de Caritat : Montalegre, 5 : Barcelona 
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