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Presidencia 
de l’honorable’ senyor Joan Casanovas 

\ 

DIARI DE SESSIONS 
Sessió del  dia 19 de jul iol  del  1936 

S U M A R I  

A tres quarts de sis i d e u  m i n u t s  de la tarda s’obre la sessi6, sota la firesidkncia de Phonorable SB- 

Es llegida i aprovada l’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia:  
E l  senyor A r n a u  f a  unes observacions al prec forniulat e n  la sessió d’alzir p e l  senyor Carreres i Ar-  

t au  a l’honorable senyor Conseller de Treball ,  referent al descans doniinical a S a n t  Hilari ,  
f i e c  que el senyor Carreres i A r t a u  ratifica. 

nyor  Joan Casanovias. 

, 

Discussi6 del dictamen de la Comissió sobre el Projecte d’habilitació Cuni su$Zement de crddit. 
E l  senyor Duran i Ventosa consme ix  un torn e n  la discussió de la totalitat. Li contesta el selzyor 

Fontbernat.  Intervenen els senyors Fronjosd i Soler i Bru. Recti f ica el sewyor Duran i V e n -  
tosa. Se susp&n eZ debat. 

Lectura de quatre vots  particulars del senyor Abadal al dictamen de  la Comissió sobre el Projecte 
de L l e i  referent a 1’Arrendament de Finques  urbanes.  

Ordre del dia per a la sessió del dimarts.  
S’aixeca la sessió a dos quarts de vuit de la vetl la.  

S’obre la sessió a tres quarts de sis i deu mi- 
nuts de la tarda, sota la presidPncia de l’honorable 
senyor Joan Casanovas. 

Al Banc Roig hi ha l’honorable senyor Conse- 
ller de Finances. 

Gs llegida i aprovada l’acta de la sessió an- 
terior. 

O R D R E  D E L  D I A  

Precs i preqguntes 

El descans dominical a Sant Hilari 
’ 

EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Arnau. 

E1 Sr.  ARNAU : Senyors Diputats : Ahir, 
en un moment que no era jo present a la Cambra, 
el senyor Carreres i Artau va fer unes manifes- 
tacions respecte al que passa a Sant Hilari ei1 
relació al descans dominical, referint-se determi- 
nadament a la persona de I’Alcalde. E l  seayor 
Carreres i Artau, potser sense voler, va dir unes 
quantes inexactituds. Es va permetre fer unes 
afirmacions que jo qualifico de gratuites, en contra 
de la persona de l’Alcalde de Isant Hilari. 

Va parlar el senyor Carreres i Artau, en pri- 
mer terme, del que en diu el mercat tradicional 
de Sant Hilari de Sacalm, (Mercat tradicional 
aquest, per6 no mercat oficial, no un mercat que 
tingui una declaració d’aquelles que equivalen 
a augmentar una base de la contribució, com el 
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tenen concedit a moltes poblacions de Catalunya. 
E1 senyor Czrreres i Artau va d i r :  ((Hi ha un 
senyor Alcalde en aquesta població que es permet 
legislar, executar sobre mat6ries que no són de 
la seva competitncia, i, en definitiva, ha portat 
la pertorbació a aquella morigerada població. Hi 
va haver un període en que el senyor Alcalde, 
d’acord amb una entitat d’industrials d’aquella 
població, va establir uns certs horaris per al pe- 
ríode d’hivern i per al període d’estiu, referent 
a la rparxa, que en podríem dir de l’aplicació de 
les lleis generals sobre descans dominical en fun- 
ció d’aquell mercat tradicional.)) I després afe- 
geix: ((De cop i! volta, aquest senyor Alcalde ha 
cregut que s’havia de desentendre d’aquells pac- 
tes, i llavors, s’ha llanqat a una estranya aplicaci6 
de la Llei de descans dominical.)) 

A mi m’estranya haver de llegir unes paraules 
que han sortit dels llavis del senyor Carreres- i 
Artau - el qual sempre es vol presentar com un 
defensor de la Llei -, dient que aquest Alcalde 
s’havia desentits d’aquells pactes en relació amb 
la Llei de descans dominical, quan si alguna cosa, 
en realitat, no podia fer aquell Alcalde, era donar 
una interpretació local, ni que fos d’acord amb 
tots els industrials de la població, respecte a l’a- 
plicació de la Llei de descans dominical. Senyor 
Carreres i Artau, el descans dominical és una 
Llei de més de trenta anys enrera ; és una Llei 
que pot tenir diverses interpretacions, com la que 
es dóna per exemple a Barceloaa i la seva circums- 
cripció, com se li dóna una altra interpretació a 
les altres circumscripcions, interpretacions, l’una 
i l’altra, que preveu la Llei. Per6 no s’hi val a 
dir que aquest senyor es retractava d’uns pactes 
quan aquests pactes eren eis que realment i10 
podia fer ; no s’hi val venir a denunciar al Par- 
lament de $Catalunya que aquest Alcalde s’havia 
llanqat a una estranya aplicació de la Llei de 
descans dominical, quan l’estranya aplicació de 
la Llei de descans dominical en tot cas era la 
que s’havia fet abans. La  interpretació de la Llei 
de descans dominical en el seu sentit exacte, tal 
com va ésser determinat per la Delegació de ”re- 
ball de Girona, d’acord amb els principis que es- 
tableix la Llei de descans dominical, era aquesta 
que feia complir precisament 1’ Alcalde de Sant 
Hilari. 

1,’Alcalde de Sant Hilari - jo que fa pocs dies 
vaig estar en aquella població vaig sentir-ne parlar 
d’aquesta questió - aplica la Llei de descans do- 
minical en el sentit que s’aplica a la circumscrip- 
ció de Girona, en el sentit de deixar tenir oberts 
quatre hores, al diumenge exclusivament, els esta- 
bliments de venda d’articles de menjar i beure, 
mentre tots els altres establiments han d’estar 
tancats tot el dia. ;Que s’ha fet a Sant Hilari? 
Si no s’ha fet res més que aixd, s’ha fet el mateix 
que venia dient el senyor Carreres en el prec que 
va adrepr al senyor Conseller de Treball ! 

Fixis-hi la V. S., senyor Carreres i Artau, 
en la incongruitncia d’aquesta pregunta, que és 
una pregunta precisament illegal, perquk la inter- 
pretació de la Llei de descans dominical s’ha de 
fer en virtut del que la mateixa Llei disposa, i 
el que disposa la mateixa Llei és precisament el 
que es fa  complir a Swt Hilari de Sacalm. Es 

~ 

deixa tenir oberts els establiments de menjar i 
beure fins a quatre hores, i en virtut de l’incorn- 
pliment per part de certs industrials de l’aplica- 
ció aquesta del descans dominical, 1’Alcalde de 
Sant Hilari va imposar multes a tots els que 
havien mancat a les ordres donades. <No és aixb, 
senyor Carreres i Artau ? 

El Sr. !CARRERES I ARTAU : Ja li contes- 
taré després. 

E1 Sr. PRESIDENT:  Jo li agrairia, senyor 
Arnau, que fes el prec dintre dels termes regla- 
mentaris, perquit del contrari, es convertiria en 
una interpeUaci6, i ja veig el desig del senyor 
Carreres i Artau de contestar-li, cosa que no pot 
ésser, perque resultaria un debat irregular. 

El Sr .  CA-RRERES I ARTAU : 8 s  el senyor 
Arnau el que m’interpella, encara que jo no he 
passat pel Banc Roig.. . 

El Sr .  PRESIDENT : E n  tot cas, que el prec 
es converteixi en una interpellació i la V. S. podrj 
intervenir. Per6 ara no és sinó una pregunta, 
amb la qual el senyor Arnau rectifica fets. 

El Sr .  ARNAU:  Si la V. S. ha fet aquestes 
manifestacions que consten de la manera que deia, 
jó he hagpt de fer aquesta pregunta perquP no 
volem que la veritat quedi postergada, car per 
ésser una autoritat que no pot venir aquí a defen- 
sar-se com és 1’Alcalde de Sant Hilari, és molt 
natural i molt just que nosaltres que portem la 
representa&& d’aquella circumscripció vinguem 
a defensar, i més els que tenim coneixenlent de 
la qüestió i podem parlar, per tant, amb coneixe- 
ment de causa. 

A Sant Hilari, torno a repetir, no es fa res 
més que aplicar-se la Llei de descans dominical, 
i diu el senyor Carreres i Artau que aquest Alcal- 
de ((ha vingut a portar una pertorbació a aquella 
població morigerada)). $s que nosaltres sabeli1 
quk vol dir ((aquesta població morigerada)) a quP 
alludia el senyor Carreres i Artau ! Aquesta ccpo- 
blació morigerada)) és una població que durant 
el temps del bienni negre, quan nosaltres anivem 
a fer propaganda a aquelles comarques i ens diri- 
gíem a Sant Hilari Sacalm, trobavem una autori- 
tat, que era gestora, i que ens negava a nosaltres, 
Diputats, tots els nostres drets;  no ens volia 
deixar celebrar actes públics. I a aquest esperit, 
que és l’esperit que havia predominat sempre a 
Sant Hilari, és al que es refereix el senyo,r Carre- 
res quan diu que ha vingut l’Alcalde de Sant Hi- 
lari a pertorbar la política morigerada d’aquella 
població. 

Per aix6 jo he de dir - i em sap greu que no 
estigui aqu’i present el senyor Conseller de Tre- 
ball -, que el que pertoca, per part de la Conse- 
lleria de Treball, és una felicitació a aquest Al. 
calde, per la manera de comportar-se, per la 
manera de voler aplicar la Llei de descans domini- 
cal en aquella població, i per aix6 jo demanaria 
que una altra vegada que el senyor Carreres i 
Artau volgués atacar una autoritat de qualsevol 
població, que primer s’informés degudament, i 
segonament, que no ho fés mai per anar en contra, 
precisament, del que defensa la Llei, molt ben 
representada en aquest cas per l’Alcalde de Sant 
Hilari. 
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El Sr. CARRERES I ARTAU : Demano per 
parlar. 

El Sr. PRESIDENT: Suposo que no serd 
per a contendre amb el senyor Arnau. 

E1 Sr. CARRERES I ARTAU : No, no. E m  
proposo, només, sostenir el meu prec d’ahir. 

E1 meu prec és molt tallant. A Sant Hilari hi 
ha mercat tradicional, se celebra mercat tradi- 
cional. 

E l  Sr. ARNAU : Per6 no oficial ! 
E1 Sr. CARRERES I A R T A U :  Si hi ha 

mercat tradicional, hi ha suspensió de la Llei de 
Descans Dominical. 

E1 Eh. FRONJOSA : Ja s’ha acabat la tra- 
dició; ja, no portem damunt la crosta de la tra- 
dició ! 

E l  Sr. CARRERES I ARTAU : E l  meu punt 
de vista és molt tallant, repeteixo. A Sant Hilari 
hi ha mercat tradicional ; baixen els pagesos, 
baixen els venedors de bestiar, hi ha intercanvi 
de productes ; per tant, si hi ha mercat tradi- 
cional - no vull saber si legal o illegal ... - 

E l  Sr. FRONJOSA : Com s’entén aixd ? (Ru- 
mors.) 

E l  SI-. CARRERES I ARTAU : E m  permet 
la Presidhcia? 

E1 Sr. P R E S I D E N T :  Segueixi la V. S. 
E1 Sr. CARRERES I ARTAU : Ens trobem 

davant d’una situació de fet. 
E l  Sr. P R E S I D E N T :  Anunci’i la V. S. una 

interpel.lació. 
E l  Sr. CARRERES I ARTAU : Oh, natural- 

ment que l’anunciaré ; per6 s’ha d’aclarir el sen- 
tit del meu prec i posar una mica en evidPncia al 
senyor Arnau que en aquest cas, gel que es veu, 
no esta molt ben infolrmat. 

Si hi ha mercat tradicional i se celebra, i 
baixen els pagesos, i baixen els porcaters, i baixa 
la gent que ha de vendre vedells, és que hi ha 
suspensió - de fet, almenys - de la Llei del 
Descans Dominical, i és aixb el que jo pregunto : 
si hi ha dret, per part d’un Alcalde, d’arreconar 
uns quants botiguers perque no facin el mercat 
i que tots els altres el puguin fer. Aquest és el 
meu prec, i crec que el senyor Conseller de Tre- 
ball far; pesar la seva autoritat en aquest as- 
sumpte. 

No vull dir res més. Aixb de ubienni negrer 
comensa a ésser un tdpic una mica cursi. 

E1 Sr. FRONJOSA : No, no;  que és ben 
actual ! 

E1 Sr. PRESIDENT : Són les grans qualifi- 
cacioas histdriques (Rialles.)  

El Sr. CARRERES I ARTAU : Tdpic, deia, 
una mica cursi. Perd jo no he de defensar ni ata- 
car cap persona absent, encara que el senyor Ar- 
nau o el senyor Casademunt m’interrompin per 
a defensar la persona de l’Alcalde, el qual no tinc 
el gust de coneixer; perd jo el jutjo pels seus 
actes, el jutjo per les seves extralimitacions, no 
per la persona. 

E l  Sr. ARNAU : Perd les extralimitacions no 
hi són ! 

El  SI-. CARRERES I ARTAU : Permeti’m, 
senyor Arnau, perque no torni a parlar del bienni 
negre i no es posi més en boca l’Alcalde gestor. 

El Sr. ARNAU: Així, f ~ o  es posi la V. S.  
amb l’iilcalde popular. 

E1 Sr. CARRERES I ARTATJ : Diu que no , 
es deixaven celebrar mitings. A un dels mítings 
que jo vaig assistir a Sant Hilari es va donar el 
cas civil que nosaltres virem haver d’esperar que 
s’acabés un altre míting per a poder parlar. 

E l  Sr. ARNAU : Per a tenir gent ! 
El Sr. CARRERES I ARTAU : El mateix ’ 

Alcaldk autoritzi els dos mítings, i ens va dema- 
nar que esperéssim a que acabés l’altre ; em sem- 
bla que no es pot donar un cas més civil que 
aquest. 

Per6 no desviem l’assumpte. 
E l  Sr. PRESIDENT : No, no ; sobretot no 

repetim el míting de Sant Hilari. (Rialles.) 
E l  Sr. CARRERES I ARTAU:  I, torno a 

repetir-ho, el senyor Conseler ‘de Treball ha de 
resoldre aquest dilema : si se susph ,  si s’anul.la 
la celebració del mercat tradiciond, o no tradi- 
cional, del mercat que es ve celebrant a Sant 
Hilari, aquesta suspensió ha d’ésser per a tot- 
hom ; o si se celebra i ve continuait celebrant-se 
el mercat, també ha d’ésser per a tothom i no ha 
d’haver-hi cap exclusió per aquelles persones que 
no siguin grates a 1’Alcalde. 

E l  Sr. ARNAU : No és pas aixi. Aixi, és una 
ofensa que la V. S. li fa. 

E l  8%. CARRERES I AP.TAU : Jo em per- 
meto insistir prop del senyor Conseller de Treball 
per tal que resolgui en justícia, i així ho crec ; i 
si no, necessariament, contra el meu temperament, 
perque no m’agraden aquestes coses - i ja sap 
la Cambra que jo1 sóc un Diputat molt modest i 
molt pacífic -, em veuré obligat a anunciar una 
interpellació sobre aquest assumpte i, a més, sobre 
certa intromissió d’una inspecció de treball sobre 
la qual hi ha moltes coses a dir. Res més per 
avui. 

E l  Sr. PRESIDENT : La Mesa trametra e! 
prec al senyor IConseller de Treball. 

z 

Discussió del dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte de Llei d’habilitació d’un suplement 

del credit 

( U n  senyor Secretari  l legeix el dictamen.) 
E l  Sr. DURAN I VENTOSA Demano per 

parlar. 
E l  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 

Duran i Ventosa. 
E l  Sr. DURAN I VENTOSA : Senyors Di- 

putats : La Minoria de Lliga Catalana va salvar 
ja la seva opinió en el si de la .Comissió de Fi- 
nances :quan es tra& de dictaminar sobre el 
Projecte de Llei presentat pel senyo’r Conseller 
concedint un crPdit de 100,ooo ptes. per a aquesta 
festa tan imprdpiament anomenada Olimpíada 
Popular.. . 

E l  Sr. FRONTOSA: Demano Des parlar. - *  
El Sr. DURAÑ I VENTOSA : ... i en aquests 

moments aquest Diputat que té l’honor de diri- 
gir-se a la Cambra haura d’exposar algunes raons 
per fer veure al Parlament, en aquest moment, i 
a l’opinió pública catalana després, quan se n’as- 
sabentari, de la trascendencia en sentit funes- 



Ei0 18 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIVENDRES, 17 D E  JULIOL DEL 1936 

I 

tíssim que han de tenir aquest acord pres pe! 
Consell de la Generalitat i aquesta votació que, 
indubtablement, seguir2 a la discussió d’aquest 
dictamen. Aquestes conseqiihcies, de les quals 
es doldrA Catalunya durant molt temps, conse- 
qiiencies més greus en quant la immensa majotria 
dels senyors Diputats que m’escolten i la major 
part del representants del Govern tenen el mateix 
convenciment que aquest Diputat, que és una ter- 
rible equivocació aquesta que es va a cometre. 
Una equivocació que és més greu encara perqu; 
és conseqüercia d’una debilitat, i en el món, i 
en la poltica especialment, es paguen encara més 
cares les debilitats que les equivocacions. 

De moment, pot semblar quelcom estrany que 
un home com jo que em sembla que no dec tenir 
gaire anomenada d’esportiu, em vingui a preocu- 
par en aquests moments d’aquests problemes, que 
sembla de moment que sols afecten als diferents 
elements esportius de Catalunya. No ; jo crec que 
el polític modern, com el poeta aniic, ha d’interes- 
sar-se per tot all6 que és humh. Avui no hi han 
problemes petits i problemes grans ; i els proble- 
mes de l’esport, que potser fa una trentena o 
una quarentena d’aiiys sols preocupaven, sols de- 
vien preocupar els qui es dedicaven a l’esport, 
als joves més o menys aficionats als jocs espor- 
tius, avui són vertaders problemes d’ordre polí- 
tic. Són problemes d’ordre politic perque la cultu- 
ra física que, en definitiva, l’esport ve a propul- 
sar, la cultura física afecta d’una manera fona- 
mental a la formació de ia raGa i fins diríem a la 
formació espiritual dels ciutadans. Per aixa, no 
tenim de permanPixer indiferents davant d’aquests 
problemes, sinó que, al contrari, els hi hem de con- 
cedir la importancia deguda, fins els que som vells 
i, per consegüent, no podem sentir !’esport amb els 
mateixos entusiasmes que els joves tenen, perd 
no podem desconeixer la importhcia que l’esport 
pot tenir per a la vida de Catalunya. 

i D e  quP es tracta, senyors Diputats? No es 
tracta simplement de que la Generalitat de Cata- 
lunya vagi a gastar, vagi a invertir IOO,OOO ptes., 
més o menys. Jo no faré l’argument - el consi- 
dero absolutament ineficaG i indigne d’un problema 
d’aquesta naturalesa - de dir si aquestes IOO,OOO 
pessetes podrien ésser més ben gastades. No;  
IOO,OOO ptes., si es tractés d’invertir-les en una 
cosa que estés bé, a nosaltres ens semblaria molt 
bé, i encara que fos major la quantitat. En  aquest 
sentit no hem de fer cap retret al senyor Conseller 
de Finances. a s  igual ; tant si es tractés de 500,000 
com de 10,000 ptes., aquí l’essencial 6s la consa- 
gració per la Generalitat d’una organització que 
pot portar molts greus perjudicis a l’esport catala, 
que porta des d’ara perjudicis al bon nom de Ca- 
talunya, i ocasionari perjudicis a la gran ciutat 
de Barcelona. Per6 no n’hi ha prou amb que jo ho 
digui ; hem de demostrar-ho. 

Aquí es parla - i aixd si que em sap verta- 
derament greu que el Govern de la Generalitat 
hagi pogut incórrer també en aquest error - de 
l’organització d’una Olimpíada Popular. E l  senyor 
Conseller de Finances sap tan bé com jo - perque 
ell sí que és home caracteritzat i aficionat als es- 
ports - que no tenim dret a parlar d’olimpíades 
en aquest cas. Hi han uns jocs olímpics organitzats 

cada quatre anys al món, pes a totes les grans na- 
cions del món, i entre elles, per un pacte interna- 
cional, que nosaltres com els altres hem de res- 
pectar. I ningú més fora d’elles té el dret d’orga- 
nitzar les Olimpíades. 

Jo no he de fer unes manifestacions d’una cultu- 
ra histdrica perque fóra ridícul en aquests moments 
anar a parlar dels Jocs Olímpics grecs i altres coses 
relacionades amb la qüestió que estem discutint. 
Perd saben prou bé tots els senyors Diputats que 
fa uns trenta o quaranta anys, no recordo amb 
exactitud quants, per iniciativa de diferents homes 
aficionats a I’esport es va concertar la restauració 
dels antics Jocs Olímpics de Grecia ; i es va consi- 
derar que la restauració d’aquests antics Jocs Olím- 
pics podia ésser una obra bona i humanithria 
- amb lletra grossa si es vol -, i en el millor 
sentit de la paraula, el de convidar periddicament 
tots els elements esportius del món per a marcar 
una solidaritat de totes les races i pobles, de totes 
les religions i iots els estaments en una obra co- 
muna. Es va tractar de fer aixa, i es va concertar 
precisament per a fer una obra de pau, una obra 
comuna, sense distinció entre uns homes i altres, 
i en fer-se aixa, es va concertar que cada quatre 
anys se celebrarien uns Jocs Olímpics en una po- 
blació diferent del món, en una de les grans capi- 
tals del món, que estigués preparada per aquests 
efectes. I és va constituir un Comite Internaciona! 
que és el qui té cura de l’organització d’aquests 
Jocs Olímpics, i el qual, periddicament, tambC as- 
senyala la ciutat on s’hauran de celebrar. Aquests 
Jocs Olímpics s’han vingut celebrant durant 
aquests trenta o quaranta anys a totes les ciutats 
del món. S’han celebrat dues vegades a París, 
si no estic equivocat ; a Londres, a Los Angeles, a 
Bruselrles, a Amsterdam i a altres ciutats. Es vz 
donar la circumstancia que cap als anys en que el 
món va veure’s flagellat per la terrible Gran Guer- 
ra, s’havien de celebrar els Jocs Olímpics a Berlíii 
i per les raons que tothom pot comprendre no es 
varen celebrar. Va acabar-se la guerra ; passaren 
els tristos anys aquells - encara que alguns ha- 
guessin guanyat molt diner - de la post-guerra, i 
Alemanya va demanar de nou tenir el dret que es 
celebressin a casa seva els Jocs Olímpics, i per 
acord internacional, pres per totes les grans sec- 
cions esportives del món - no d’Europa sols, 
sinó del món -, es va acordar que aquest any 
se celebressin els Jocs Olímpics a Alemanya, a 
Berlín. I en aquests moments, amb l’esplendi- 
desa que saben tots els senyors Diputats, s’estan 
celebrant els Jocs Olímpics a Berlín. 

Ara bé ; aquests Jocs Olímpics a Berlín, hali 
estat organitzats durant quatre anys i per ells 
s’han destinat milions i milions, s’han destinat 
molts milions a la millor organització d’aque8tcs 
festes. S’ha convidat a tot el món i del món són 
gran corrues d’esportius i aficionats a l’esport 
els que compareixen aquests dies a la capital 
d’ Alemanya. I quan aquests Jocs Olímpics s’estan 
celebrant hi ha hagut uns quants ciutadans que 
se’ls hi ha ocorregut anar a fer la competPncia a 
aquests Jocs Olímpics Internacionals que se cele- 
bren a Berlín. Per que? Nosaltres no hem de 
dir res a aquest respecte ; ha demanat la paraula 
un senyor Diputat i suposo que ell ens ho expli- 
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.rk. Nosaltres no hem d’entrar en aquest aspecte, 
rquk no tenim intervenció en aix6. I precisa- 
ent així que algú vulgui donar aspecte polític 
aquesta qüestió, ens donara la raó en la crítica 
ie estem fent d’aquest Projecte de Llei presentat 
:1 Govern. 

Festa d’esport vol dir festa eminentment apo- 
tica. Festa d’esport vol dir la unió de tots els 
utadans per a un objectiu comú que els pot 
iir, no per un objectiu o per una cosa que els ha 
: fer barallar. L’esportiu es baralla durant la 
sta i s’abraga tot seguit que s’ha acabat la 
Sta. I és natural que voler donar un matís polí- 
c a una festa esportiva és com voler desnatura- 
tzar la mateixa festa esportiva. 

S’ha volgut fer una parddia, una veritable 
srddia d’aquestes grans festes que s’estan cele- 
rant a Berlín. I per quP? I com? I amb quines 
vantatges per l’esport de Catalunya ? Aquest 
iatí - i no pas perquP em preparés per a pro- 
unciar aquestes breus paraules - he llegit en 
n periddic no sospitós per ningú de vosaltres, 
erquP és un periddic independent, L a  Vanguar-  
tu.. . 

E1 Sr. FRONJOSA: ‘Caram, no! (Rialles.) 
El Sr. DURAN I VENTOSA : Ah! i. L a  

El Sr. FRONJOBA : Sí ; a favor de la V. S. ! 
El Sr. DURAN I VENTOSA : Doncs en un 

eriddic independent com L a  Vanguardia,  es diu : 
E1 Secretari0 general de la Federación Atlética 
rancesa amateur ha dirigido a las Federaciones 
filiadas la siguiente circular : ”Por la presente, 
ne apresuro a comunicarle que la Federación Es- 
iañola de Atletismo, miembro de esta Federación, 
ne informa hoy de que 10s Juegos Olímpicos Po- 
d a r e s  de Barcelona no se han organizado con 
,u autorización. ” Por consiguiente, ninguna de 
iuestras Federaciones afiliadas puede autorizar 
i sus atletas la participación en dichos Juegos, 
pe  según las informaciones que hemos obtenido , 
;e celebrarán del 19 al 26 del corriente mes.s 

Em diuen amics que segueixen de prop les 
iiiestions esportives que acords anklegs a aquest 
han estat presos per moltes altres associacions. 
Aleshores, hom diu : Per que es fa tot aixb? Per 
qui? es fa aquesta festa? Se’m dir&, és possible 
que se’m contesti, que hi ha un dret a celebrar 
una festa d’esport. Aixd és evident; perd el que 
no s’ha de fer, ni el Govern de la Generalitat ho 
havia d’emparar, és una competPncia als verita- 
bles jocs olímpics per mitja d’una parddia. E s  
podien organitzar uns jocs d’esport, i estava bé 
que es fes. Perd, com s’organitza aquesta festa 
esportiva ? $s que per molt que desconeguem - jo 
ho desconec almenys - totes les interioritats de 
les organitzacions d’aquesta naturalesa, sabem 
que una cosa d’aquestes s’ha de preparar amb 
temps, s’ha de preparar amb calma, requereix 
molts diners, una gran organització i una bona 
direcció. 

Tinc entes que aquests jocs esportius són dels 
que més s’han de preparar amb calma tots aquells 
que hi han de prendre part. Aquí em penso que 
m’escolten alguns metges, i també n’hi ha d’al- 
tres al Parlament que en aquests moments no són 

‘anguardia no és un periddic independent ? 

RUWXIYS.) 

presents, que saben - i almenys jo sempre ho 
he llegit en manifestacions de prensa fetes pels 
que s’han preocupat per la cultura física - que 
una de les coses més dolentes en manifestacions 
esportives era el fer-les sense la dtguda prepa- 
ració. Jo no dubto que el doctor CorLChan, que no 
es troba present a la Cambra, degué prendre part 
a les deliberacions del Consell ;. pero no sé si va 
salvar el seu vot en el Consell, i penso que altres 
dels senyors Diputats que exerceixen l’honrosa 
professió de metge deuen convenir amb mi en que 
una impremeditació en la presentació d’uns jocs 
esportius sense la preparació necessaria i sense 
tenir en compte les condicioas de clima i de lloc 
poden ésser funestos per als mateixos esportius 
que hi han de prendre part. 

Jo recordo que anys enrera, una persona q ? e  
per a vosaltres té tota l’autoritat, ‘un professor de 
cultura física, el doctor Trabal, el senyor Josep A. 
Trabal, féu una llarga propaganda perquP es trac- 
tava d’organitzar unes festes esportives sense la 
preparació necesshria, i deia que aquestes podien 
ésser funestíssimes per a la salut dels mateixos 
esportius. No obstant, anem veient com van en- 
davant i com es va fent tot aixa sense tenir en 
compte com queda Catalunya davant d’aquesta 
empresa difícil i gens bonica d’anar fent una com- 
petencia a un colós. 

E n  aquests temps de certa eufdria que han 
seguit la consecució de l’autonomia, algunes ve- 
gades he sentit unes manifestacions que potser 
provocaven un cert som$ure, perd que en el 
fons, com a catala i com a catalanista, m’agraden. 
E s  parlava de com el poble catala es posaria da- 
vant de tots els pobles del món, que seria com 
un exemple d’alld qile ha d’ésser la vida humana 
més endavant. Paraules que guardaven alguna 
desproporció entre el nostre esforr i la realitat 
d’alld a que es volia aspirar ; perd, de totes ma- 
neres, confesso que com a catala i catalanista 
m’agradaven. I,’orientaciÓ esta molt bC ; l’ideal 
ha d’ésser molt gran. Ah !, perd no pensem amb 
voler ésser més que tots els grans pobles del món, 
perque aleshores les condicions desiguals ens me- 
narien al ridícol. 

No, senyors Diputats. E n  problemes d’aquesta 
naturalesa - no1 per esportius menys greus, per- 
quP amb ells hi va barrejat el nom de Catalunya - 
no podem fer el que es pot fer en un poblet d’a- 
nar-hi a crear un casino perquP hi ha un altre 
casino, una cooperativa perque els altres n’han 
fet una altra, el cafe de dalt contra el caf? de 
baix, no. E n  qüestions internacionals i en els 
convenis internacionals sobre l’esport, aixd no és 
possible ; i si Catalunya ho fes es posaria en ri- 
dícol. I nosaltres podem fer moltes coses. Podem, 
hdhuc, equivocar-nos ; perd posar en ridícol el 
nom de Catalunya, aixa els Diputats al  Parla- 
ment de Catalunya no tenen el dret de fer-ho. 

QuP hi anem a guanyar amb aixB? Alguns 
diuen: Hi guanyarem que vinguin uns quants 
forasters. 8 s  possible que en vinguin alguns de 
Sabadell, de Terrasa, de Badalona, en nombre 
superior als que vindrien en un diumenge ordi- 
nari. $s possible que en vinguin alguns més ; 
perd en un problema d’aquesta naturalesa, da- 
vant d’una cosa que se li dóna aquest nom i que 

I 
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s’hi ha barrejat el nom del Govern de la Repú- 
blica francesa, és possible que no adquireixi la 
importincia que vosaltres creieu, si són veritat 
aquestes negatives de participació dels elements 
mes qualificats en la vida esportiva de Catalunyi 
i d’Bspaiiya. 

Tampoc no sé si el Govern de la Generalitat 
s’ha percatat de la trascendhcia que aixb ha de 
tenir. Si s’hagués tractat d’una simple festa es- 
portiva es podia organitzar per a l’any que ve I 
destinar-hi IOO,OOO, zoo,ooo Ó I milió de pes- 
setes. Perd, pel vist, no es tracta d’aixd ; si el 
que voleu és organitzar unes festes del vostre 
color, o del color d’aquests senyors (Assenyala els 
escons de  la Minoria Socialista.), prepareu-les de- 
gudament, prepareu-les durant un any i feu-les 
per a l’any que ve. I% que no heu volgut fer 
aixd i l’heu preparat amb dos o tres mesos i no 
penseu en les conseqiii.ncies que algú n’ha tret, 
perqui: ja hi ha qui ha manifestat que si aixd no 
ho ajornaveu és perqui. pensiveu que l’any que ve 
ja no governaríeu. (Rialles.)  

Heu de pensar que el públic sempre treu con- 
seqiiPncies de les coses, i aquesta vegada ja s’ha 
fet el comentari aquest. 

El Sr. SOLER I BRU : Demano per parlar. 
E l  Sr. DURAN I VENTOSA:  as que és 

una conseqii2ncia que s’ha tret i que a la fi no té 
cap importancia. Aixd és una petita xafarderia. 
Perd, en canvi, hi ha una qüestió molt greu. He 
fet una al4usiÓ abans, senyors Diputats, al fet 
que eis Jocs Olímpics internacionals, els Únics 
Jocs Olímpics, els únics que poden usar la pa- 
raula Olimpíada - digui el que vulgui el Govern 
de la Generalitat -, són els Jocs Olímpics inter- 
nacionals que se celebren cada quatre anys a una 
gran ciutat del món sota el patronatge dels res- 
pectius Governs, i cada quatre anys, també, s’as- 
senyala el lloc o a  se& celebrada la festa següent. 
8 s  molt natural que unes festes d’aquesta natura- 
lesa, organitzades com s’organitzen els Jocs Olím- 
pics - no com les festes d’ací -, augmenta el 
prestigi d’un país, de l’esport del país, i pro- 
dueixen un moviment d’atenció i d’atracció dei 
món envers aquell país. Així, les ciutats, les na- 
cions, vetlien per tal d’obtenir que a casa seva 
se celebrin aquells Jocs Olímpics, i no és un secret 
que a les reunions del Comiti: internacional hi ha, 
com vulgarment es diu, grans empentes per a 
veure qui s’emportarh l’organització per a l’any 
segiient. 

Ouan hi ha diferents candidatures es compren 
que& partidaris de cada una de les candida<ures 
facin tot el possible per a desprestigiar la candida: 
tura aliena. Ara bé : en el moment en que li toqui 
a Espanya la sort de poder-se celebrar en ella els 
Jocs Olímpics, quina hauria estat la ciutat en que 
necessariament s’haurien hagut de celebrar aquests 
jocs Olímpics ? Quina de totes les ciutats d’Espa- 
nya és la que es troba en condicions de qu& els 
Jocs Olímpics se celebrin en ella ? Evidentment, 
és Barcelona. Sempre que alguna vegada s’ha par- 
lat de celebrar Jocs Olímpics a Espanya s’ha par- 
lat de qui. se celebrarien a Barcelona. Ah ! Si US 
creieu que l’opinió internacional totes aquestes co- 
ses les tracta amb aquesta lleugeresa, amb aquest 
to de broma que nosaltres les tractem i que pugui 

succeir que d’aquí tres dies diguem que ja no ens 
en recordem més ... Ah, no! Nosaltres no ens cn 
recordarem més, per6 en el món internacional sí 
que se’n secordaran, i qnan aquest any, d’aqul’ 
quatse anys, d’aquí vuit anys, $n el Comite In- 
ternacional es tracti de la designació de la ciutat 
on s’hagin de celebrar els Jocs Olimpics i vingui 
el nom de Barcelona, hi hauran tots els rivals, 
tots els contraris a qu2 se celebrin a Espanya, de 
qui. se celebrin a Barcelona, que diran : ((Perd que 
no us recordeu del que va passar a Barcelona ? Si 
a Barcelona es va intentar fer una competencia 
als Jocs Olímpics autentics ! Si a Barcelona es va 
tractar de fer una dissidPncia ! Si a Barcelona es 
va tractar d’aixecar un Avinyó contra la Roma ! 
Si es va tractar de fer uns jocs parddia, uns jocs 
falsos, establint una competPncia amb els verita- 
bles Jocs Olímpics que nosaltres organitzem !N I 
qui serA el valent aleshores que s’atrevirh a defen- 
sar la candidatura de Barcelona contra les altres 
candidatures que es posaran per altres nacions i 
per altres ciutats ? Suposem que s’arribi a vi.ncer, 
que potser sera difícil, perd que s’arribi a vencer 
per raons d’ordre internacional la dificultat que hi 
hagi perqui. els nous Jocs Olimpics un dia o altre 
se celebrin a Espanya. Ah ! Per6 a Espanya hi ha 
altres ciutats que també tenen importhncia espor- 
tiva i amb aix6, Goyern de la Generalitat, Parla- 
ment de Catalunya, que votareu aquest Projecte 
de Llei tingueu el convenciment absolut que amb 
aixi, impossibilitareu o almenys dificultareu per 
molts i moItes generaciones d’esportius el que els 
Jocs Olímpics internacionals, els veritables Jocs 
Olímpics internacionals, se celebrin a Barcelona. 
Quin favor li haureu fet a la ciutat? Quin favor 
haureu fet a Catalunya ? Que haurem fet per la Re- 
pública ? Ja heu pensat vosaltres amb aixd ? Sí que 
hi heu pensat, i aixd és el que em sap greu - i 
amb aquestes paraules vull acabar -, i a mi em 
sap greu perqui: en l’íntim de les vostres conscien- 
cies, fora d’un nombre escassissim de vosaltres, 
senyors Diputats, fora d’un nombre escassíssim 
de vosaltres, tots considereu que tenim raó i que 
ha estat una equivocació i que ha estat una lleuge- 
resa fer aixd, i malgrat aixb - ho sento, me’n 
lamento i me’n planyo amargament per Catalu- 
nya -, malgrat aixd, aneu a votar aquest Projecte 
de Llei. Voteu-lo si voleu, perd sempre ser& amb 
els nostres vots en contra. Almenys que es pugui 
dir més endavant que hi ha hagut els homes de 
Lliga Catalana que han fet veure davant de Ca- 
talunya la gravetat d’aquest acord funest que 
anem a prendre en aquest moment els Diputats 
del Parlament de Catalunya. 

E1 Sr. FONTBERNAT : Demano per parlar. 
EL Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 

Fontbernat. 
El Sr. FONTBERNAT : Senyors Diputats : 

La intervenció del senyor Duran i Ventosa ha estat 
la continuació d’un preludi que fa dies que el tro- 
bem en L a  V e u  de Catalunya. Gs evident que tot 
un seguit d’articles de Manuel Brunet a L a  Veu 
de Cata lunya  havien de portar, fatalment, en la 
discussió d’aquest Projecte, la veu del senyor Du- 
ra i Ventosa parlant d’aquesta manera. 

E1 senyor-Duran i Ventosa sofreix una equi- 
vocació amb els noms. No hi ha tals Jocs Olímpics 
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a Barcelona. Es tracta d’una Setmana de 1’Esport 
i del Folklore. No es pren cap nom a ningú, no 
hi ha cap competencia, en absolut. El senyor Du- 
ran i Ventosa ha fet una apologia dels Jocs Qlím- 
pics de Berlín. Ha dit  que serien magnífics. Esta 
b é ;  nosaltres no tenim res a dir a qui- els Jocs 
Olímpics de Berlín siguin magnífics. Els Jocs 
Olímpics de Barcelona, que en diu la V. S., no 
existeixen ; es tracta d’una Setmana de 1’Esport 
i del Folklore i no es parla de Jocs Olímpics. 

Els Jocs Olímpics són per a esportmens selec- 
cionats. La Setmana de 1’Esport i del Folklore 
admetr2 tota mena d’amateurs. De manera que crec 
que no hi ha aquesta mena de competi-ncia. Com- 
petPncia, entenc que vol dir dues coses que lluiten 
gairebé en les mateixes condicions, dos productes 
que tenen les mateixes qualitats i que l’un pot anar 
a un preu més elevat i l’altre a un preu menys 
elevat. L’Olimpíada de Berlín és per les seleccions 
esportives i la Setmana de 1’Esport i del Folk- 
lore per a tots els ((amateurs)), i aquestes són dues 
coses que no tenen cap mena de relacib. 

Nosaltres volem que en els nostres Jocs Olím- 
pics, senyor Duran i Ventosa, no hi hagi ctvedet- 
tes)), volem que sigui la multitud, que sigui la 
massa la que actui. Bs una idea moderna que nos- 
altres portem respecte a l’esport, i m’adhereixo a 
l’opinió dels metges sobre que no han d’ésser ctve- 
dettes)), gent que en visquin, sinó la multitud, 
la massa, la que exerciti l’esport. Les multituds 
aquestes, que abans les teníem als toros i que auto- 
maticament passaren al futbol, nosaltres, en aques- 
ta Setmana Popular de 1’Esport volem aprofitar- 
la ; volem precisament marcar aquesta cosa : que 
aquesta multitud, sense l’apassionament excessiu 
que sovint veiem en els toros o en el futbol, assis- 
teixi a manifestacions de forSa, com el rugby ; 
d’elegincia, com el tennis ; de trasa, com altres 
esports ; per aixb posem el títol de Setmana de 
1’Esport i del Folklore als actes que se celebraran. 
El senyor Duran i Ventosa, per qui- no ha parlat 
gens del folklore? 

El Sr. DURAN I VENTOSA:  Perd aquí 
diu Olimpíada Popular. 

E l  Sr .  FONTBERNAT : Rs el que jo li he 
dit i voldria parlar-ne ; amb tot, tractaré de fer- 
ho sense apassionar-nos massa perqui. fa calor, 
per6 vull que quedi ben sentat. No es pot llegir 
només L a  Vanguardia  - diari independent - i 
L a  V e u  de Cata lunya  - diari d’avisos i notí- 
cies -. No pot ésser ; s’han de llegir tots els 
diaris, perquP aleshores, entre els uns i els altres, 
es forma una opinió justa. Jo personalment, lle- 
geixo L a  V e u  de Cata lunya  cada dia per estar 
assabentat del que diu. 

El Sr .  DURAN I VENTOSA:  Ja es con- 
vertira. 

El Sr .  FONTBERNAT : També llegeixo dia- 
riament aquest diari ((independent)) que se’n diu 
L a  Vanguardia,  per a estar assabentat d’algunes 
coses i poder sortir a rectificar, que també és ne- 
cessari. Per que no ha parlat, senyor Duran i 
Ventosa, del folklore, en parlar d’aquesta Set- 
mana de 1’Esport i del Folklore? La Lliga Ca- 
talana, la Lliga Regionalista ha comencat abaiis: 
que nosaltres a fer sardanes a Barcelona. Jo n’he 

aprPs, encara que empordanes, en ballades orga- 
nitzades segurament per amics politics de les 
VV. SS., perqu; abans era la gent de Lliga Ga- 
talana que organitzava aquestes coses, i ja els hi 
agraini, ja els hi agraim aquestes coses, seiiyor 
Duran i Ventosa. Per6 el que ro els agralm 
és que protestem del bienni negre quan hi han 
estat ; que protestin de coses com azuesta quanti- 
tat insignificant de IOO,OOO ptes., cuan nosaltres 
durant un any i mig hem vist pels cirrers de Bar- 
celona moixigangues, parades i coses que no hau 
vingut mai al Parlament de Catalunya. A mi, 
com a Diputat, aquelles coses no se m’han pre- 
sentat als meus ulls per la meva aprovació, i nos- 
altres, una quantitat tan modesta com 100,000 
pessetes, la portem a l’aprovació del Parlament 
i la discutim. 

La Setmana de 1’Esport i del‘Folklore no vol 
dir cap competi-ncia, senyor Duran. Amb tot el 
que li he dit jo voldria portar al seu esperit que 
no hi és aquesta competPncia, perqui- no hi és. 
H a  volgut insinuar de si la nostra Olimpíada 
Popular tenia un sentit polític. Jo vaig ésser un 
dels que vaig protestar i em van dir que no tenia 
raó ; varen convidar a la joventut catblica, als 
fejocistes, no sé a qui. A mi, persoralment, aixb 
no em va agradar ; jo sóc sectari. Per6 el fet és 
que els vilrem convidar i ens varen dir que no. 
Durant aquesta Setmana de 1’Esport i del Folk- 
lore, vénen a Barceloila totes les coses tradicionals 
de Catalunya, tot el que hi ha de dances més dig- 
nes, més nobles, més senyorívoles; vénen totes 
aquelles coses tan terribles de Sant Feliu de Pa- 
llerols, i de Berga, i de Vilanova i la Geltrú ; ve 
tot, vé la Mulassa, i l’Aliga, i vé la Patum.., 

El Sr. FABXEGA : I el Drac ! 
El Sr. FONTBERNAT : ... vé tot, vénen els 

Xiquets de Valls. Aquestes coses de folklore que 
vénen a Barcelona durant aquests vuit dies, que 
donaran aquestes representacions, estan prepara- 
des amb tota cura. Jo no sé, el senyor Duran i 
Ventosa - perdonim, que no voldria vexar-lo amb 
aixb - quins espies deu tenir dintre la nostra 
organització de la Setmana de 1’Esport i del Folk - 
lore, que l’assabenten tan malament No ho en- 
tenc. L a  Setmana de 1’Esport i del Folklore est2 
organitzada com totes les coses, amb el mAxim de 
bona fe, com nosaltres podem organitzar. Nosal- 
tres no tenim aquesta gran capacitat que els han 
donat les VV. SS. els trenta anys de política ; 
nosaltres no tenim aquesta gran capacitat, per6 
per ara, tot el que hem organitzat nosaltres no 
ha fet riure. Ja ha insistit massa el senyor Du- 
ran i Ventosa en el ridícul que fa  Catalunya fora 
del ni6n ! Nosaltres, desgraciadainent, fora de Ca- 
talunya, rodant pel món hi hem estat molt, i a 
tot arreu hem portat dignitat, honradesa, bon nom 
i - iiosaltres no volem ésser immodestos - i hi 
hem portat, hdhuc, coses que ens han donat, una 
mica, una mica de celebritat. Després d’aquesta 
executbria que nosaltres tenim fora, en el món, 
com vol que ens haguem de pensar que anem pel 
món ridiculitzant Catalunya ? Recordi-ho bé : les 
VV. SS. no han ridiculitzat Catalunya fora del 
món, perd fora del món s’ha parlat molt que qual; 
no hem govei-nat nosaltres, han governat Goveriis 
de forca, han governat dictadures més o menys 
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o menys declarades i en aquests Governs de for- 
$a no hi hem tingut mai cap col.laboració, i les 
VV. SS., directament o indirectament, hi han tin- 
gut sempre una co1,laboració. Fora, pel món, no 
som pas nosaltres els que hi hem portat aquest 
mal nom; en aquest cas serien les VV. SS. les 
que hi han portat aquest mal nom. Per aixd jo 
vull, senyor Duran i Ventosa, en nom d’aquesta 
Olimpíada Popular que quedi ben sentat que no 
anem a fer cap paper ridícul a Catalunya. Totes 
les nostres coses de folklore, són tan dignes, sbn 
tan serenes, són tan magnífiques, que no poden 
fer fel: cap paper ridícol a fora, Vindra gent, no de 
Sabadell, no de Manresa, no de Terrassa ... S’e- 
quivoca, senyor Duran i Ventosa: jo li voldria 
donar, no totes les dades, perd unes quantes, per- 
qui: ho vegi : Franca ha votat 600,000 francs per- 
quP vinguin atletes a Barcelona ; Franga portara 
quaranta mil persones a Barcelona, de Lille, de 
Roubaix, de París i d’Avignon, de tot arreu;  
aqüesta gent, quan són a Barcelona, no mengen 
rocs ; aquesta gent, quan són a Barcelona, no dor- 
men pels carrers com els gitanos ; aquesta gent, 
quan són a Barcelona, no van a peu perque tenell 
calor ; aquesta gent, en els vuit dies que seran a 
Barcelona, deixaran a Barcelona una quantitat 
molt respectable de pessetes, que em penso que 
en aquest punt de vista econdmic - i perdoneu 
que m’hi fiqui - també en sé una mica, perqui:, 
senyors Diputats, sabent comptar fins a deu, la 
gent moderna ja sabem economia i amb una mica 
d’hon radesa. 

A Espanya, la República espanyola, ha donat 
250,000 ptes. de subvenció ; és la primera vegada, 
senyor Duran i Ventosa, que ens arriba una sub- 
venció del Govern central ; abans era a l’inrevés. 
$s la primera vegada que ens arriben subvencions 
així, de 250,000 ptes., del Govern central. Po- 
driem anomenar-li molts més llocs : vindrd gent 
del Tirol, vindrh gent d’Ami:rica - que ja han 
arribat -, gent d’Holanda, gent de Dinamarca ... 
No privem a ningú d,’anar a 1’Olimpíada de Ber- 
lín ; els que vénen a Barcelona són uns que no hi 
anirien, perquP no hi tenen lloc, a 1’Olimpíada de 
Berlín ; no hi tenen lloc, no és la seva cosa ; 6s 
com si hi volguéssim anar vostP i jo, senyor n u -  
ran : no ens hi voldrien, perquP no seria el nostre 
lloc. Mentre que si diumenge li plagués córrer, 
també el deixaríem córrer.. . (Rialles.) 

E1 Sr. FRONJOSA : Ja el farem córrer 110s- 
altres ! 

E1 Sr. FONTBERNAT : Jo no voldria ésser 
llarg per a rebatre totes les coses que la V. S. ha 
dit ; perd tant mateix n’hi ha algunes de princi- 
pals que jo no vull deixar enlaire. as extraordinari 
que la nostra Olimpíada Popular hagi tingut dos 
adversaris : L a  Lliga i la F. A. I. : és extraordi- 
nari. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : Ah, la F. A. I. 
també ? 

El Sr. FONTBERNAT : També, jo ho sento 
molt, i ho sento per la V. S. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : No, no, si tinc 
raó, tan me fa ! 

E1 Sr. FONTBERNAT : H i  ha hagut dos ad- 
versaris. Per qui: ? Dos adversaris, perquP la Set- 
mana popular d’Espolrt i de Folklore té de portar 

a Barcelona gent de tot Europa, gent de tota Eu- 
ropa, que veur& primerament, el bonic que és Bar- 
celona ; gent de tota Europa, que veur; els atletes, 
a aquesta multitud, no aquestes vedettes, sinb 
aquests atletes que vénen amb borla fe, que un at- 
leta porta dintre el seu cos ; veuran aquestes festes 
de folklore on nosaltres hi farem el millor que 
podrem i podrem molt, perqu& són amics de les 
VV. SS. els que hi prenen part ; un dels ’dies hi 
haur2 un concert magnífic al Palau Nacional en el 
qual hi prenen part els Orfeons de Catalunya, al- 
guns d’ells dirigits per capellans, que potser ells no 
hi vindran, perd que han trobat molt bé que hi 
prenguin part els seus orfeons ; hi haur2 concerts 
al Teatre Grec per orquestres de Barcelona acre- 
ditades a tot arreu ; hi haura manifestacions de 
cinema amateur, que si la V. S. no el coneix.. . 

El Sr. DURAN I VENTOSA:  Sí, sí, ja el 
conec ! 

E l  Sr. FONTBERNAT : ... és quelcom d’es- 
timable, i en aquest cinema amateur, aquesta 
gent veura els nostres paisatges, veur2 les nostres 
coses magnífiques. Oh, senyor Duran i Ventosa ! 
Si tot aixb no ho troba malament, no es tracta de 
res més que d’aixd ; si tot aix6 no ho troba mala- 
ment, les festes populars de Barcelona de la set- 
mana que ve no seran altre cosa que aquestes CO- 
ses : seran grans manifestacions a 1’Estadi de 
rugbyment, de tennistes, i a la nit manifestacions 
de folklorisme amb tot el que tenim de més bo- 
nic, amb totes les dances - com he dit - més 
senyorívoles, més nobles i més dignes, i no ser2 
res més que aixb, senyor Duran i Ventosa. Per 
aixd, quan ha dit la V. S. que no era la quantitat 
de IOO,OOO ptes. el que l’esverava, i que per a 
l’any que ve es podria gastar un milió, ara farem 
aquesta setmana, que ser& modesteta, i després 
l’any que ve farem la del milió, si el senyor Martí 
Esteve no s’hi oposa gaire, i llavors, la V. s. 
estara obligat a estar amb nosaltres ... 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA : Que hi seré, 
jo, encara? 

E l  Sr. FONTBERNAT :. Sí, suposo que sí, 
si no es posa al costat de qualsevulga general, 
aquesta nit, o dema a la tarda, que ens porti a 
nosaltres a la presó, i a vosaltres a la Genera- 
litat. (Mol t  bé !, als escon6 de la Majoria.) 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Jo estic segut 
aquí ! 

El Sr. FONTBERNAT : Si no és d’aquesta 
manera - i em plau dir-li -, si les VV. SS. con- 
tinuen als escons d’aquí al davant, jo crec que 
l’any que ve podrem organitzar aquesta Olim- 
píada Popular amb un milió de pessetes, i crec 
que el senyor Martí Esteve hi vindra bé. (Rialles.) 

I per acabar, una cosa que no voldria que 
quedés enlaire. Aixd de qui: Berlín aquesta vegada 
pugui eliminar el nom de Barcelona.. . 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA:  No, Berlin, 
el ComitP ! 

E1 Sr. FONTB,ERNA,T : No és cosa nostra, 
perqui: ells no és a Catalunya a qui conviden: és 
a Espanya, i Espanya no hi h.a anat, com Am2- 
rica tampoc. Llavors, aquest és un argument que 
m’agradaria desfer-lo com una bombolla de sabó. 
‘No hi ha anat Espanya, a les Olimpíades de 
Berlín. 
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El Sr. DURAN I VENTOSA : I que té que 
veure aixb? 

E1 Sr. FONTBERNAT: ’E que veure que 
com Berlín no ha de convidar Catalunya, no em 
ha de convidar a nosaltres, perque nosaltres no 
tenim personalitat internacional per anar-hi, és a 
Espanya a qui ha de convidar, i Espanya és la 
que no hi ha anat. Llavors hauria d’ésser el senyor 
Ventosa i Calvell el que en tot cas, al Parlament 
de la República espanyola, en lloc de posar-se al 
costat dels nostres enemics, es posés al costat d’a- 
questes coses que a nosaltres ens podrien fer gran 
benefici. 

E l  Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 
nyor Fronjosi. 

E l  Sr.  FRON JOSA : Senyors Diputats : Des- 
prés d’haver parlat el meu bon amic i estimadís- 
sim company senyor Fontbernat, que és una de 
les vegades que l’he sentit parlar amb més d’en- 
cert, sobretot perquP m’ha donat la satisfacció de 
tornar a comprovar que tots aquests senyors (diri- 
gint-se a la Mznoria de  Ll iga  CaLalana) que riuen 
i que tenen fama de savis, con1 he insistit ja mol- 
tes vegades, tractant-los de ((tu)) encara hi perds 
diners, perqui. resulta que quan grates una mica 
veus que no saben res de res ... 

E l  Sr.  DURAN I VENTOSA : Gs molt set- 
ciitncies aquest senyor Diputat ! 

El Sr. FRONJQSA : I,a V. S., perqui: ha de- 
mostrat que és capa$ de parlar una hora sense 
saber res del que estava dient. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : Ja aprendrem 
d’aquest professor. 

E l  Sr, FRONJOSA : Després del bellíssim par- 
lament del senyor Fontbernat, és gairebé inne- 
cessari que aquesta Minoria doni la seva opinió 
respecte el Projecte de Llei que estem discutint. 
Si no hagués estat que Lliga Catalana ha plan- 
tejat la qiiestió, amb la hipocresia proverbial en 
ella, amagant sempre 1’interPs que existeix en el 
fons del fons de les qüestions que planteja, nos- 
altres, insistim, després del parlament del senyos 
Fontbernat no hauríem parlat, perquP en realitat 
les seves manifestacions, per a nosaltres, han tan- 
cat de COP. 

$s indubtable, senyors Diputats, que per a 
Barcelona i per a Catalunya l’organització de la 
primera Olimpíada Popular - jo no renuncio al 
qualificatiu - tindrh una gran transcendhcia. Al 
món, per a les classes populars, les classes que 
formen el poble autPntic que treballa i que sofseix, 
ja no serh 1’Gltima vegada que en diíerents capi- 
tals s’organitzaran Olimpíades, allunyades de tota 
paranceria oficial, de tota intervenció de nobles i 
de grans personatges, com estavern acostumats a 
veure a través d’aquestes manifestacions de carac- 
ter esportiu. QuP hi pot perdre Catalunya, i quP 
hi pot perdre Barcelona en ésser la primera ciutat 
del món que organitza una festivitat d’aquesta 
mturalesa? Jo crec que només pot guanyar pres- 
tigi, el nom d’haver estat la primera capital del 
món que ho hagi posat en circulació. 

I, llavors, aqucsta gent tan catalanista, quins 
motius substantius té per a oposar-se a l’organit- 
zaciir d’aquesbs Jocs 0límpic.s Populars ? Gos que 
per ventura honorava més Barcelona el .que des 

de 1’Ajuntament mateix, per honies amics d‘a- 
quests senyors que seuen en aquests bancs, es 
proposés nomenar fill adoptiu de la ciutat el gene- 
ral Martinez A i d o ?  as que era aixi, potser que 
honorava més B’arctlona que l’ésser aquesta ciu- 
tat la primera organitzadora d’una Olimpíada Po- 
pular ? Jo no entenc quina concepcib tenen de l’ho- 
nor, de la dignitat, del prestigi, quan aquests 
senyors que porten aquesta taca que acabo de dir, 
que un dia, sense tenir en compte la dignitat de 
la ciutat de Barcelona, s’atreveixen a proposar que 
un shtrapa d’aquella categoria es pogués convertir 
en fill adoptiu d’aquesta estimada ciutat nadiua 
meva, vénen aquí a estripar-se les vestidures per- 
que les classes populars, les clases treballadores i 
les classes anti-feixistes - que també n’hem de 
parlar d’aixb i en parlarem després - han volgut 
sotstreure’s de la influPncia vexatdria er, qt-‘ le 6s  

converteixen totes les manifestacions esportives a 
la lrtalia de Mussolini i a ll-4lemanya d’Ritler. 

No és - diuen -- per raons econcimiques. 
Esta clar, que no és per raons econbmiques. Ens  
van demostrar que I’economia pfiblica els interessa 
molt poc a la gent que va anar a totes les dis- 
bauxes, a tots els Apats de la diada de Lerroux, 
que ya pagar 1’Ajamtament de Barcebna i la Ge- 
neralitat, no els pot servir d’argunient la cosa dels 
interessos collectius, dels interessos de 1’Ajun- 
tament de Barcelona o de la Generalitat de Cata- 
lunya. La  diada de Lerroux - sobre la qual en- 
cara un dia hem de parlar una mica sobre qui 
ha de pagar les despeses, si aquells que es van 
afartar o aquells que varen veure com s’afarta- 
ven - és una manifestació ben esponthia, ben 
simple, que la qiiestiól econdmica no 6s una coca 
que en la subvencib d’aquests Jocs pugui influir 
ni puguin sentir-la els senyors de Lliga Catalana. 

H i  ha una cosa que és el que existeix en rea- 
litat en el fons del fons de la posició1 de Lliga 
Catalana. Els senyors de Lliga Catalana són de 
mentalitat feisista ; ni més, ni menys. Sba filo- 
feixistes, estan en el període pre-feixista, i sem- 
pre, sempre, coincidiran amb més espontaneitat, 
el subconscient els hi emmena& sense donar-se’n 
compte, amb totes les manifestacions del tirans 
que a Europa tenen subjugades les classes popu- 
lars, que no pas amb aquell sector de les classes 
populars que esta situat d’una manera sistematica 
enfront de tot el que representen aquests rPgims 
de tipus feixista. I és aquesta la realitat. Bar- 
celona, ciutat liberal, i no pas perqui. aquests se- 
nyors li puguin donar patent de res, sinh perquP 
les noves promocions del poble han fet que pren- 
gaés un caire autitnticament liberal ; Catalunya 
i Barcelona no tenien aspecte liberal quan mana- 
ven aquests senyorsp quan hi havia l’antiga Man- 
comunitat ni quan hi havia el famós regim de 
Primo de Rivera, que ells amb tant d’entusiasme 
varen contribuir a implantar, ni quan hi havia el 
bienni negre, malgrat que li pesi a aquest doctor 
en ciPncies ocultes que es diu senyor Carreres i 
Artau, perquP també varen contribuir amb tot el 
seu entusiasme a la implanta ci6 d’aqJest rPgim. 

Ens  trobem davant d’un problema de feixistes 
i d’anti-feixistes. Nosaltres ho propaguem amb 
franquesa, sense hipocresia, i no pas per la perse- 
cusi6 de qu& es fa objecte als cat6lics a Alemanya, 

. 
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simplement, no pas perqui. es persegueixin els 
homes preeminents de la rafa jueva, simplement, 
sinó que sorn anti-feixistes perquit es persegueix 
els marxiste,., perque es persegueix els socialistes 
i perqui. es persegueix els comunistes, i nosaltres 
recolzarem to t  all6 que s’organitzi i es faci, sigui 
on sigui, que pugui perjudicar, que pugui sabo- 
tejar totes les coses que es fan dintre d’aquells 
regims amb quP. avui tenen subjugats els seus 
paisqs aquests dos senyors que en pobles d’zuro- 
pa fan de le- seves. 

Parlava de l’aspecte esportiu. L’aspecte espor- 
tiu, el sentiment esportiu, l’esperit esportiu, és 
un esperit de pau. I jo dic precisament que en 
ncm d’aixh, nosaltres ens hem de sentir mes pre- 
disposats a contribuir amb els nostres vots a 
aprovar el Projecte de Llei que estem discutint. 
2Que és un secret per a ningú que totes les mani- 
festacions esportives en els pa’isos on el feixisme 
domina tenen la característica agressiva ? 2 RS 
que per ventura totes les nianifestacioiis espor- 
tives, tant si són verificades per nacionals, com 
si ho s6n per estrangers que es troben en aquest 
moment d’una manera circumstancial al país, 
tenen una tkt ica  de lluita de races amb caracte- 
rístiques de possibilitats d’afrontar-se d’una ma- 
nera violenta el dia de dema ? Jo he vist un famós 
boxador espanyol davant cl’un monument patri& 
tic a Ber1ín i que, degut a l’ambient, saluda d’una 
manera hitleriana, amb el brac; tens i la nia esti- 
rada. A mí em feia una certa gracia aquell home- 
n&s que, com una miloca, amb el brag mig aixe- 
cat, formant-li angle, i la mA caiguda, també volia 
saludar segons el sistema feixista. Jo estic con- 
vensut que aquella iotografia 6s una revelació de 
l’ambient que s’iniposa a tot esportiu que va a 
aquell país, que necessariament és tractat amb 
desconsideració si no s’adapta a aquelles mani- 
festacions espectaculars i agressives que el feixis- 
me de tots els pai’sos imposa a propis i estranys. 
2 No recordeu vosaltses, per ventura, el darrer 
partii de futbol, en el qual els nostres atletes 
esportius també se sentiren tocats de la mateixa 
manera, i perque un jugador cle futboml, 110 recordo 
ei1 quina línia jugava - sé que era del Nord -, 
reacciona i aixeca el seu braf amb el puny enlaire 
fou tractat d’una manera desconsiderada i gaireb6 
agressiva pel propi públic de Berlín, sense consi- 
deració de que era un esportiu que anava allí a 
mesurar les seves forces, d’una manera noble, 
amb altres esportius d’aquell pais ? 

as aquesta la qüestió i la característica que 
dóna el feixisme a l’esport, i precisament aquests 
Jocs Olímpics que organitza per primera vegada 
Barcelona, de caractes popular, són l’autenticitat 
de l’esperit esportiu. Deia molt bé l’amic Font- 
bernat que no vinclran professionals, que vindran 
almateurs de tcts els paisos, de Nord-AmPrica, de 
Suissa, d’ilnglaterra, de Franqa, etc., i que aquests 
esportmans no prendran la cosa com una compe- 
tició de races, que hagin de nicsurar les seves 
forces per a reservar-se després en el seu fur  
intern les possibilitats de triomf el dia que hagin 
de lluitar als camps de batalla, sinó que, d’una 
manera alegre, d’una manera espontania, sense 
cap reserva mental i sense cap prejudici posterior, 
faran tots aquells esforyos que calgui només pet 

I 

la satisfacció íntima d’haver deixat en bon lloc 
el nom del país que els ha vist néixer. 

I gairebé res més. El fonament de la posicih 
de la Lliga és per odi a la llibertat i a la demo- 
cracia, és perqui. esta enfront de totes les aspira- 
cions que les classes populars, en aquests mo- 
ments d’evolució i de transició d’un regim a 
l’altre, senten. Ells volen sabotejar tot el que. 
sigui manifestació de la consciPncia col.lectiva i, 
en canvi, d’una manera sistemAtica, indefectible, 
els veureu al costat de tot el que representi posar 
una muralla a aquest nou corrent que avanc;a, 
tot el que representi la tradició col.lectiva dels 
reginis d’oprobi i d’esclavatge ; veureu sempre, 
d’una manera sistematica, com es troben al seu 
costat. 

I, per aquesta posició antaghnica que en l’ordre 
polític tenim respecte d’ells, és pel que diem ais 
senyors de la Comissió i al Govern de la Gene- 
ralitat que els vots d’aquesta Minoria són en pro 
de l’aprovació del dictamen. Res més. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA:  Demano per 
parlar. 

E1 Sr .  PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Soler i Bru. 

E1 Sr .  SOLER I BRU : Senyors Diputats : 
Gairebé em sap greu haver demanat la paraula, 
perqui: no sabia que l’amic Fontbernat contestés 
en la forma tan bella i precisa, con1 ho ha fet, al 
senyor Duran i Ventosa. 

Per6 em cal, pel meu historial patrihtic, inter- 
venir en defensa de l’esport, que jo he vist, en 
llavis del senyor Duran i Ventosa, menyspreat; 
molt baixa de to ha estat la seva qualificació de 
l’esport catala. 

El Sr. DURAN I V E N T O S A :  No, jo no 
he dit res d’aixh ! 

E1 Sr .  SOLER I B R U :  Així ho he entés 
quan deia, ho recordo bé, que els que vindran a 
gaudir de les belleses de la Setmana de 1’Esport 
i del Folklore, ací a Barcelona, seran els de Saba- 
dell i els de Terrassa. & clar que el senyor Duran 
i Ventosa, mestre en la ironia, té belles paraules 
i sap punxar sense fer sang, bo i dient les coses 
que vol dir, amb tota la intenció contraria, per a 
fer tot el mal possible. I a mi m’ha dolgut, senyor 
Duran i Ventosa, m’ha dolgut en l’anima, que les 
paraules de la V. S. hagin estat de menyspreu 
per a l’esport catala. 

E1 Sr.  DURAN I VENTOSA : Li prego que 
no insisteixi, perquP jo no he pronunciat cap pa- 
raula de menyspreu per a l’esport catala. 

E1 Sr. SOLER I BRU : Jo recordo al senyor 
Duran i Ventosa que, en 1’Ppoca heroica del cata- 
lanisme al carrer, jo he anat al costat d’homes de 
les VV. SS. en defensa de l’esport catala i por- 
tant-hi Adhuc un sentit d’independPncia que no 
han tingut mai els homes amics de la V. S. en 
política. 

Jo vull dir ací que l’esport catali és conegut 
arreu del món, absolutament arreu del món. I dei- 
xant apart la significació de les Olimpíades, ofi- 
cials o no oficials, per haver estat bellament trac- 
tat per l’amic Fontbernat, jo vull dir que en un 
aspecte que jo recordo, en el futbol, res no ens 
han d’ensenyar a Berlín: els hem guanyat. Us 
recordo que en altres esports també els hem gua- 
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iiyat : en natacit, per exemple, i podríem fer ará 
un elogi d’una serie de matxs internacionals que 
hi ha hagut i on han intervingut atletes catalans. 
Jo no em vull fer pesat a la Cambra, pera vull d i r  
a la V. S., que la repetició del qualificatiu ((pa- 
rbdia)) a la Setmana de 1’Esport i del Folklore 
de Catalunya, és un insult que f a  la V. S. a l’es- 
port catal&. (Molt  b é ! )  

Jo m’he aixecat ací, potser sorprenent els meus 
companys de Comissió, perqui: no era jo el més 
indicat per parlar, perquP, jo que he lluitat i 
m’he fet patriota en l’esport, m’he cregut en el 
deure de fer sentir ací la meva veu. 

Jo vaig comenpr essent catalanista molt in- 
fant : igual que l’amic Fontbernat, ballant sar- 
danes i havent de fugir perquP ens pegaven els 
que no eren catalanistes. I, després de ballar 
sardanes, vaig seguir la meva trajectbria patri;- 
tica en l’esport, en la pilota basca, en el basse- 
ball i en el futbol principalment. Jo vull recordar 
que, en companyia - que m’honora molt - del 
ja desaparegut Gaspar Rosés, que militava a la 
Lliga Regionalista, president aleshores del F u t  - 
bol Club Barcelona, lluitarem per la independPn- 
cia del futbol catal&, independitncia que no vjreisi 
aconseguir perquit, malgrat els sentiments de Gas- 
par Rosés, els altres amics, conservadors, del 
Futbol Club Barcelona, davant de no poder fruir 
d’un partit dominical, ens varen deixar sols. Perd, 
afortunadament, hi ha hagut el rugby que hd 
aconseguit, amb una constancia racialment cata- 
lana, alld que en el futbol els que abans he allu- 
dit per temor a no gaudir d’un bon partit després 
d’un bon dinar, el diumenge, ens feren malogra 
aquell sentit patribtic. I jo sé les angúnies que 
hem passat en el futbol, principalment, en 1’i:po- 
ca de la Dictadura. Puc dir al senyor Duran i 
Ventosa que, gracies al futbol, s’establí un vehi- 
cle de sentiment patrihtic, condensat, enorme- 
ment condensat, que ha fet possible que després 
ens trobissim ja disposa,ts per a la lluita política 
quan la Dictadura va desaparitixer. I vull dir cn- 
cara que cap poble del món, si no té unes joveii- 
tuts €ora dels vicis i educada de cara a l’esport, 
cap poble del món, no podrd progressar. 

Podria dir-li, també, ja ho ha dit l’amic Font- 
bernat, que a Berlín els sobrar& lloc per a les 
seves Olimpíades, en vista dels buits que li hali 
fet certs Estats. I li vull dir que ací, malgrat quc 
es jugui la candidatura d’una ciutat c d’una al- 
tra, no és prhpiament la ciutat la que juga, bs 
1’Estat que reclama per a ell la celebració dels 
Jocs Olímpics oficials. Per6 ell determina quina 
ciutat ser& on es faran els Jocs Olímpics. €%i a 
dir, que en el cas d’ésser certa aquesta antipatia 
a qui: ha dludit la V. S .  per a Barcelona per ha- 
ver let aquesta Setmana de Jocs Olímpics, no pot 
influir en res, perquk és Espanya la qui, en el 
seu dia, té el dret d’assenyalar Madrid, Bilbao, 
Valitncia, Barcelona o qualsevol altre ciutat per 
a la celebració de les Olimpíades ; és 1’Estat en 
el qual s’han de celebrar el qui ha d’assenyalar la 
ciutat ori s’han de fer els Jocs Olímpics. 

Els Jocs Olímpics s’han reprodu’it fa pocs anys 
i la Guerra, com tots sabem, els va estroncar. 
§’han iiistitult amb un ritme i, no tinguem por, 
que no hi haur; lluita, que no hi haur; disputa, 

una hora o altra tocar2 a Barcelona, més tard c) 

més d’hora, per a la seva celebracit. 
Catalunya té un sentit esportiu enorme. Jo no 

sé si les VV. SS. obliden les magnes competicions 
esportives en les quals el poble de Catalunya bs 
brillat, com he dit  abans, en primer terme. Aquí 
hi ha tres companys que han estat a París, tres 
companys que en nom de la Generalitat han anat 
a Franqa, i ells poden parlar-nos de com hap 
estat rebuts pel poble franc& i les distincions que 
han rebut del Govern de F r a n p .  

2 Aquests conflictes internacionals a qui: a!- 
ludeix la V. S. ens incumbeixen a nosaltres? 
No, 1’Estat espanyol hi coopera, dóna una sub- 
venció, i F r a n p  i altres paisos també la donen. 
?Pot  portar aixd un conflicte internacional? De 
cap manera. Si així fos, el Govern francPS i el 
de Madrid haurien donat la subSenci6. I, pes al- 
tra banda, a mi em sembla que fadem el ridícul 
si en una cosa organitzada per nosdtres, que hs. 
de donar gldria i vida a Barcelona, ens haguéssim 
de refiar de subvencions d’altres piisos i no de 
l’esforq propi. Si així féssim, per a mi fbra una 
vergonya, i jo fóra el primer en aixecar la veu 
en aquest ComitP d’honor en qu& immerescuda- 
ment figuro, per a dir rotundament : ((La Set- 
mana de 1’Esport i del Folklore no s’ha de fer 
més, perquit cal que nosaltres l’organitzem amb 
les nostres prbpies forces, encxa que ens ajudin 
els que han de venir, perd mai, no podem fer-12 
exclusivament amb el que ens puguin venir de 
subvenció d’altres pais0s.s I aquesta és,  al men 
entendre, la vertadera teoria patridíica, la teoria 
de no voler viure més que del nostre propi esfor$. 

Cal tenir en compte que en el terreny de l’es- 
port tenim una prova, la prova automobilística 
Penya Rhin, coneguda internacionalment, i C U  

ella hi prenen part els més famosos asos del mo- 
torisme, i tenim una Volta Ciclista a Catalunya 
en la qual prenen part prestigiosos asos estrah- 
gers, i tenim també molt arrelat l’esport de la 
natació, com ho demostra el fet que perihdica- 
nient es celebren matxs d’equips representatius 
de Catalunya, en competició amb equips estran- 
gers, i unes vegades guanyem i altres perdem, 
que aixb, en definitiva, és l’esport. Catalunya té 
un sentit esportiu enorme, hem dit, i comprPrt i 
sent la significació tan humana i tan adient de 
I’esport que no pregunta mai qui són ni d’on 
vénen els que competeixen en aquestes lluites es- 
portives, que per aquest so! fet ja han d’ésser- 
ROS simpBtiques als ulls de tots. E n  aquesta Set- 
mana de 1’Esport i el Folklore s’ha convidat a 
tot el món, a totes les races, i vindran iots els 
que vulguin, i, en canvi - i aixi, sí que no pot 
p!aure’ns - malgrat de la consideració interna- 
cional oficial dels Jocs de Berlin, hi han races qiie 
s’han vist privades de prendre-hi part. Aixd 6s 
anti-esportiu, i en nom de l’esport, jo aixeco la 
meva modesta veu per a protestar d’aquest fet, 
perquit en el terreny de l’esport no es poden ad- 
metre diferkncies racials, sinó que totes les races 
i tots els pobles s’han de donar la mA i lluitar 
sense rancúnies, sense envejes i sense odis. Tots 
podem recordar aquell aforisme dels grecs que 
diu : que els homes que practiquen 12 cultura físj- 
ca, els homes d’esport, en definitiva, es fan forts 

, 

’ 

. 
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i tenen el coneixement més clar. I res més. (Moli  
bé !, Molt bé !, en els escons de la Majoria i de   li^ 

EI Sr. DURAN I VENTOSA : Demano per 
parlar. 

EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el sc- 
nyor Duran i Ventosa. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Senyors Di- 
putats : Els Gltims hauran d’ésser els primers en 
aquest>cas, com en I’Evangeli, i així, contaré en 
primer terme al senyor Soler i Bru. E1 senyor 
Soler i Bru ha aprofitat el fer veure que entenia 
malamelit les meves paraules - perqu; he de 
creure que ho ha fet veure i que les havia en+& 
prou bé -, per entonar una oda molt ben feta a 
l’esport catala Jo subscric el que la V. S. ha dit ; 
per-h li pregaria a la V. S., també, que reconeguh 
que no he dit cap paraula que pogués molestar ni 
semblar molesta per l’esport catalh. El que he 
dit quan parlava de la molta gent que vindria 
aquí, em referia a la molta gent que vindria en 
el sentit d’espectador, no en el sentit esportiu, que 
m ho sabia, i a mCs em guardaré molt tl’eutrar 
en detalls d’organització d’aquestes festes. Subs- 
cric, enterament, totes les lloances que el senyor 
Soler i Bru i altres senyors Diputats vulguin fer 
de l’esport catala. Jo encara que no tinc la costum 
d’assistir a aquestes festes, les segueixo de lluny, 
simpatitzo amb elles, i les encoratjo, i també vaig 
sentir aquesta sensibilitat a qui: feia referiliicia el 
senyor Soler i Bru en aquells temps oprobiosos 
de la Dictadura perqui: no hi havia altra valvula 
d’escapada dels nostres vapors patriatics que 
aquestes manifestacions esportives, i encara que 
no fos més que com a record d’aquells dies, ho 
hauríem de recordar bé. 

Desitjo fer constar, per consegüent, que 110 he 
dit cap paraula en contra de l’esport i subscric 
totes les lloaiices a favor de l’esport catala i, cn 
general de to t  l’esport, fins al punt de que les 
primeres paraules que he pronunciat en :a inter- 
venció anterior han estat un reconeixement de 1 ) s -  
port com a signe de fraternitat i solidaritat hu- 
manes. 

Ara bé ; en quan als altres. senyors D i p t a t s  
que han impugnat el que jo havia dit, jo no he 
de contestar l’un i l’altre, perqiuP l’un ha contestat 
a l’altre. Hi ha una diferhcia tan cabdal entre 21 
que ha dit el senyor Fontbernat i el que ha dit 
el senyor Pronjosa, que el senyor Fronjosa ha 
contestat e! senyor Fontbernat. E1 senyor Font- 
bernat s’ha esfossat en fer-nos creure que no eia 
una competincia, que no era una Olimpíada, q1-x 
era simplement unes festes d’esport i folklore, i 
el senyor Fronjosa ens ha fet veure que era tot 
el contrari, que tenia un matís polític. I per nos- 
altres est3 bé. Que es posin d’acord les VV. SS., 
si els interessa, o sinó, que no s’hi posin, que 
per a nosaltres és igual. El que diem és que (i! 
senyor Fronjos; ha contestat terminantment al se- 
nyor Fontbernat el quc nosaltres li hauríem pogut 
dir. Ara bé : tenia raó I’un o tenia raS l’altre? 
ITs igual ; els vots de l’un i de l’altre es confon- 
dran en la votacib, que crec que per les VV. SS. 
és l’únic que té importhncia. Perd jo crec - i no 
és que em sipiga greu donar la raó1 a un adver- 
sari com el senyor FronjosA, quan sincerament 

Minoria Socialista.) 

creiem que devem fer-bo - que el senyor Fronjosa 

que ell li ha donat, i no la que amb una habilitat 
parlamentaria ha volgut donar-los el senyor Font- 
bernat. I la prova és que jo pregunto al senyor 
Fonthemat si la Comissi6 esta disposada a accep- 
tar una esmena que s’ha redactat, en la qual es 
diu que on es parla d’Olimptíada Popular es par- 
lar; només de Festes dels Jocs i Esports. 

E1 Si-. FONTBERNAT : Li  contestaré a la 
vostra senyoria. 

El Sr .  FRONJOSA : QuP té que veure als&? 
El Sr. DURAN I VENTOISA : Es parla d’O- 

linipiada ; és el Govern el que parla d’olimpíada ; 
se’n parla en el Projecte de Llei i en el dictamen 
que ara s’ha d’aprovar ... 

E1 Sr.  SOLER I BlRU : Es pot dir, es pot dir ! 
El Sr. DURAN I VEPY’TOSA : No és que a 

mi em preocupi molt que s’hagi de dir  d’una ma- 
ncra o d’una altra, perquil jo no discuteixo si s’ha 
de dir ((dona, o ((femella)). Rs igual ; aquí es trac- 
ta d’una Olimpíada, es tracta d’una compet&ncia, 
i en aquest sentit jo he fet totes aquestes manifta- 
tacions, perquP crec que una competPncia en aques- 
tes circumstancies no fa cap favor a Catalunya 
ni a l’esport catala. Es tracta que l’acte aquest 
que fa la Generalitat de Catalunya, per mitjii dels 
seus hrgaiis representatius, el Govern per uiia 
banda i el Parlament per l’altra, és un acte de 
competPncia als Jocs Olímpics de Berldn, es digu; 
d’una manera o d’una altra. Aquesta és la rea- 
litat, i vosaltres carregueu amb la responsabilitat. 
Si creieu que és un titol de gldria el fer-ho - pot- 
ser sí, ja ho veurem - feu-ho ; perd la histdria 
és la que ho ha de judicar en definitiva. 

(Entra a la Cambra l‘honorable senyor Conse- 
ller d’Econonzia i Agricultura.) 

Aquí s’ha parlat de dues o tres coses que aques- 
tes si - i senfo haver de molestar el senyor Con- 
seller de Finances - que interessa remarcar-les, 
i són la contribucib del Govern de la Rep‘ 
francesa amb 600,ooo francs i el Govern 4.c la 
Repíiblica espanyola amb 250,000 ptes., i real- 
ment nosaltres no hi  quedem massa bé amb i’a- 
portació de xoo,ooo ptes. 

El Sr .  SOLER I BRU : Gs que ells han de 
pagar els viatges dels seus atletes, mcritrt que 
nosaltrcs no n’hem de pagar cap. 

E1 Sr. DURAN L VBNTOSA : Perd de totes 
maneres, jo no n’he de fer retret al senyor Con- 
d e r  de Fiíiances, i faré solament una observaci0. 
Jo desitjaria que el senyor Conseller de Finances 
no es veiés en cl cas dolorós d’haver de proposar 
d’ací uns quants mesos I’aprovació d’un altre su- 
plement de crhdit. Aixh és el que jo desitjaria, que 
amb aquestes pessetes haguéssim acabat, perque 
sentiria que dintre d’uns mesos hagués de tornar 
el nostre Volgut amic, e1 senyor Conseller de Fi- 
nances, dient : ((Oh ! , és que ens varem equivocar 
i hem de destinar més pessetes.)) 

El Sr .  CONSELLER de Finances : Aisd no 
6s cap equivocaci[, ! 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : I finalment, 
de tot el que s’ha manilestat ací, h i  ha una cosa 
qur convé aclarir, pcrqui., per altra part, les po- 
sicions respectives són ben clares ; perd podria 
haver-hi una confusió respecte de les manifesta- 

té ra6 i que la significaci6 d’aquests actes és la 
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cions que he fet jo que aquesta manifestaci6’ actual, 
governamental i parlamentaria, pot perjudicar 
Barcelona perquk s’hi puguin celebrar en ella, en 
l’esdevenidor, uns Jocs Olimpics. Tant el senyor 
Fontbernat com el senyor Soler i Bru, diuen : 
((No ; els acords els prendran els Governs ... 

E2 Sr. SOLER I BlRU : No ; qui prendran 
els acords seran les nacions. 

E l  Sr. DURAN I VENTOISA : ... i co’m que 
no hi és representada Espanya no ho podr& de- 
manar.u Aixb només voldr& dir que aquesta ve- 
gada no pot ésser, ultra totes les altres raons, 
perqu; no ho demanar& ningú. No és aixb? 

El Sr .  SOLER I BRU : ,No fem filigranes. 
Quan arribi aquest cas, poden atorgar l’organit- 
zació a Barcelona, encara que Espanya no hi as- 
sisteixi. Ningú no els en priva. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA:  Tot  el con- 
trari del que abans havia manifestat. 

El Sr. SOLER I BRU : He dit que no podia 
esser defensada la candidatura de Barcelona, per- 
qui: Espanya no hi assisteix. Perd jo li he aclarit 
que aquestes festes que se celebraran aquí no 
perjudicaran per res la nostra possible candida- 
tura. AI contrari, amb motiu d’elles es veur& la 
nostra organització i aixd ser& un estímul. 

El Sr .  DURAN I VENTOSA : Doncs bé, el 
que he dit és que el rPcord de la compet6ncia en- 
taulada l’estiu de l’any 1936 contra els Jocs Olirn- 
pics internacionals, no en els acords que es pren- 
guin ara pel Comiti: internacional, sinó en els 
acords futurs que es prenguin sobre Olimpíades 
internacionals, ens perjudicar&. 

E l  Sr. SOLER I B R U :  Perdoni la V. S. J3 
títol que es dóna a l’olimpíada d’ací no té res a 
veure amb els títols que es donen a 1’Olimpíada 
de Berlín. Gs com si per exemple es digués que 
la Volta ciclista a Catalunya fes mal a la Volta 
ciclista a Franga. 

E1 Sr .  DURAN I VENTOSA:  Jo em dec 
explicar molt malament ; perd no puc creure que 
no m’expliqui prou clar perqui: no m’entenguin 
les VV. SS. 

E l  Sr. SOLER I BRU:  Jo m’explico que 6s 
un argument polític ! 

El Sr. DURAN I VENTOSA:  E1 fet que 
un Govern feixista o anti-feixista tingui catego- 
ria legal, nosaltres no so’m un tribunal per judicar 
aixb. E1 que he dit és que el fet d’haver-se entaulat 
una co’mpet2ncia amb els Jocs Olímpics internacio- 
nals oficials perjudicar& a Barcelona en les futures 
decisions per a designar les ciutats que tinguin que 
celebrar els altres Jocs Olímpics internacionals. 
Aquesta no és una qüestió reglamentaria, sinó de 
sensibilitat, perquP els Estats que tenen animosi- 
tat contra el feixisme o contra l’hitlerisme refu- 
sen prendre part als Jocs? Hi refusen per una 
qüestió reglamentaria ? No, sinó per una qüestió 
de sensibilitat. Aixa és precisament el que perju- 
dicar& a Barcelona en l’esdevenidor i no crec que 
tinguem que discutir-ho més, perqui: si no ho 
creuen així ara les VV. 5%. ho veuran confirmat 
més endavant, quan vinguin aquestes dificultats. 
Naturalment, aixd no es produir& en la designa- 
ció actual, perd és que la histdria dels Jocs Olíni- 
pics no queda redu’ida a quatre anys. Més enda- 
vant, amb les competPncies i rivalitats que es pre- 

sentaran, .pesaran en contra de Barcelona aquests 
actes realitzats per la Generalitat de Catalunya, i 
aixd és del que nosaltres ens planyem. Perd, com 
sigui que vosaltres teniu ja el vostre criteri, a 
més, es tracta d’un projecte presentat pel Goverii 
de la Generalitat i no anireu a votar en contra 
d’ell, perque jo tampoc no us convenceria, constai:t 
la nostra opinió i la nostra protesta pel dany qge 
amb aixh creiem que feu a Catalunya i a Barcelo- . 
na, nosaltres anunciem els nostres vits en contra. 

E1 Sr. PRESIDENT : Se suspi:n aquest debar. 

, 

Lectura de Vots particulars al dictamen de la Co= 
missió sobre el Projecte de Llei regulant I’Arren= 

dament de finques urbanes 

(El senyor Secre ta f i  dóna leci9ura als vots  paw- 
ticulars segiients :) 

((AL PARLAMENT 

E l  Diputat que sotasigna té l’honor de formu- 
lar els següents vots particulars al dictamen de 
la Llei referent a l’arrendament de finques ur- 
banes. 

Vot p a r t i d a i l .  n.’ I 

La norma I.’ de l’art. I.’ es redactar; de la 
forma següent : 

”Els industrials, comerciants c titulars de 
professions liberals que ocupin locals en arren- 
dament on exerceixin llurs negocis habituals des 
de cinc o més anys i als quals llogaters no els 
siguin aplicables les excepcions de l’art. 2.n del 
Decret .del 29 de desembre del 1931, tenen dret a 
subarrendar el local que tenen arrendat posant-ho 
notarialment o judicialment en coneixement de 
l’arrendador sempre que el subarrendament vagi 
acompanyat del traspjs en document públic, del 
negoci que hi exerceixin. E1 subarrendatari que- 
dar& afecte als deures resultants del colntracte 
d’arrendament i noi tindra altres drets que els que 
resultin d’ell. 

Els rebuts del llogater s’estendran a nom de 
llarrendatari traspassant i del subarrendatari, per 
bé que s’hauran de presentar directament a aquest. 
Si aquest no fa efectiu el rebut a la seva pre- 
sentació, l’arrendador el requerir& notarialment 
- anant les despeses notarials a carrec dels llo- 
gaters - per tal que pagui, i no fent-ho dintre 
de les quaranta-vuit hores, quedar& expedita l’ac- 
ció solidaria contra arrendatari i subarrendatari, 
tant pel que es refereix al preu de l’arrendament 
com a l’acció del desahuci.” 

. 

V o t  particular n.* 2 

Al final del I . ~  parhgraf de la norma 3.’ de 
l’article I . ~  s’hi addicionar; el següent : 

”A na ésser que mitjanpnt una major indem- 
nització convinguda, l’arrendatari renunci’i a 
aquest dret de preferPncia.” 
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Vot  part icular  ?%.O 3 

La norma 4.” de l’art. I . ~  es redactar& com 
segueix : 

”Quarta. - En els arrendaments de finques 
urbanes solament podran constituir-se les segiients 
fiances pecuniaries : 

u) Per assegurar el pagament del preu de 
l’arrendament fins a l’import maxim d’un tri- 
mestre. 

b)  Per assegurar qualsevol contribució, im- 
post o arbitri de chrrec de l’arrendatari de qui., 
per disposiciors legals, sigui responsable solida- 
riament o subsidihria l’arrendador, fins a l’import 
maxim de dos trimestres. 

Per assegurar la quantitat que expressa- 
ment i taxativa s’hagués convingut en el con- 
tracte per a tornar les coses al seu primer estat, 
si l’arrendatari hagués estat autoritzat per a fer 
obres e n  el local arrendat. 

E n  tots els casos les fiances s’hauran d’in- 
gressar, precisament, en la Caixa de Dipbsits i 
Consignacions de la Generalitat de Catalunya. Rs 
cul tot pacte contrari a la present ordenació, i la 
seva infracció comportara una multa del doble .i1 
quíntuple de la quantitat import de la fianqa, la 
qual multa hau& de pagar l’arrendador a requr- 
riment del Departament de Finances de la Gene- 
ralitat, en el termini que se li fixi, i sota commi- 
nació d’apremi. 

El Conseller de Finances dictara les disposi- 
cions adients per a regular la forma de constitució 
de les fiances ; 1’interi.s que hagin de devengar les 
quantitats per tal concepte ingressades en l’es- 
mentada Caixa, l’import del qual quedar& a cada 
venciment a disposició de l’arrendatari, la mane- 
ra de fer efectives les multes i la forma de lliu- 
rar-se oportunament les fiances a qui correspon- 
gui sense despeses de cap mena.’’ 

c )  

V o t  part icular  n . O  4 

La norma 52 de l’art. I . ~  dir& únicament el 
segtient : 

”La competencia judicial ser2 l’assenyalada 
en l’art. 14 del repetit Decret del 29 de desembre 
del 1931.” 

Raimond d’Abada1.)) 
Palau del Parlament, 17 de juliol del 1936. -- 

* O R D R E  D E L  D I A  

per a la sessi6 de dimarts 

I. Precs i preguntes. 
2 .  Continuació de la discussió del dictarnen 

de la Comissió sobre el Projecte de Llei relatiu a 
l’estudi d’un procediment de suspensió del pro- 
cediment administratiu per al cobrament de les 
quotes d’exaccions municipals. 

Discussió del dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Llei regulant l’arrendament de 
finques urbanes. 

Discussió del dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Llei concedint una pensió vita- 
lícia al doctor César Comes. 

Continuació de la discussió del dictamen 
de la Comissió sobre el Projecte de Llei d’habili- 
tació d’un suplement de crPdit. 

Votació definitiva del dictamen de la Co- 
missió sobre el Projecte de Llei aprovant la sc- 
gregació de la barriada de Sant Antoni, del terme 
municipal de Calonge, per tal de constituir-se en 
Municipi independent. 

(S’aixecu la sessió u dos quarts de v u i t  de In 
ve  tlln.) 

3. 

4. 

5. 

6 .  

__1 __I___ -~ 
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