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SES SI^ NÚM, 4 DE LA  COMISSI^ 
DE JUSTÍCIA, DRET I 

SEGURETAT CIUTADANA 

Lu sessid s’obre a les quatre de la tarda i deu minuts. Presi- 
deix el Sr. Rigol, acompanyat del vice-president, Sr. Oliar?, i 
del secretari en funcions, Sr. Vila i Fomny, Assisteix la Mesa el 
lletrat Sr, Sol. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Sdnchez i Lli- 
bre (en substitució de la Sra. Bruguera), Sr. Camps i Rovira, 
Sr. Suñer (en subsiituciú del Sr, Campuzmo), Sr. Escudd, Sr, 
Gilubert, Sr. Omriols, Sr. Espadaler (en substitucid del Sr. F& 
rez-Moreno), Sr. Renau, Sra. Ruiz i Sr. Vila i Gir&, pel G. P. de 
Converghcia i Uni6; Sr. Abell& i Alfonso, Sr, Foní, Sra. Uitgés 
i Sra. Vmdellds, pel G. Socialista; Sr. Morera, Sr. Rodri, Sr. 
Carod-Rovira i Sr, Reguant, pel G, Pa &Esquerra Republicana 
de Catalunya; Sra. Uranich, pel G. P. d’hiciativa per Catalu- 
nya, i Sr. Pujol i Folcrd, pel G, P. Popular. 

El Sr. PRESIDENT: Els prego disculpes per aquest retard de 
deu minuts, 

Propodci6 no de llei sobre 
19adopciÓ per 1’Estat de mesures 

politiques per als independentistes 
catalans empresonats o exiliats 

Passem al piirner punt de l’ordre del dia, que és debat i vota- 
ció de la Proposició no de llei sobre 1’adopció per 1’Estat de 
mesures polítiques per als independentistes catalans empreso- 
nats o exiliats, presentada pel Grup Parlamentari &Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya. Té la paraula el senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVTRA: Moltes gracies, senyor president, 
Aquesta Proposició no de llei que sotmetem avui a debat i a vo- 
tació té ja una histbria llarga, en aquesta cambra. Va ser presen- 
tada a les acaballes de l’anterior legislatura i en acabar-se 
aquesta va decaure, com van decaure també, lbgicament, altres 
iniciatives pendents de resoldre’s en aquell moment. El Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya voldria ser 
capq d’encamanar, a través de ies meves paraules, la impor- 
thncia enorme que ei nostre Grup vol donar a aquest tema con- 
cret en aquest moment concret. Voldriem que tots els membres 
d’aquesta Comissi6 assumíssim amb plenitud la consciencia 
que estern parlant d’un tema eminentment politic, que reque- 
reix, tamb6, una solució de carhcter polític. 
La societat catalana tradicionalment s’ha manifestat sempre 

corn una societat que rebutja la violencia i que, per tant, no tro- 
ba en el seu si, no ha trobat en el seu si, arrelament o activitat 
de carhcter armat. Les caractedstiques especials de l’evolució 
de la situmi6 política a 1’Estat espanyol han comportat també, 
ai llarg de la histbria, situacions i respostes especials. Avui ens 
trobem amb ciutadans i ciutadanes d’aquest pds que es troben 
en presuns de Catalunya, en altres presons de 1’Estat espanyol, 
o bé a l’exili, a Perpinyh, a Andorra, a Paris, o en altres indrets, 
per motivacions -en el seu origen, en el seu motiu i en la seva 
finalitat, independentment dei m&ode- de carhcter exclusiva- 
ment polític. La seva situació personal irregular és el resultat, 

és la romanalla política illegal, d’un pexlbde també irregular. 
Quan en els inicis del procés de reforma política hi va haver 
unes mesures molt clares de carhcter polític, d’amnistia per a 
presos bascos, d’ aquestes mesures, per motivacions ben diver- 
ses, no van poder beneficiar-se’n els ciutadans catalans que se 
n’haurien pogut veure afectats. 

L’estiu passat es va autodissoldre l’orgmitzaci6 armada Terra 
Lliure i des d’qaquell moment no hi va haver a,casa nostra ac- 
cions de cdc ter  violent. Els antics membres d’aquella organit- 
zaci6 van manifestar de manera pública la seva adhesió rt la via 
democrhtica i, en conseqühcia, l’abandonament de tot altre 
procediment que no fos el procediment estrictament polític. 
Avui veiem corn alguns ciutadans, com per exemple el ciutadh 
Pere Bascompte, a qui segons algunes informacions podríem 
relacionar directament amb la direcció d’aquella organització ja 
dissolta, es troba fora del territori inicial on va néixer i ’on va 
viure i on va treballar; el periodista Berenguer Ballester, perio- 
dista de Rhdio Arrels, a Perpinya, es troba exactament privat 
també de retornar a la part del temtori del seu pafs que li és 
més proper geogrhficament; situacions encara més irregulars, 
com la del jove Joan Ridaura, condemnat a sis anys de pres6 
pel presumpte delicte d’ haver cremat una bandera, quan exacta- 
ment pel mateix fet hi ha hagut jutges que han emes sentencies 
no només exculpatbries, sinó que, a més a mbs, han arribat a 
bastir tota una teoria que gairebé fonamentava sobre criteris de 
comprensi6 i de justificació que en determinades dates la pre- 
&cia de determinats emblemes de 1’Estat podien tenir conno- 
tacions de caracter gairebé provocatiu a la societat catalana; el 
poeta, traductor i escriptor repetidament premiat Alvar Valls, 
avui cap de correcci6 al diari Andorra, es troba també fora dei 
territori del Principat de Catalunya, pels mateixos motius; s’hi 
troba també un personatge destacat dins del m6n de l’art inter- 
nacional, el pintor Manuel Viu& el qual la Generalitat va ho- 
norar en el seu moment atorgant-li la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat -no creiem pas, doncs, que la nostra primera institu- 
ció es valgués veure involucrada en relació amb personatges 
I’actitud dels quals fos en el seu moment censurable. Al costat 
cl’aquestes persones n’hi ha d‘altres que es troben avui en cen- 
tres penitenciaris de 1’Estat espanyol -Jordi Petit- o del Princi- 
pat de Catalunya -MarceHí Canet-, o Xavier Tolosana, a 
Guadalajara, els quals, $e la estant, ja fa temps, moIt de temps, 
que han &festat púbicament el seu suport a la via politica. 
Hem parlat que inicialment hi va haver, en els principis del 

procés de rehrma politica, un greuge comparatiu dels empreso- 
nats catalans amb els bascos. Ara hi ha un segon greuge compa- 
ratiu: hi ha en aquests moments no només antics membres 
d’ETA sentenciats i condemnats per delictes de sang que surten 
en llibertat els caps de setmana i que en alguns casos ja es tro- 
ben en llibertat en els seus domciiis, sinó tíunbé persones condem- 
nades per delictes violents, com membres del GAL, del cas 
Atocha O del c&s Almeria, que es troben en situacions semblants. 

Aquests ciutadans catalans que estan empresonats, alguns 
d’ells ja haurien d’haver WTt, segons la llei, de permisos de cap 
de setmana, de certes situacions de llibertat o, en tots els casos, 
haurien d’ haver estat traslladats a centres penitenciaris depen- 
dents de la Generalitat, com vull recordar que per unanimitat, i 
a proposta del nostre Grup Parlamentari, va acordar aquesta 
mateixa Comissió de Justícia en l’anterior legislatura. Tot aixb 
que hauria pogut ser, fins ara no ha estat. No volem pensar, 
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com alguns sectors de la societat catalana comencen a insinuar, 
que 1’Estat castiga aquells independentistes catalans represaliats 
que opten per la via politica i, encara menys, no volem pensar 
ni per un sol instant que a 1’Estat espanyol li interessi, precisa- 
ment, que l’independentisme no s’expressi a Catalunya per la 
via política, sinó per la via violenta. 

L’organització k a d a  a la qual hem fet referhcia, ja fa un 
any que va fer un gest; ara, cal que el segon gest el faci 1’Estat. 
Hem parlat -i acabo- de circumstancies especials de la nostra 
histbria colktiva, i segur que tots recordarem Francesc Maig, 
que va passar d’empresonat per vinculació amb el que avui en 
diríem <<banda armada)) a president de la Generalitat. I tots sa- 
bem també que avui alguns dels instructors de l’Ertzantza, a 
l’escola de policia d’Arkarrte, al Pais Basc, s6n antics dirigents 
de l’organització armada ETA-Militar. I tots sabem també que 
el condemnat amb pena de mort pel consell de guerra de Bur- 
gos Teo Uriarte avui comparteix camet amb el seu company de 
partit senyor Felipe González, com el senyor Pere Bascompte 
comparteix carnet de militant amb els diputats d’Esquerra Re- 
publicana que som aquí presents. 

Fora del Partit Popular, que ho ignoro, tots els altres grups, 
6s a dir, tats els altres grups parlamentaris, tenen en ets seus 
partits no sols militants, sinó altres persones que són o han estat 
regidors, alcaldes, vice-presidents de diputació, diputats, sena- 
dors, ex-consellers de la Generalitat i presidents de comissions 
del Parlament de Catalunya que en un moment o altre de la se- 
va vida politica han tingut relació directa amb organitzacions 
de carhcter armat. I totes aquestes persones, avui, fan un exerci- 
ci net i clar de la seva opció política i democratica, 

Ens correspon a tots nosaltres de saber si també des d’aquest 
Parlament optem per un tercer greuge comparatiu o, definitiva- 
ment, volem que tots els ciutadans catalans que es troben avui a 
l’exiii Q a la presó per haver, en el seu moment, utilitzat uns 
procediments que avui rebutgen, han de continuar en la situaci6 
d’irregnlaritat en que ara es troben o han de poder-se veure in- 
corporats, a partir de mesures polítiques, a la normalitat de la 
vida coklectiva, 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRE3SDENT: Moltes grhcies, senyor diputat, A 

aquesta Proposició no de llei hi han presentades dues esmenes, 
una del Grup Popular i una altra d’lniciativa per Catalunya. Per 
defensar l’esmena del Partit Popular, té la paraula et senyor Si- 
mó Pujol, 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i se- 
nyors diputats, fem la nostra esmena donant per certes les dir -  
macions del representant del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya sobre la possibilitat que totes aquestes persones es 
poguessin beneficiar de les mesures politiques que aqui es de- 
manen, 

Nosaltres, des del nostre punt de vista, creiem que és molt 
important que les proposicions tinguin el majw h b i t  d’ aplica- 
ci6 possible. El Parlament de Catalunya ha de vetllar per tots 
-si és que hi s6n- els que puguin tenir pendents checs  per mo- 
tius polítics -que, per cert, la hposici6, així com aquesta es- 
mena, seria tecnicament millor la precisió que fa el Grup 
d’Iniciativa per Catalunya quan parla de motius polítics, per un 
cantó, i mesures previstes per la legislació, per un altre. L’ex- 
cepció, per nosaltres, que no estiguin processats o sentenciats 
per delictes de sang també és inqüestionable. 

Aquests s6n, doncs, els punts que nosaltres entenem que són 
bhsics per donar-los el nostre recolzament. És a dir, ampliar o 
universalitzar la Proposici6 no de llei i una ferma excepció als 
delictes de sang. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Ara, per 

a la defensa de l’esmena del Grup &Iniciativa per Catalunya, t6 
la parada la illustre diputada senyora Magda Oranich. 

La Sra. ORANZCH: Moltes grhcies, senyor president. Pri- 
mer, dir que el meu Grup, en el que suposa l’esperit de les pa- 
raules que acaba de dir 1’il.lustre diputat senyor Carod-Ruvira, 
hi estem absolutament d‘acard. Creiem, per altra banda, que és 
una proposició encertada i creiem també que és important i va- 
lent presentar aquests temes en el moment actual, perquk és una 
mena de problema que anem arrossegant fa molts anys i que en- 
tenem que s’ha d’arreglar. 

Ara béy nosaltres hem presentat una esmena, precisament 
perquk tenim el tema corn a molt estimat i perque valem, real- 
ment, que se solucioni i volem realment que hi hagin possibili- 
tats que altres grups de la cambra ho votin a favor i sobretot que 
es portin a la prhctica realment aquestes mesures que demanen. 
Nosaltres hem presentat una esmena molt curta, bé que canvia 
una mica la qüesti6 de fons, encara que no el resultat final, que 
suposo que és el que realment el Grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya vol. Nosaltres presentem una esmena en el sentit 
de la convenikncia que s’apliquin les mesures previstes a la le- 
gislació a aquells independentistes catalans exiliats o empreso- 
nats per motius politics que vulguin incorporar-se a la vida 
democrhticn i que en permetin el seu alliberament. 

Inicialment, tamb6, aquest Grup havia plantejat esmenes ..., 
bé que l’actual Reglament -entenfeem que no era clar- no per- 
met esmenes ..., perb sí que entenem que, l’exposició de motius 
del Grup d’Esquema Republicana, b6 que en l’espent hi estem 
d’acord, tampoc hi estem d’acord en la manera de presentar-ho, 
perque no és exacte el que diu, bé que no canviaria res. El Grup 
d’Esquerra Republicana diu que es concedf una amnistia gene- 
ral per a l s  independentistes bascos relacionats amb fets vio- 
lents, sense estendre, perb, aquesta mesura als independentistes 
catalans que es trobaven en circurnsthcies iguals. E s  real, el 
que diuen; el que passa és que &nicament la cosa es va vestir 
d’una manera que entenem que encara és mds escandalosa: es 
va donar una amnistia a tothom fins ..., exactament a tats els 
presos polítics d’aquest país, fins al 15 de desembre de 1976, i 
després, posteriorment, es va dictar un segon decret d’amnistia 
que agafava exactament els delictes des del 15 de desembre de 
1976 fins al 15 de juny de 1977, i van dir que aquests ccsblo se 
aplicuría* 40 llegeixo en castellh, que 6s com és el decret 
d’amnistia- m.iandoM -i llegeixo textualment- aen la intencio- 
nulidud política se aprecia adembs un móvil de la autonomfa 
de pueblos de Espaiiaw. A part de la mala redacció i de ben bé no 
saber qu& vol dir, pel que fos les autoritats en aquell moment van 
entendre que les reivindicacions &ETA, bé que podien ser molt 
violentes, estaven per ala autmwmfa de l m  pueblbs de Españm i 
les intervencions violentes dels independentistes catalans, doncs, 
no estaven Hpor las autonomfus de Eos pueblos de E s p a i b .  

Aquest és un greuge comparatiu que, evidentment, em sem- 
bla que és al que es vol referir Esquerra Republicana, un greuge 
que els advocats que en aquell moment defenshvem aquest ti- 
pus de presos polítics vam veure i vam denunciar, i que avui, 
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quinze anys després, encara ens trobem amb aquesta problemh 
tica aquf a sobre. 

És a dir, que el tema aquest no est& solucionat per una maia 
redacció d’una llei, o és més encara, va semblar, per les nego- 
ciacions polítiques que posteriorment hi hagin pogut haver,.., 
que sembla que qui mds va matar, qui més actitud violenta va 
tenir, va tenir més dret a una amnistia, que no altres colkctius, 
altres pobles, de 1’Estat espanyol. Amb aquest sentit nosaltres 
ho havfem volgut aclarir, per@ entenem que el fet de ser 
exactes en les apreciacions i de dir-ho de manera tknica era 
important. 

També teníem una segona emena en t’exposició de motius, 
on deia que l’aplicació prbctica d’aquesta amnistia ..., és a dir, 
l’amnistia mai va dir que <<si els bascos, no els catalans>>. Va ser 
aquesta aplicació prbctica d’una negociaci6 politica, segura- 
ment més forta per part dels bascos que dels catalans, amb la 
qual, els detinguts del nostre país, de Catalunya, van quedar o 
b6 exiliats o b6 empresonats per aquest fet. 

Aleshores entenem, des d’aquest punt de vista, que és im- 
portant el que presenta Esquena Republicana, que aquests greu- 
ges comparatius no es poden amagar, que existeixen, que han 
existit. El company Carod-Rovira ha parlat &importants perso- 
nes que estan exiliades d’quest país; n’hi han d’altres, algunes 
d’elles que, concretament i a nivell personal, vaig defensar en 
aquell moment, abans de la concessió de l’amnistia en els tribu- 
nals d’ordre piiblic i en els tribunals polítics del &gim anterior, 
i per tant entenem que aixa s’ha de solucionar. 

Ara bé, voldriem realment que la cosa,.. Entenem des d’Ini- 
ciativa per Catalunya que una amnistia avui dia no fóra conve- 
nient politicament, perqub una amnistia, avui dia, molt em temo 
que encara agafaria determinats presos violents que no, a ells, 
absolutament ens hi referim. 

Per tant, entenem que aquestes mesures existeixen, les que 
volem aplicar, en l’actual legislació, i per aixb dbiem, molt tex- 
tualment, que aquestes mesures previstes de la legislaci6 actual 
s’ apliquin als independentistes catalans empresonats per motius 
polítics que vulguin incorporar-se a la vida democrhtica. Ente- 
nem, i molt bé ho estava dient, també, en Josep-Lluís Carod- 
Rovira, que s’estan aplicant aquestes mesures a altres tipus de 
presos que han tingut actituds violentes en el passat i que avui 
dia s’incorporen a la vida democrhtica, i entenem que des de 
Catalunya hem de demanar aixb, 

Quant a l’esmena del Grup Popular, en una primera part hi 
estem d’acord, perquk, en aquest sentit, arriba, porta el mateix 
sentit que la nostra esmena, i agraeixo al company del Grup Po- 
pular que aixi ho hagi dit. Ara b6, nosaltres entenem que no es 
pot fer, en aquests moments, cap diferkncia entre delictes de 
sang o no, perquk justament estem demanant aquestes mesures 
per als qui, en el passat, fa molts, molts anys, van tenir aquesta 
actitud violenta, que avui dia ells mateixos rebutgen. 

Per tant, demanaríem a Esquerra Republicana que acceptés 
la nostra esmena, i a l s  grups de la majoria i als altres grups de 
la cambra, que l’acceptessin, a fi i efecte que poguéssim solu- 
cionar aquest problema vigent en la societat catalana. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora diputada. 
Els serveis de la cambra em fan avinent, també, la proposta 

d’una emena t b i c a ,  que fa referencia a l’exposició de motius 
de la Propssici6 no de llei, que és substituir la paraula.,. Llegiré 

des del comenpiment: <<El Parlament de Catalunya insta el Go- 
vern de la Generalitat a plantejar davant el Govern de I’Estat la 
conveniencia que aquest promulgui mesures politiquem. Es veu 
que fes servir el verb upromulgar~> mesures politiques no és el 
verb adequat i que aixb fa referencia sempre a lleis ..., i, en can- 
vi, es canvii per la paraula ccadoptiw mesures polítiques. És, em 
sembla, una adequaci6 thcnica a la qüestió. 

Convé, ara, fer el tom de posicionament i, en aquest sentit, 
tindria la paraula, pel Grup Socialista, el senyor Joan Maria 
Abell& 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: Si, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, el Grup d’l3squema Republicana ha 
plantejat una Proposició no de llei en quk el nostre Grup voldria 
fer algunes consideracions al voltant de la qüesti6 que es plan- 
teja avui. 

La primera qüestió que voldríem plantejar és que, a paftir de 
la promulgació de la Constitució, S’excIou clarament la via de 
l’amnistia, i només es deixa oberta, des del punt de vista tant 
jurídic, perb fonamentalment constitucional, la via de l’indult o 
altres vies que estan previstes a la mateixa legislaci6 peniten- 
cihria. Per tant, des d’aquest punt de vista, al nostre Grup li 
sembla clar que aquesta via va quedar clarament rebutjada amb 
la mateixa Constitució, 

La segona qüesti6 que voldríem plantej ar..., en et debat que 
s’ha suscitat al voltant de l’amnistia de l’any 77, nosaltres ente- 
nem que es va atorgar una amnistia general, una amnistia que 
va anar m6s enlla, fins i tot, dels mateixos presos polítics -vult 
dir, una amnistia en el sentit més ampii- i que en aquesta no hi 
havia matisacions de pertanyenqa a nacionalitats o regions de- 
terminades ni tampoc a idees politiques. Per tant, des d’aquest 
punt de vista, va ser una amnistia general. 

El nostre Grup tambC 6s conscient, després de matisar aques- 
tes dues qüestions.,., que des del nostre punt de vista sempre 
hem valorat positivament la incorporació de qualsevol persona 
o grup a la via democratica i, per tant, creiem que, en aquest 
cas, com en qualsevol altre, aquesta incorporaci6 t6 de tindre 
dues premisses imprescindibles. La primera, que per a aconse- 
guir-ho no hem de parlar de mesures politiques, sinó de mesu- 
res que estiguin previstes a la legislaci6 vigent, Una qüesti6 
que, des de3 punt de vista del Grup Socialista 6s essencial, per 
nosaltres, perque precisament en aixb es basa un estat de dret, i, 
per tant, en aquest punt estaríem d’acord amb l’esmena que ha 
plantejat el Grup d’hiciativa. 

I en segon lloc, una altra qüestió que, per nosaltres, 6s cab- 
dal, que és la voluntat d’incorporar-se a la via democrhtica, do- 
nat que és evident l’linic límit que hi pot haver en una societat 
democrhtica, 

Per tant, aquestes s6n les dues qüestions que, pes nosaltres, 
són imprescindibles i essencials, i, si hi hagubs en aquest sentit 
l’acceptació de l’esmena d’hiciativa, creiem que reunirien les 
condicions perque el nostre Grup ho votés afirmativament. 

Finalment, una darrera qüesti6 que, segurament, no fa refe- 
r&ncia al fons de la hoposició no de llei, i és la que fa referim- 
cia a Ses tres últimes línies, que el nostre Omp tampoc votaria 
afirmativament, on es parla de la normalitzacid de la vida polí- 
tica catalana i d’altres qüestions que segurament són discuti- 
bles, perb que, evidentment, des del nostre punt de vista en 
aquests moments no es pot parlar de normalització de la vida 
política catalana, en la mesura que el nostre Grup considera que 
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la vida política catalana esta plenament normalitzada, i, per 
tant, si el Grup proposant retirks aquestes tres últimes línies i 
acceptés l’esmena presentada pel Grup d’hiciativa, nosaltres, 
amb la resta, tal corn queda la Proposició no de llei, la podríem 
votar afirmativament, 

Res més, moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyor diputat. Per po- 

sicionar-se Convergencia i Unió, té la paraula 1’il.lustre diputat 
senyor Jaume Camps. 

El Ss. CAMPS I ROVIRA: Grhcies, senyor president. 
Essencialment d’acord amb la intervenció del senyor Carod- 

Rovira i, especialment, a m b  la de la senyora,Magda Oranich. 
Evidentment l’esmena #Iniciativa posa una temperhcia jwidi- 
ca en el tema, que, efectivament -com recollia, em sembla, el 
senyor Abell&, doncs, avui, constitucionalment, l’amnistia ge- 
neral no 6s possible i hem de parlar d’altres mecanismes, com 
l’iindult individual -individuat, tan ampli com es vulgui, perb 
individual. Home, a mi m’agradda, potser, entrar en la dis- 
criminació en l’aplicaci6 de l’amnistia de I’any 77. Jo la vaig 
viure professionalment, corn la senyora Oranich, i certament, si 
hi ha una amnistia general, el cert és que en cada aplicaci6 con- 
creta calia una skrie de trhmits, i aquests tdmits van donar lloc, 
efectivament, a una discriminació, 

A mi em preocupa molt més la cliscriminaci6 generica, i no 
voldria ..., voldria mesurar les paraules, perque no escapessin a 
l’exageració que pot ser donada amb l’ernoció que aquests te- 
mes ens porten a dintre, tots els senyors i senyores diputats que 
els hem viscut -i en aquest cas som tots. 

La discriminaci6 en favor dels presos bascos, d’alguna ma- 
nera, hi és, en el sentit que, precisament, la drmhtica habitua& 
tat amb quk aquests successos violents es produeixen a Euskadi 
ho converteix en una dramhtica nota normal i, a Catalunya, la 
més mínima acció violenta, que jo rebutjava i rebutjo, es con- 
verteix en un succés absolutament exagerat. I, moltes vegades, 
exagerat des de la mateixa intencionalitat política d’ exagerar 
expressament qualsevol fet, atribui’ble a Terra Lliure o a l’orga- 
nitzaci6 violenta que es vulgui. No estic en absolut dient i ,  se- 
nyor president, ho vull deixar molt clar- cap tipus de 
justificació a l’accib violenta; ara bé, el greuge comparatiu es 
produeix en el fet que una rascada a Catalunya té molta m6s 
imgorthcia que un assassinat al país BGC. I aixb és un fet. 6s  
un fet a la premsa i jo em queixo d’aquesta discriminació, que 
va molt més enlla de la mateixa discriminació en l’aplicaci6 de 
normes juridiques. 

Per tant, i per concloure, jo  he de reclamar un reconeixe- 
ment, que no seria objecte d’esmena, perb I’actuwi6 de la Con- 
selleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en molts i 
molts casos individuals, d’una manera quieta, d’una manera 
moltes vegades sense fer-ne publicitat -que 6s, moltes vegades, 
quan s’aconsegueixen les coses-, ha fet molt i molt per, concre- 
tament, per al retorn de presos catalans, almenys en el compli- 
ment, a casa seva. 

Certament, el que és la Proposició no de llei és oportuna, en 
el sentit de reclamar, una vegada per totes, aquest acompliment 
general, generalitzat. I nosaltres estariem d“ acord, senyor presi- 
dent, senyores i senyors diputats, a votar-la afirmativament si 
s’hi incorporés l’esmena d’hiciativa. 

Fan reflexionar les paraules del senyor Abell6, en el sentit 
de la normalització politica; potser és un p&l exagerat i, efecti- 

\ 

vament, el país esta normalitzat, perb vaja, excepte aquesta fra- 
se, tampoc seria motiu per votar-la desfavorablement. Potser 6s 
un pel exagerat dir que l’existbncia d’uns presos de conscihcia 
u polítics trenca la normalitat política, la trenca d’una forma tan 
greu -jo crec que si, que la trenca d’aiguna forma, perb potser 
la frase no 6s massa afortunada. En tot cas, aquest no seria mo- 
tiu suficient per ... Jo demano al ponent que hi reflexioni, perb 
recomandem o demanm’em que es pogués treure la menció 
concreta aquesta de <<normalitat al p a h ,  perb aixb no seria mo- 
tiu per votar-hi en contra. Jo demano molt fermament que es 
tregui aquesta menci6. 

Gracies, senyor president, senyores i senyors diputats, 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyor diputat. Ara per- 

toca parlar al senyor Carod-Rovira sobre els diversos posicio- 
naments de cada grup. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor president. 
En relaci6 amb l’esmena del PP, del Grup Popular, que és la 
que ha estat formulada en primer lloc, per la informa% que nosal- 
tres tenim d’aquesta situaci6, sembla que els dits delictes de 
sang afectarien només, en aquests moments, dues persones, les 
quals haurien estat acusades de delictes de sang, per accident, 
Per accident en el sentit que, probablement, ses senyories recor- 
daran l’atemptat de les Borges Blanques, en el qual la persona 
que hi  va moris habitava una casa propera al jutjat de Borges 
Blanques, i va ser a conseqübncia de Pa caiguda de part de l’edi- 
fici que es va produir aquella mort, bbviament lamentable des 
de tots els punts de vista. Aixb referit als casos més immkiats 
i, en casos anteriors que havien passat en els inicis de la sefor- 
ma politica, ja és una altra qüestió. 

EI que si que queda clar, pel coneixement que nosaltres te- 
nim en aquests moments de la situació, és que existeix una cla- 
ra voluntat de les persones esmentades d’incorporar-se 
plenament a la via política i democrhtica i que no és una volun- 
tat que l’acabin d’expressar ara mateix, sinó que en alguns ca- 
sos fa ja mesos i, fins i tot, anys, molts anys, que aquestr 
voluntat ha estat expressada, 

Per tant, nosaltres voldnlem demanar a l’ilmlustre representan1 
del Grup Popular que no vegés com una actitud negativa, pe1 
part nostra, el fet de IIQ admetre la seva esmena, sin6 justamenl 
com la voluntat de no tancar en absolut ni una sola porta a 1t 

voluntat de qualsevol persona que en un moment hagi optat pel 
la viohcia i que, avui, opti per la via poiftica i democrhtica. I 
per tant, li hem de dir que no podem acceptar la seva esmena. 
que, amb la mateixa tenacitat amb gub fem aquesta afirmaci6,L 
demmaríem també que se sumh a aquest acord bhsic, al qua 
sembla que mirem arribant la resta de grups parlamentaris. 

Pel que fa referencia a l’esmena del Grup d’hiciativa pe1 
Catalunya, tan brillantment defensada, com és habitual, per Ir 
diputada senyora Magda Oranich, volem agrair, en primer lloc 
les esmenes #aclariment, d‘mpliaci6 i de matis que ha fet a l’ex. 
posici6 de motius, perd que no podran tenir, diguem-ne, foq; 
d’obligar, en la mesura en quk dlb que se somet a votació 6s Úni 
cament el text concret de la Proposició no de llei prbpiament dita. 

Nosaltres admetrem la seva esmena, sobretot per un motii 
molt concret, i 6s perque, més enllh del protagonisme legitim i 
quh en tots els ternes parlamentaris poden optar la diversitat dc 
gmps i de forces polítiques, el que ens interessa potser més quc 
en qualsevol altra proposta que mai hhgim presentat en aquest; 
cambra és que allb que la proposta diu s ’ arribi a aplicar. 
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I, per tant, no ccpromulgarem~~ -perqub sembla que nu pot 
ser- ni <<adoptarem>> -malgrat la recomanaci6 dels serveis lin- 
giiistics- res, sinó que ccaplicatemn, que és allb que diu l’esme- 
na del Grup d’Iniciativa pes Catalunya; parla d’<<aplica.m, i 
suposo que els responsables de la comcci6 lingtiistica no hi po- 
saran obstacles, o, en tot cas, segur que sabran trobar la fórmula 
que millor s’hi adigui. 

Nosaltres parlhvem de mesures polltiques; la diputada se- 
nyora Magda Oranich parla de mesures legals. dbviament, ja 
entenem que el Govern de 1’Estat no far& pas mesures que se si- 
tu‘in fora de la legalitat vigent, perb, en tot cas, tots tindrem la 
conscihcia més profunda que allb que estarem fent 6s, bbvia- 
ment, un Ús politic del marc institucional actual. 

Hi ha hagut algunes critiques a una part concreta de la resta 
de la Proposici6 no de llei, i 6s per aquest motiu que nosaltres, 
amb l’hnirn de trobar el mhxim consens possible en aquesta ses- 
sió d’avui de la Comissi6 de Justícia, acceptm’em per una ban- 
da l’esrnena d’hiciativa per Catalunya i suprimirfem 
integrament una ratlla, que és la ratlla que diu: <<com a contri- 
buci6 a la nonnalitzaci6 de la vida política catalana,), no perqub 
creguem que aixb no ajuda a normalitzar-la -que ho creiem fer- 
mament, i, si no, ja no ho haunlem presentat-, sin6 perqwk el 
que volem 6s que s’aprovi i que s’apliqui, es promulgui, 
s’adopti, que es faci el que es faci, perb que immediatament, en 
el termini més breu possible, aquells ciutadans i ciutadanes que 
estaven a l’exili o a la presó per les circumstbcies que hem dit 
puguin tornar a casa Beva i incorporar-se al pluralisme polític 
present avui a. casa nostra. 

Per tant, el text final seria, senyor president, senyores i se- 
nyors diputats,iel text inicial nostre amb la incorporacib de l’es- 
mena d’hiciativa per Catalunya, i continuasria, a partir de 
l’esmena d’hiciativa, amb la supressi6 de la frase: <<com a con- 
tribuci6 a la normalitza& de la vida política catalana>>. 

El que sí que estem convenquts és que tot aixb seria un en- 
fortiment d’un marc sbcio-cultural que es fonamenti en l’ex- 
pressi6 lliure d’idees i valors, a travds de procediments 
dernocrbtics, procediments que estic segur que cap ni un dels 
grups parlamentaris aqui presents discutirh. 

Moltes grhcies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT Senyor portaveu, el ..., exactament, el 

que s’hauria de suprimir -si ho he ent& bé- no és exactament 
tota la ratlla, perqub, aleshores, trauria sentit a la continuaci6, 
sin6 que quedaria <<corn a contribució#; llavors, se suprimiria 
cca la normalitzaci6 de la vida politica catalanm, i llavors seria: 
c<com a contribució a l’enfortimenb. 

El Sr. CARQD-ROVIRA: D’acord. 
El Sr. PRESIDENT: I, realment, el canvi de la paraula  pro- 

Passem, per tant, a votar aquesta Proposici6 no de llei. 
Senyores i senyors diputats que estiguin d’acord amb aques- 

Senyores i senyors diputats que estiguin en contra d’aquesta 

Senyores diputades i senyors diputats que es vulguin abste- 

Aquesta Proposició no de llei ha estat aprovada per 19 vots a 

mulgui>) no ser& per ccadoptiw, sinó per c<apliqtli)>, 

ta ProposiciB no de llei? 

Proposició no de llei? 

nir? 

favor i 1 en contra, 
*Moltes gracies. 

Propodci6 no de llei sobre la presentaci6 d’un 
projecte de llei de modificaci6 de la Compilaci6 

del dret civil de Catalunya en rnatkria 
de relacions patrimonials entre chjuges 

Passem ara al segon punt de I’ordre del dia, que 6s debat i 
votació de la Proposici6 no de llei sobre la presentació d’un 
projecte de llei de modificaci6 de la Compilació del dret civil 
de Catalunya en mat&ria de relacions patrimonials entre els 
cbnjuges, presentada pels senyors diputats del Grup Socialista. 
Té la paraula el senyor Joan Maria Abelló. 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: Si, senyor president, e1 9 de 
juny d’aquest any el Butlletf Oficiai del Parlamení publicava 
una Proposlci6 no de llei que presentava el nostre Grup, que 
feia referencia a la necessitat que el Consell Executiu modifi- 
quks la Compilació del dret civil de Catalunya en matbrid de re- 
lacions patrimonials entre cbnjuges. 

Nosaltres justifichvem la necessitat d’aquesta modificació 
perquk era, podriem dir, l’iinica part important, dintre de la 
Compilaci6 del dret civil de Catalunya, que quedava per ser 
modificada; en concret, la que feia referhcia, globalment, a la 
part més important del dret de f d i a .  En segon lloc, per@ 
nosaltres també estem convenpts que en aquests moments la 
Compilaci6 presenta una regdaci6 que és poc precisa, poc cla- 
ra, i que, per tant, era necesskria una nova sistemhtica. En tercer 
lloc, perque esthvem convenquts que s’havien produi’t profunds 
canvis, com s’han produ‘it a l’organitzacid econbmica de les fa- 
d i e s  a la societat catalana. I, en quart lloc, perquh en alguns 
C ~ S Q S  el regim de sepamció de béns pot ocasionar situacions in- 
justes, és a dir, sobretot en aquells casos de nulolitat, de matri- 
moni o dissolució pel divorci, o de separació judicial. 

Per tant, des d‘aquest punt de vista, nosaltres cr&iem que era 
necessari, respectant el que era el &gim de separació de béns ..., 
la necessitat d‘introduir algun a h  &gim econbmic familiar, ja si- 
gui per la via de la paríicipaci6 en els guanys o en la comunitat. 

Nosaltres, en aquesta Proposicib no de llei, haviem fixat un 
pedode de Ws mesos, perque esavern convenquts que aquest 
projecte feia molt de temps que estava treballat, s’estava treba- 
llant en el si de la Conselleria de Justicia -podem parlar de fa 
dos O tm anys, fins i tot-, i avui, en aquests moments, fa molt 
pocs dies, ha entrat en aquest Parlament un projecte de llei que fa 
referhcia, precisament, a questa  qiiestió que plantejhvem nosal- 
úes,  que eren les relacions pa~monials en el si del matrimani, 

Per tant, nosaltres, 6s evident que, &bat aquest punt, hem 
de retirar la Proposició no de llei -ja que en aquests moments 
no t6 sentit demanar una qüesti6 que el Govern ja ha introdut’t 
al Parlament-, que ens donem per satisfets en la r n e m  que ndsal- 
tres havíem cregut que era necessari impulsar la necessitat que 
hi hagués aqueda reforma, des del punt de vista del dret de fa- 
d a  a Catalunya, i despds perqu2 estem convenquts que en 
aquest projecte de llei, en el moment en qui3 hi hagi la discus- 
si6, dintre de la nostra Comissi6 de Justicia i en la Ponbncia 
respectiva, podrem avanqar en la possibilitat que hi hagi modi- 
ficacions, que pel punt de vista del nostre Grup s6n imprescin- 
dibles en el dret de família i, per tant, en la Compilaci6 civil a 
Catalunya, 
Res més, senyor president, i moltes grhcies. 
El Ss. PRESIDENT: Moltes grhcies. Entenem, per tant, que 

ha estat retirada aquesta Proposició no de llei, i, per tant, po- 
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drlem.., Al senyor Jaume Camps li sap greu la retirada absolu- 
ta ... 

EI Sr. CAMPS I ROVIRA: No, no, no em sap greu, i em 
sembla molt justa, equitativa, saludable i tot el que vosth vul- 
gui, senyor president. Ara, en dir, doncs, que, en fi, que s’ha re- 
tardat, etcbtera, etcbtera i que sembla ..., no t s  dels típics, n~ 
dels típics, perb, en algun cas..., allb que es presenta la llei per 
quan surt la proposici6 de llei; no és aquest el cas. Aquest pro- 
jecte -i ho sap molt bé el senyor Abell6 i ho saben tots els 
grups de la cambra- fa dies que s’esth, dies i mesos que s’esth 
coent, i s’esth. coent precisament amb unes consultes jo diria 
que mwatonianes>>, amb totes les patums jurídiques del país. I, 
per tant, no és un projecte presentat a corre-cuita davant d’una 
iniciativa d’un grup de l’oposició tan respectable com el Socia- 
lista, sinó a bastament anunciat pel conseller de Justícia. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies. 

ProposlcfÓ no de llei sobre la revisi6 del 
judici de Salvador Puig i Antich 

Passem, per tant, ara, aI punt número 3 de I’ordre del dia, 
que és el debat i votació de la Proposició no de llei sobre Ea re- 
visi6 del judici de Salvador Puig i Antich, presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la pa- 
raula el senyor Josep Maria Reguant. 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, 6s una proposició no de llei feta amb absolut 
respecte i amb la conscihncia clara que no és cbmoda, que a 
voltes s6n proposicions no de llei que no s6n oportunes. Han 
passat divuit anys des d’aqudls fets i, probablement, en passa- 
rien molts més d’altres si tots nosaltres na fóssim capwos de 
parlar-ne un dia, que és avui. No volem fer nosaltres, el nostre 
Grup Parlamentari, un guany polític d’aquest afer; poden estar- 
ne segurs. Perb entenem que afecta la dignitat nacional de Cab- 
lunya, i m’estalvia l’argumentacib de com l’afecta la bona 
membria de tots vosth que estan en aquesta Comissió i recor- 
den els des anteriors i el dia 2 de m q  de l’any 1974, quan es 
varen produir els fets. Almenys per a qui els parla i en nom del 
Grup del qual els parla, ens va quedar aquell dia un sentiment 
de profunda impothcia, com si el silenci que vhem tenir entre 
tots no ens fes una mica coklaboradors d’un fet que era evident 
que era un assassinat &Estat. 

No em sembla que escaigui aquí ara, tampoc, fer una gran 
argumentació del tema; és mks aviat per a la reflexió íntima i el 
posicionament posterior de tots vosths. La sensibilitat de la 
gent, homes i dones, que avui nodrim el Parlament catalh que- 
dar& reflectida en aquesta Comissi6 d’aqui a uns minuts. Jo, per 
tant, em limitaré a fer la lectura literal de l’exposici6 de motius 
que tats vostes han pogut llegir, i no hi vull afegir ni una parau- 
la més, perqub -ho torno a repetir-, si en aquell moment en que 
no podiem parlar ni fer gran cosa, i per molt que gent encara 
avui s’ompli la boca de comissions que es varen fer i peticions i 
gestions, en realitat, el que va pesar més va ser que el franquis- 
me en descomposici6 va <<poder>> a 1’esperit democrhtic del 
nostre poble, que anava creixent i s’anava consolidant; aixb és 
la realitat, Avui tenim l’oportunitat d’esmenar aquesta plana i, 
des del nostre punt de vista almenys, redrepr la dignitat malfe- 
rida en aquella bora. 

Per tant, llegeixo, senyor president, senyores E senyors áipu- 
tats, el text de Ea Moció, que diu: Amb la serenor que dóna 
l’allunyament en el temps de fets punyents amb forta c h g a  
emocional i racional, podem avui reflexionar damunt l’execu- 
ci6 de Salvador Puig Antich, en tant que ciutadh de casa nostra 
eliminat a la Model el 2 de  mar^ de 1974. 

No pretenem analitzar si el seu posicionament polític serveix 
encara com a punt de refesencia per a mirar la vida, ni si l’acció 
revalucionhria serveix també corn a instrument per avanpr en- 
vers una societat més justa, Res més lluny de la nostra voluntat, 

Des del ferm convenciment del dret que assisteix la Catalu- 
nya democrhtica ja consolidada a poder guaitar la nostra histb- 
ria, també la recent, sense escarafalls, blasmes ni esgarrifances 
revestides de vergonya aliena, cal esmenar el procediment se- 
guit des del franquisme en descomposiei6 que comporth el se- 
gament de la vida de Salvador. 

Convenquts que a tots aquells, immensa majoria, ciutadans 
de la nova Catalunya, militants per la justicia social i el progrés 
des d’bptiques ben diverses, ens uneix el rebuig a la pena de 
mort, nosaltres, que aixequem la bandera de la vida i la plenitud 
de la mateixa per a tothom, no accepthrem ni acceptarem mai 
que un ésser hum& sigui traspassat de manera activa i violenta, 
per molt que una determinada legalitat temporal, histbrica, do- 
nés o doni el vist-i-plau a un acte inhumh. 

Un profund sentiment d’impothncia nftida i gegantina va en- 
vair el nostre poble els dies precedents al dia 2 de mar$ de 
1974, quan la senthcia política caminava les darreres petjades 
per mihilar la jove vida del nostre ciutadh, amic o familiar, se- 
gons cadascú. Ni les comissions de seguiment del cas, que fo- 
ren diverses, ni la veu dels intel.lectuals reunits a casa del 
capdavanter de l’art abstracte, ni el posicionament de I’Esglksia 
ni cap mecanisme dels habituals en aquelles circumsthcies po- 
gueren arrencar justícia. 

El sentiment d’impotbncia per a tothom i la mort de Salva- 
dor Puig Antich en foren la resposta, amb la torna del polonbs 
Heinz Chez, ciutadh anbnim, orfe de tot i volgut per ningli, Les 
imgularitats processals i l’abús emprat en aquest cas fan que 
avui, divuit anys desprh, pertoqui al Paflament de Catalunya assu- 
mir el ralregament d’un €et que j a  mai pi&, perb, restituir la vida 
i els lkqos d‘afecte desfets en una hora trista per a Catalunya. 

És per aquests raonaments que el Grup Parlamentari d’Es- 
quema Republicana presenta la següent Proposició no de llei, 
que diu: <<El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou- 
re totes les accions adients per a iniciar la revisi6 del juidici que 
en el seu dia va comportar una sentencia de mort damunt la per- 
sona del jove Salvador Puig Antich.}, 

’ 

He dit, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcks, senyor diputat. Ara, per 

al tom de posicionament, correspon la paraula al senyor Sirnon 
Pujol, pel Grup Popular. 

El Sr. PUJOL 1 FOLCKA: Senyor president, senyores i se- 
nyors diputats, davant d’aquesta Propici6 no de llei, nosaltres 
ens fem les segiients reflexions ..., més que reflexions, ens fem 
les següents preguntes: en cas d’aprovar-se, podria ser l’inici de 
revisi6 d’altres casos, que foren encara més escruixidors, ocorre- 
guts en temps que ni tan sols hi hagué processament i judici?; 
en cas &aprovar-se, I’Estat acceptarh iniciar la dinhica de re- 
visions? Evidentment, la contestació és no. I recordem a les 
illustres i als iklustres senyors diputats com va acabar una altra 
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proposició no de llei, la que demanava la revisió del judici a 
Llufs Companys. 
Com a testimoni, creiem que Esquema Republicana de Cata- 

lunya ja ha fet el que havia de fer, ha fet aquesta Propasici6 no 
de llei, perb nosaltres no hi donarem suport, perqu& creiem que 
la histbria 6s per aprendre a no caure en els mateixos errors i no 
rebuscar-hi el que ens pot diferenciar o enfrontar. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Pel 

Grup d’hiciativa per Catalunya, té la paraula fa iMustre diputa- 
da senyora Magda Oranich. 
La Sra. ORANTCH: B& el Grup d’hiciativa per Catalunya 

volem dir que s6n temes molt punyents, encara, Abans hem 
parlat, en el cas de les mesures, els independentistes i gent que 
encara esta exiliada, de fets que havien viscut molt de prop al- 
guns de nosaltres. Parlava l’illustre diputat i excellent amic 
meu, Jaume Camps, de corn vam viure professionalment 
aquells temes. Molts de nosaltres v a m  ser advocats de presos 
politics -vull recordar que ell n’era el meu, quan j o  estava de- 
tinguda, amb la qual cosa l’amistat ve molt de lluny-, pe& vull 
recordar també que v m  tenir unes posicions molt properes, 
vam estar molt a prop dels fets que els il-lustres companys de 
I’Esquerra Republicana plantegen, i, per tant, són fets que avui 
encara commouen. 

Vull dir que, per tant, el nostre Grup vol més que votar a fa- 
vor d’aquesta Proposicib no de llei d’Esquerra Republicana, bé 
que hi veiem problemes, perb el cor ens porta a votar-hi a fa- 
vor. Hi veiem problemes perque per que nomes la revisió de 
Salvador Puig Antich? El mateix dia -.i ell ho recordava ma1t 
bé, l’illustre dibutat senyor Reguant- es va també assassin ar..., 
perquk avui dia, ja en democrhcia, podem dir que penes de 
mort, a l’&poca Eranquista, eren per nosaltres assassinats #Es- 
tat, com deia ell. I quan vull dir mosaltres,, vull dir tota la gent 
que, d’alguna manera, lluithvern per una democrhcia. També es 
va celebrar el procés de Heinz Chez. Per que un sí i I’dtre no? 
En aquest sentit, és a dir, que en tot cas voldria posar, bé que 
votaré a favor, reflexions sobre on ens podria fer arribar dema- 
nar aixb, perque, és clar, a mi, personalment, el que potser em 
dol m6s ... Ell explica -i jo hi estic totalment d’acurd, al seu cos- 
tat- els moments durs que va viure la societat catalana aquell 2 
de maq de 1974; tots ho vam viure de prop, jo ho vaig viure 
tan de prop que vam estar fora a la presó Model juntament amb 
les germanes de Salvador Puig Antich, i deu minuts després 
d’haver-li estat aplicat el garrot, vaig veure-1, vam obrir la cai- 
xa, amb el cap caigut, perb, vull recordar que un any i escaig 
després hi van haver noves execucions a Catalunya i que, en tot 
cas, la reflexió que jo faig és per quk uns si i altres no? És a dir, 
no estic en contra á‘aixb, hi estic a favor, perh potser si que ai- 
xb ens podria dur a un c m ’  encara m6s lluny, perque per bé 
que el dia de Salvador Puig Antich va ser un dia negre, va ser 
un dia terrorífic veure morta una persona jove pocs minuts des- 
prés, encara més dur va ser per a mi, a nivell personal, un any i 
mig després veure com a dos o tres metres meus, doncs, assas- 
sinaven un altre militant per la democrhcia, un nacionalista, di- 
guem-li com vulguem. 

Hi ha un punt, de totes maneres, molt important, que ha trac- 
tat l’il-lustre representant d’Esquerra Republicana, que ens diu 
les irregularitats processals. En aquest sentit, jo que ho vaig 
viure de prop i com ajurista cert 6s que valdria donar a aquest 

terna tota la raó; un dels punts fonamentals del procés de Salva- 
dor Puig Antich va ser que no es va practicar mai la prova ba- 
lística. La prova balistica ens havia,de dir quina era la bala, de 
qui, que havia matat el policia que va morir, perquk enteníem, 
des del punt de vista de les defenses, que era molt possible que 
fos la baia d‘un altre policia, un altre company, i aquesta prova 
balística es va denegar sempre. És a dir que, irregularitats, vull 
recordar que hi van ser; no només en la irregularitat greu i pu- 
nyent i injusta de l’execució, sin6 que se’n van practicar tantes 
altres. Per aixb jo, amb el cor a la mA, no podria, realment, més 
que votar-¡os-la a favor, bC que plantejo tot aixb, totes aquestes 
qüestions. 

Si es planteja la revisi6 del Salvador Puig Antich, també, 
evidentment, el darrer assassinat a Barcetona, el 75, el Txiqui, 
també el Weinz Ghez i tants altres que jo crec que, de totes ma- 
neres ..., M, en aquest sentit sembla que alguna cosa ha dpuntat 
1’iHustre representant del Gsup Popular; jo, de totes maneres, 
voldria donar4 raó en part, en tant que ell també ha cridat la 
nostra atenció fins on poddem arribar en aquest punt, perb no 
en canvi, sin6 totalment al contrari, en dir temes que ens poden 
enfrontar, prqu& jo mec que avui dia, en una dernocrhcia, tots i 
cadascun dels diputats elegits democdticament hauriem d’estar 
en contra absolutament 4 x 6  s í  que no-ens pot enfrontar- de 
fets tan terribles que van succeir, i en aixb si que estic d’acord 
amb ell que esperem que mai més no succeeixin. 

Grhcies , senyar president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora diputada. Pe1 

Grup Socialista, té la paraula el senyor Joan Maria Abelló. 
El Sr. ABELL6 I ALFQNSO: Sí, senyor president, senyores 

i senyors diputats, no és la primera vegada que es presenta da- 
vant d’aquesta Comissió de Justfcia la revisió de judicis politics 
-jo crec que en aquest cas podem emprar clarament aquesta pa- 
raula-, judicis celebrats a l’anterior &gim en situació no derno- 
crbtica i ,  per tant, sense cap de les garanties que es dóna en un 
estat de dret. 

Vull assenyalar que en ]’anterior legislatura es va celebrar 
un debat molt important al voltant de la revisió del judici de 
1’ex-president de la Generalitat, el molt honorable Lluís Com- 
panys, i, per tant, estic convenpt, i el nostre Grup esa conven- 
$ut, que els arguments que en aquell moment es van discutir no 
han variat excessivament. 

13s evident que un regim dictatorial, que persegueix eis seus 
ciutadans per les idees polítiques, no tb cap credibilitat, des del 
punt de vista democrhtic, per celebrar judicis, ni tan sols pro- 
cessaments, 

Per tant, des del punt de vista del Grup Socialista, no es trac- 
ta de revisar res, perque aquells judicis j a  eren en si mateixos 
illegals. Per tant, revisar la ilkgalitat seria, si em pemeten 
l’expressió, una absurditat jurídica, 

El nostre Grup esEg convenqut que la histbria i els canvis que 
s’han produyt en aquest país van donar ja la resposta i l’opinió 
sobre E’anterior regim; en concret, les primeres eleccions derno- 
crhtiques que es van celebrar en aquest pais van demostrar acla- 
paradorament quina era l’0pini6 de la ciutadania al voltant del 
que van significar els quaranta anys de dictadura. 

El jove llibertari Salvador Puig Antich va ser condemnat per 
un tribunal que no tenia cap Eegalitat democrhtica, i, per tant, la 
seva va ser una mort no solament absurda, corn totes les morts, 
sin6 tambd cruel. 
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Segurament els que pertanyem a la seva generaci6 vam viure 
molt intensament la seva mort; en el seu moment va ser segura- 
ment un símbol, i el fet és que els ciutadans, quan es van poder 
expressar, dos anys i mig després, en el primer mfting de la lli- 
bertat que vam celebrar en el que en el futur havia de ser el Par- 
tit dels Socialistes de Catalunya, en que van participar milers i 
milers de ciutadans d’ altres organitzacions polítiques o simple- 
ment dembcrates, van aclamar esponthiament la seva membria 
pequi5 recordaven que la seva mort havia estat un dels actes 
més inlEtils dels darrers anys del franquisme. 

Per tant, des del punt de vista del nostre Grup, nosaltres vo- 
tarem en contra d’aquesta proposta per les raons expressades al 
seu moment, ampliades al seu moment amb la revisió d’altres 
casos, i, en concret, amb les que avui he exposat. 

Res més, senyor president; moltes grhcks. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor diputat. Per 

ConvergBncia i Uni6, te la paraula el senyor Jaume Camps. 
El Sr. CAMPS I ROVIRA: Grhciesi senyor president. Se-. 

nyores i senyors diputats, aquest 6s un afer dramktic. 6s molt 
dificil, senyor president, sostreure’s a la terrible impressió 
-com explicava molt b6 la Magda Oranich, que ella ho va viure 
molt més directament en el cas del Txiqui-; és terrible quan, 
per motius professionals, a part de polítics, has de viure un 
d’aquests casos; jo el vaig viure en segon rengle, també era en 
segon rengle, perb absolutament trasbalsat, i em costa ara, di- 
vuit anys desprbs, encara,’dir alguna de les paraules que hauré 
de dir. JO coneixia no solament ..., el coneixia no mama a ell, 
perb coneixia l’advocat que el va defensar -avui traspassat-; 
aquest company mai més no va ser el mateix. Per tant, tots els 
afers de dramatisme ..., jo ara no m’hi vull estendre perqub hi 
estic molt d’acord. Per aixb, en canvi, no estic d‘acard amb 
I’illustre diputat senyor Reguant quan sotmet a la prova del nou 
de la sensibilitat dels diputats la votació favorable o desfavora- 
ble d‘ aquesta Proposici6. 

Senyor Reguant, la votaci6 jo la desvincularia, i li demano 
que la desvinculi, de la sensibilitat sobre aquest tema. I li ho de- 
mano molt sincerament perque aquest no és, lamentablement, 
un problema de sensibilitats o Únicament un problema de sensi- 
bilitats. Miri, el franquisme va comengar matant i va morir ma- 
tant; el franquisme va comengar matant -i s6n absolutament 
dramhtics, i jo ho he hagut de viure amb revisi6 de processos, 
els authntics actes de fe de l’hpoca medieval que constitueixen 
els sumaris que encara avui es troben en els soterratlis de Capi- 
tania; no dnicamnt el president Companys, centenars dels anys 
40 i del 41, i del 42- i va morir matant, Per& sap qu& passa, se- 
nyor Reguant? Que la dictadura va morir al llit, no es va pro- 
duir una ruptura, es va produir una transició dernocrhtica 
-primera qüestió important-, i, de grat o per foqa -jo crec que 
de grat-, totes les forces democrhtiques i antifranquistes varen 
voles incorporar a la normalització politica d’aquest país -i de 
I’Estat- tots aquells que, fins i tot, havien lluitat contra la de- 
mocrhcia, Potser ens vam equivocar, no ho sd, la histbria ho di- 
r&, jo crec que no, i moltes vegades, aquest immens sacrifici 
que representa acceptar, dintre del joc democrhtic, aquells que 
l’havien combatuda, o que 1’havien mirat passivament, costa, i 
costa molt, i costa, fins i toty en aquests moments, en haver de 
decidir aixb. 

Jo li parlaré d’uns arguments jurídics i els diré molt de pas- 
sada, senyor Reguant, perqu5 ja li dic que aquesta no és la rad; 

li dir6 una shie d’arguments juridics que fan totalment inviabIe 
la seva Proposici6, totalment. És a dir, sapiga -i li dic que els 
els diré molt de passada, els els dir6 molt de passada perquk li 
repeteixo que aquest no 6s el raonament, perb, almenys, tamb6 
diguem-h o-..., vostb ens demana que demanem al ministre de 
Justícia o al fiscal general de l’Estat, a 1’Eligio (remor de veus) 
-no, no, perdoni, és que és l’únic camí, és que és 1’6nic camí, 
legalment és l’únic cam-, que demanem ai fiscal general de 
1’Estat o al ministre de Justícia, d’acord a m b  els articles 951 i 
següents de la Llei d’enjudiciament criminal, que demanem un 
procés de revisi& L’única possibilitat d’acollir-s’hi 6s el tercer 
supbsit de I’article 954. Li diré que -seré malt curt, eh?- l’arti- 
d e  954 de la Llei d’enjudiciament criminal -li vull fer curt- és 
aquell supbsit, finicament aquell supbsit, que, després d’una 
condemna per homicidi O assassinat, per exemple, apareix vivi- 
to y coleando el suposat mort; és a dir, un fet nou, desconegut 
en produir-se la condemna -i d’aquest estil la jurisprudhcia és 
absolutament conforme i permanent i reiterada en aquest sentit. 
Evidentment, aquest no és el cas. 

Una altra dificultat: no pot, evidentment, si no s6n els he- 
reus, la vídua, familiars molt prbxims -i no m’hi estenc-..., O el 
mateix ministeri fiscal qui pot instar el proc6s de revisió. 

Tercer punt: no es pot legitimar el Govern de la Generalitat 
o el Parlament, que seria el Ibgic ..., que se li atorgui legitimació 
activa per instar el procés; aixb seria una modificaci6 de la Llei 
d’enjudiciament criminal que, evidentment, per cap pas partim- 
lar est8 ..., etcetera, etchtera. 

Tots, arguments jurldics que ho fan totalment inviable; ara, 
el que sí que fan viable, el que sí que és viable 6s que, prenent 
la declaraci6 que va fer el Parlament de Catalunya en l’hpoca 
que discutíem la revisi6 del president Companys, prenent el seu 
magnífic antecedent a la Proposició no de llei, exposició de mo- 
tius com a base, trobem ..., i jo li demano malt sincerament que 
en comptes de votar primer una bestiesa juridica, des del punt 
de vista jurídic, perdó, perb en comptes de votar un emr polí- 
tic, perqub jo estic rotundament en contra de votar la revisi6 
d’una farsa jurídica, que no té altre suport que una dictadura 
mili tar... No podem demanar, senyor Reguant, amb tots els res- 
pectes, que es legitimi el que no és legitimable; no ho podem 
demanar, sincerament, seriosament, no podem demanar que es 
revisi all6 que no te altre suport que la forqa de les armes, com 
era a l’any 40 i com era el 2 de marq de l’any 74. 

Qui mes haurfem de legitimar? Centenars i milers. Per que 
no el Txiqui? Per qu& no el Heinz Chez, la torna?, per que no 
els centenars i centenars d’empresonats que van morir a les pe -  
sons i que són, fins i tot, anbtlrms? Jo en parlava el 20 de mag 
del 1990, en aquesta mateixa Comissió -i he recollit avui el 
Diari de Sessions. No 6s un error polític demanar la revisió del 
procts? No és millor constatar-ne Sa farsa que representa i apro- 
fitar, com v a m  fer en ocasió del president Companys ..., i no 
vull fer comparacions, no vull fer comparacions perqu5 d pre- 
sident Companys té una prelació, el president mMr t6 una pre- 
laci6 absoluta sobre totes les victimes, per& en el mateix 
moment que d&iem que constathem la conscihcia histbrica 
que reconeix la iniquitat de la seva condemna arran d’aquell si- 
mulacre de procds judicial que es va seguir, sense més legitima- 
ci6 que la legitimaci6 militar, quan ho qualifichvern de farsa 
jurldica ... Per qu& no ho podem fer ara? Per qub no aprofitem 
I’oportunitat, tot retirant aquesta Proposició no de llei, perque 
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de forma immedia ta... ? No, no, no 6s cap intent dilatori, senyor 
Reguant, no, no tingui por. Per que no trobem una f6rmula que, 
recollint no Únicament el cas puntual del Salvador Puig Antich, 
drmhtic cas puntual, aprofitem ... ? Ja que vam fer-ho per als 
primers morts del franquisme, fem-ho per als de durant i al final 
del franquisme, si vol vosth, perb fem una declaraci6 institucio- 
nal, que és el que pot fer el Parlament de Catalunya. 

Jo subscriuria la seva exposició de motius, potser massa líri- 
ca en alguns punts, perb aquesta serla la base, Convertim-ho en 
una declaraci6 solemne del Parlament de Catalunya, i no vo- 
tem, potser, una cosa que segurament no gaudirh de I& unani- 
mitat necesshria i, a més, és inviable des del punt de vista 
t&cnico-jurídic. I tomo a repetir-li que aquest no és ei motiu del 
meu vot en contra, EE meu vot, el nostre vot en contra és no per 
dificultats jurídiques, que, en fi, que sdn bbvies i que, realment, 
les coneix, les coneixen perfectament tots vostbs, i les coneix 
perfectament la il4ustre diputada i excellent advocada i amiga 
meva Magda Oranich, pera ei cor se li decanta a un costat, a 
ella, de saltar-s’ho, i a mi se’m decanta que crec que és un error 
polític i que val mes que trobem la f6rmula que varn trobar en 
1’0casi6 del president Companys. 

Perdonin l’extensió. Moltes grhcies, senyor president, se- 
nyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes g&cies, senyor diputat. Corres- 
pon ara al senyor.,. (La Sra. Oranich demana per parlar.) Se 
nyora Oranich, vosth que és una... 
La Sra, QRANZCH: Senyor president, ja  que he sigut al*ludi- 

da, especialment pel senyor Camps, jo voldria ... 
El Sr. PRESIDENT: Perdd, és que ... 
La Sra. OWNICH No em d6na Za paraula? 
El Sr. PRESIDENT: Ara li dono. (Rialles.) 
La Sra. ORANICH: Per dlusions, senyor president, perque 

he sigut repetidament akludida en aquest tema, Jo voldria -bé 
que segurament no estem seguint el Reglament estrictament, 
pefi el senyor president és suficientment ..., té una visió sufi- 
cient ampla de la democrhcia corn per acceptar-rn’ho-, jo de- 
manaria, des del Grup d’Iniciativa per Catalunya, demanaria a 
Esquerra Republicana que agafés els arguments del Grup de la 
majoria, del senyor Jaume Camps -per altra banda emotius, i 
seriosos t&cnicament-, i que realment poguéssim fer una decla- 
ració institucional de tots nosaltres i que es retirés aquesta pro- 
posta. Be que, malgrat tot, hi insisteixo, ho he dit, malgrat els 
arguments tknics  contraris que hi puguin haver-hi, amb el cor 
a la mh, jo m’he inclinat a votar a favor, bé que demanaria es- 
pecialment -i ho he volgut fer públicament- a Esquerra Repu- 
blicana que retirés i s’apuntés als arguments dits per l’il~lustre 
diputat senyor Jaume Camps. Grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora diputada. Vost& 
ha vist que he fet una excepci6, que no voldria que establís pre- 
cedent, lbgicament, perb tingui present que la millor demomh- 
cia 6s el compliment estricte del Reglament, i vostk, que és tan 
bona jurista, a m6s de ser amiga del senyor Jaume Camps ... 

‘La Ssa, ORANICH: Grkies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: ... ho entendrh. Moltes grhcies. 
Té la paraula el senyor Reguant. 
El Sr, REGUANT: Amb el seu p e d s ,  senyor president ... 

(Remor de veus.) 
’El Sr. PRESIDENT No, perd6. (Pausa.) M’ha de dispensar se 

nyar Reguant, percluk quan no hi ha esmenes no hi ha torn en contra. 

EI Sr, REGUANT: Perdoni, pet a &plica, senyor president. 
He estat repetidament alhdit. Per les mateixes mons que la se- 
nyora Magda Oranich, la diputada Oranich, jo demano inter- 
venir. He estat repetidament alludit pel diputat senyor 
Camps. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Reguant, estic disposat a fer la 
mateixa excepció, perb sense per cap argument, només perqub 
m’ho demana i li dono. 

El Sr. REGUANT: Moltissimes gracies, senyor president. 
Res més lluny, res més lluny, de caure en la frivolitzaci6 de 

la qiiesti6 amb que de manera velada, i menys velada, el diputat 
Camps ha fet Ús de la paraula en aquesta qiiesti6. Si vol fer una 
declaraci6 solemne sobre el terna que estimi oporttí, pot fer-ho, 
que és part del Grup de la majoria, i no té per qu2 consultar-nos 
a nosaltres cap tipus de cosa. Si la nostra Proposició no de llei li 
sembla a ell que jwídicament no és presentable, tamb6’estava 
en la seva mil esmenar-la d’dtra manera, que l’hauríem presa 
en consideració, segurament. Perb no 6s q u i  on jo vaig, senyor 
president. On vaig és a dir el segUent: si el diputat senyor 
Camps, i també Sa senyora Magda Oranich, girant el mitjó ca- 
mina més bé, que hi camini; nosaltres seguirem caminant amb 
el nostre, de mit.6: el dret. Que vol dir la següent cosa: cap ni 
un deis arguments que aqui s’han donat - s h  suficients. O jo no 
m’he explicat o la idea que volia donar no ha estat ben copsada 
ni entesa. Per aquest tema volia passat de puntetes. És obvi, és 
obvi que a mi no se m’escapa que el franquisme en descompo- 
sició mata Otaegui i el Txiqui. I els FRAP i els GRAPO, enca- 
ra, abans de morir. És clar que ha sd. Perb pensin-se bé una 
cosa, senyores i senyors diputats, i senyor president: que quan 
votem cmon a aquesta Proposició no de llei es posa en evidencia 
la següent faWicia. Diuen: <<<Per que uns si i els altres no?H És 
que en el contingut de la llei jo faig una exclusió deis altres, tal 
vegada? El que estic dient és que s’aprovi aquesta per obrir la 
porta de tota les revisions que facin falta, i si voten si, tindrem 
la porta oberta, i si voten no, el que estan dient bs que tan- 
quen la porta a tot tipus de reflexió i a tot tipus de revisi& Ja 
poden vost&s fer les declaracions solemnes que els doni la 
gana, perb Ia realitat és aquesta, senyor Camps, senyora Qra- 
nich. 

Per tant, no retiro aquesta Propsici6 no de llei, en tant que 
entenc que la dignitat del nostre poble en aquella hora va ser 
malmesa i que, en aquest moment que ara estern parlant, el que 
encara 6s tristament pdhs és que el grau d’adaptació de I’espb 
cie humana a,.., la posici6 més cbmoda per anar fent és domi- 
nant encara sobre l’esperit cdtic d’altra esficie humana que 
conviu en aquesta cambra. 

&&cies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor diputat. 
Passem ara a la fase de votacions. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que estiguin 

d’acord amb aquesta Proposició no de llei, que aixequin el brac. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi estiguin 

en contra? 
Les senyores diputades i els senyors diputats que es vulguin 

abstenir? 
Aquesta Proposició no de llei ha estat rebutjada per 3 vots a 

favor i 17 en contra. 
(EL debat del tercer punt de l’ordre del diu, darrer que es 

transcriu, fineix a un quart de sis de la tarda.) 
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