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Acte de commemoració del 75è aniversari de les primeres 

eleccions al Parlament de Catalunya i de presentació del llibre El 

debat estatutari del 1932  (Palau del Parlament, 10 de desembre de 

2007) 

 

El president   

Il·lustres membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, molt honorable senyor 

Joan Rigol, senyores diputades, senyors diputats, antigues diputades, antics diputats, 

senyores, senyors, em complau donar-los la benvinguda a la seu del poder legislatiu 

català, que avui té l’honor d’acollir aquest acte de commemoració del setanta-cinquè 

aniversari de les eleccions al Parlament de la Generalitat restaurada. 

Tal com va acordar la Mesa del Parlament, aprofitant l’avinentesa d’aquesta 

celebració, presentem en aquest acte el llibre El debat estatutari del 1932, a càrrec de 

la doctora en història contemporània Teresa Abelló i Güell. Editat pel Parlament, 

aquest és un llibre que, de fet, descriu l’escenari i el procés que va portar a un 

moment històric que avui commemorem. 

És un llibre de presentació vistosa, i m’atreviria a dir, si m’ho permeten, que atractiu, 

amb valuoses imatges històriques cedides per diverses fundacions, biblioteques i 

arxius institucionals, a què vull agrair la col·laboració. Però molt més important, molt 

més interessant, que l’atractiva presentació n’és l’acurat contingut. I per parlar-ne em 

complau donar la paraula a l’autora, la senyora Teresa Abelló i Güell. 

La Sra. Teresa Abelló (doctora en història contemporània per la Universitat de 

Barcelona i autora de l’obra) 

Molt honorables senyors presidents, senyors diputats, familiars, amics, senyores i 

senyors, vull començar l’acte dient que és un honor per a mi ser avui aquí compartint 

aquesta commemoració del setanta-cinquè aniversari de les primeres eleccions al 
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Parlament de Catalunya. Per a les persones que, com jo, encara creiem en les 

institucions, aquest és un fet important. També vull agrair al Parlament la possibilitat 

que em va donar de poder editar aquest llibre, aquest llibre que avui es presenta, i 

també vull agrair al president Benach el seu amable pròleg, i al president Rigol, que 

n’hagi volgut fer la presentació en el marc d’aquest acte. 

Tal dia com avui, fa just setanta-cinc anys, com ja s’ha apuntat, es va tancar un 

procés estatutari llarg, un procés que va durar un any i mig, tot just havia començat el 

10 de juny de l’any 31, i amb aquest tancament es va obrir l’etapa de govern més 

important que ha viscut Catalunya des del 1714.  

Aquesta és una efemèride important. Però com a historiadora, i atès el tema de què 

parlem, permetin-me que recordi també una altra efemèride que avui es commemora, 

i és que avui fa tot just cinquanta-nou anys que l’Assemblea General de les Nacions 

Unides va adoptar la Declaració universal dels drets de l’home. Evidentment, els faig 

esment d’un text que no és vinculant per a cap estat però que segurament és el text 

més traduït, el traduït a més idiomes de tot el món, i és un text que sempre s’invoca 

per bé o per mal quan es tracta de qualsevol fet que s’ha de consensuar o qualsevol 

fet que s’ha de pactar. I, en definitiva, els estatuts, ho va ser el del 32 i ho han estat 

els posteriors, no deixen de ser intents de pactes. 

Bé, tornant al tema que avui ens ocupa, tornant al llibre, la gestació de l’Estatut és el 

que he intentat explicar en aquest llibre que tenim aquí damunt la taula. L’Estatut va 

patir un procés llarg, ja ho he dit, i molt complicat. Es va començar a redactar 

immediatament després de les eleccions, es va començar a redactar al començament 

de juny de l’any 31, i pocs dies més tard la comissió que l’havia de redactar el tenia 

llest. A partir d’aquí va començar un procés molt ràpid d’aprovació per part dels 

ajuntaments que havien estat elegits democràticament a les eleccions del mes d’abril, 

i a continuació va ser plebiscitat a Catalunya. L’èxit, és a dir, la rotunditat del “sí”, en 

ambdós processos, va ser aclaparador. I l’acte següent era presentar aquest text al 

Parlament de Madrid, que, evidentment, l’havia de tramitar i l’havia d’aprovar, o 

l’havia de desaprovar.  
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Aquesta ja va ser una altra història. Aquest procés va ser llarg, va durar aquest any i 

mig a què he fet referència, però aquest llarg període no era un període gratuït. No 

podem oblidar que aquest text era un text elaborat pels representants dels ciutadans 

que havien sortit en aquestes eleccions de l’any 31 i que tot el règim, tota la 

República que s’havia implantat a partir d’aquell dia, es movia en una flagrant 

precarietat, tot era provisional, i, evidentment, l’element, el pal de paller, que havia de 

bastir tot aquest règim era el que anomenem “la Constitució”, i la Constitució no 

estava feta, ni tan sols s’havien elegit les persones que l’havien de redactar. Per tant, 

ens trobem amb un estatut redactat ràpidament, aprovat ràpidament a Catalunya, 

però no hi havia cap marc legal per poder-lo discutir al Parlament, amb la qual cosa 

aquest Estatut es va haver de tancar simbòlicament en un calaix, i allí va restar com 

un fantasma fins que la Constitució no es va aprovar i fins que no es va donar el marc 

adequat per poder començar-lo a discutir.  

Aquest temps va jugar jo crec que molt negativament en contra de l’Estatut. Aquests 

vuit mesos llargs que l’Estatut va estar dipositat en un calaix a les Corts van fer que 

es convertís com un fantasma que contínuament treia el cap davant de totes les 

discussions que es tenien al voltant de la Constitució. Mentre la Constitució es 

redactava i es debatia, aquest era el tema central. Els diputats revisaven 

contínuament tots els articles de la Constitució pensant com podien afectar, a favor o 

en contra, aquell Estatut que esperava ser debatut, el contingut del qual, d’altra 

banda, de manera oficial o extraoficial, coneixia tothom. 

D’altra banda, ens trobem també, i això ho hem intentat reflectir en aquest llibre, amb 

el fet que la majoria de persones que formaven les Corts eren persones que, d’una 

manera o una altra, per afinitat, per militància, pel que fos, estaven íntimament 

relacionades amb un grup de persones –representants de grups polítics o 

representants d’entitats, o simplement persones que hi havien anat a títol personal– 

que havien signat un acord a Sant Sebastià l’any 30, quan la dictadura ja era morta i 

la monarquia agonitzava, per canviar el règim. I, evidentment, en un moment que el 

que se signava era un acord de mínims entre tots per acabar un règim que, d’altra 

banda, hi insisteixo, es moria, els consensos i les avinences van ser molt fàcils, i 
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pactar volia dir que el “quan s’implanti la República el que s’implantarà serà un règim 

federal” era una cosa molt fàcil d’assumir. Ara, una altra cosa va ser quan aquelles 

persones, o les persones elegides properes a elles, com ja he dit, eren ja al Govern. 

A partir d’aquí parlar de federalisme, parlar de realitats federals, parlar del règim que 

s’havia d’implantar, tot això, va ser una altra cosa. I aquell Estatut que s’havia fet tan 

de pressa s’havia fet pensant, assumint, que el que s’implantaria seria un règim 

federal. Evidentment, aquí tothom interpretava els acords, d’altra banda no escrits, 

sinó verbalment adoptats, segons li interessava per la seva ideologia, i aquest era un 

altre fet que pesava. 

Tanmateix, tots tenien present que hi havia hagut un acord, que alguna cosa s’havia 

acordat, que alguna cosa s’havia promès, que a algun tipus d’entesa s’havia arribat i 

que, per tant, l’Estatut s’havia de fer. Ara, quin Estatut? I, com era, aquest Estatut? 

Tot això ja va ser un altre debat. 

El que he volgut reflectir en el llibre ha estat la història de l’Estatut. Primer, la història 

de l’elaboració d’aquest projecte de Núria, evidentment tenint en compte que hi ha tot 

de precedents que no es poden oblidar. En segon lloc, aquest Estatut, aquest Estatut 

elaborat a Núria, una vegada feta la Constitució, per dir-ho d’una manera suau, no 

era pertinent. Alguns dirien que era clarament anticonstitucional; els altres ens dirien 

que no. Diguem simplement que no era pertinent. I, per tant, les Corts van elegir una 

comissió que va refer, que va reelaborar, que va tornar a redactar, aquest Estatut, 

“adequant-lo”, entre cometes, a la Constitució, i aquest és el text que es va debatre al 

Parlament, no el text de Núria. En realitat, el text de Núria no va passar mai per cap 

debat a les Corts espanyoles, sinó que el que s’hi va debatre va ser el text aprovat 

per la comissió parlamentària. I, finalment, el que també hem reflectit en el llibre és el 

text aprovat definitivament per les Corts republicanes. Hem intentat establir què es 

perd pel camí amb tots aquests textos successius. 

El llibre, en realitat, és sobretot un estudi de la documentació parlamentària, una 

documentació que des de la història que es fa a Catalunya és sistemàticament 
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oblidada i que, d’altra banda, ens sembla molt important, perquè, òbviament, ens 

afecta sempre molt. 

Aquesta documentació parlamentària és importantíssima i molt rica. Hi ha, òbviament, 

les transcripcions literals de totes les sessions que surten al Diari de Sessions de les 

Corts, però també milers, i no exagero amb la xifra, milers de papers amb esmenes, 

suggeriments, tot tipus d’anotacions, d’informes, que els diputats van enviar al 

president del Congrés, algunes vegades amb una voluntat clarament constructiva, de 

millorar, segons la seva pròpia ideologia, el text, però altres també amb una voluntat 

clarament obstruccionista.  

D’aquesta documentació, ens sembla enormement rica sobretot la que fa referència al 

debat parlamentari. L’hem transcrit literalment al CD adjunt, i hem optat per fer-ne una 

transcripció literal, perquè reflecteix la manera com es desenvolupava el debat, també 

amb una agilitat que no té res a veure amb els d’ara, ja que els diputats tenien dret a 

interrompre en el moment que volguessin la persona que parlava. 

Un altre element important –pel que fa al volum, em refereixo, la resta ho jutjaran 

vostès quan llegeixin el llibre– és el debat que s’estableix a la premsa. Aquí ens 

trobem que durant tota la tramitació de l’Estatut hi ha un doble debat. Jo diria que al 

Parlament hi ha formes parlamentàries. Hi ha discrepàncies ideològiques de fons, 

però es manté una semàntica política correcta. Una altra cosa és quan els mateixos 

diputats surten de l’hemicicle i adopten, amb tots els periodistes esperant-los, amb els 

mateixos cronistes parlamentaris esperant-los, el que en podríem dir un “vocabulari 

de cafè”. I aquí ens trobem que la premsa, i durant la tramitació del debat sobretot la 

premsa del Madrid, que és la que aquí reflectim majoritàriament, ens mostra totes 

dues coses: llarguíssimes cintes, jo diria que avorridíssimes cintes, dels debats 

parlamentaris, que moltes vegades eren en si mateixos tediosos per la repetició dels 

conceptes, i una altra cosa és quan es deixaven anar amb un llenguatge molt més 

planer amb què exposaven la seva opinió sobre el que havien debatut hores abans. 

Per tant, aquí ens trobem amb aquestes dues visions, i aquestes dues visions les 

hem intentat reflectir. 
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Què passava mentrestant a la premsa catalana, que veuran que en el llibre té un 

paper molt menys destacat? La premsa catalana en aquell moment jo diria que està 

desencantada. S’havia mostrat molt eufòrica, havia debatut la necessitat, els pros i 

els contres, de l’Estatut mentre s’havia redactat i mentre s’havia plebiscitat, però a 

partir d’aquí totes aquestes dilacions, tot aquest regateig, el que fan és que parli de 

desencant, i més d’una vegada recull el fet de dir: “Bé, això ens ho hem de replantejar 

i tornar cap a casa.”  

De tota manera, el que sí que ens ha interessat destacar d’aquesta premsa catalana 

és sobretot el que hem inclòs a l’apartat gràfic. L’apartat gràfic és tant o més ric que 

l’apartat documental pel que fa a l’Estatut. Hi ha una quantitat molt important de 

fotografies, una bona selecció les hem inclòs aquí, evidentment una selecció que ens 

ha costat molt i molt de fer. Però també hem intentat dedicar, i parlo en plural perquè 

parlo de les persones que m’han ajudat a fer-ho, una part a caricatures, una part a 

vinyetes, tot aquest element que a vegades per si mateix és tan aclaridor com un 

llarguíssim discurs.  

Bé, em voldria cenyir al temps que m’han demanat que utilitzés i no vull estendre’m 

més. 

Només per finalitzar, voldria dir que, com tot treball, aquest té deutes amb 

moltíssimes persones. Jo voldria donar les gràcies molt especialment a l’Elisenda 

Barbé, que penso que amb tot un gruix de biografies que ha elaborat dels ponents del 

primer Estatut de Núria i de diputats de diverses tendències que van tenir un paper 

rellevant en el debat parlamentari ha col·laborat a enriquir, i molt, aquest llibre. Així 

mateix, vull donar les gràcies a les editores del Departament d’Edicions del Parlament 

per la seva paciència, per la cordialitat que m’han demostrat durant tot el treball i per 

la seva professionalitat, que sense cap tipus de dubte ha col·laborat perquè el llibre, i 

sobretot tota la part gràfica, hagi guanyat, i molt, respecte a tot el que jo havia 

proposat. 

Res més, moltes gràcies.  

(Aplaudiments.) 
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El president 

Té la paraula el molt honorable senyor Joan Rigol, president d’aquesta cambra durant 

la VI legislatura i actual president de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de 

Catalunya. 

El Sr. Joan Rigol (expresident del Parlament i president de l’Associació d’Antics 

Diputats)  

Molt honorable president del Parlament; il·lustres membres de la Mesa; il·lustres 

senyores diputades i senyors diputats; il·lustres senyors exdiputats i exdiputades del 

nostre Parlament; benvolguda senyora Teresa Abelló, autora del llibre; senyores i 

senyors, voldria fer primer una breu remarca: les institucions, com el Parlament, 

superen el cicle vital de cadascú de nosaltres, dels qui hi hem passat, i, per tant, les 

institucions són el signe més clar de la pervivència del sentit de la història del nostre 

país, i tant de bo que aquest Parlament duri molts i molts anys i que això signifiqui 

que cada generació que hi passa hi deixa la seva petjada, però amb la continuïtat del 

nostre poble.  

Una segona consideració és sobre la lectura que he fet d’aquest llibre. Escoltin, és un 

llibre molt ben fet, és un llibre amb un fonament històric considerable, es llegeix amb 

molta facilitat, i crec que el treball que ha fet l’autora mereix tots els elogis. De fet, 

una presentació del llibre no és tant fer-ne un resum, que això estarà a l’abast de 

vostès quan el llegeixin, sinó veure quines preguntes, quins interrogants, m’ha 

formulat a mi mateix. I n’explicaré quatre. 

El primer interrogant és veure com la dimensió històrica ha d’influir en les conviccions 

polítiques de cadascú de nosaltres, dels qui hem estat polítics en exercici en el nostre 

país; segon, l’Estatut del 32, veure què significa i de quin procés venia; el tercer és 

veure la similitud i les dissemblances que hi ha entre l’Estatut de Núria, l’Estatut del 

79 i l’Estatut recent, que, com veuran, n’hi ha moltes, de similituds, en la tramitació, i 

finalment veure si en aquesta situació en la qual ens trobem políticament, que anem 

fent voltes sobre el mateix, almenys la lectura d’aquest llibre a mi em suggereix això, 
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és possible o no és possible trencar aquest cercle on estem situats. Aquestes són 

quatre preguntes que m’ha suggerit la reflexió arran de la lectura d’aquest llibre.  

És ben cert que els polítics no som uns professionals de la història. Els professionals 

de la història són els qui escriuen llibres sobre la història. Però si nosaltres no tenim, 

cadascú de nosaltres, una visió a llarg termini, considerarem la política només com 

una casuística de fets presents. Si nosaltres no veiem que formem part d’una anella i 

d’una gran trajectòria col·lectiva, fem un reduccionisme de la política considerable. 

Per tant, a mi, em sembla que reflexionar sobre l’Estatut del 32, en aquest cas, o 

reflexionar sobre com el nostre país ha anat pervivint al llarg dels segles és 

fonamental per saber l’abast autèntic del que és una vocació política com la nostra, 

perquè en aquesta trajectòria descobrim i veiem que la democràcia no és només com 

una espècie de llei de circulació per no topar els uns amb els altres, sinó que és un 

projecte de convivència, i els qui troben les arrels en la història saben i veuen que el 

seu poble és un poble fet i forjat per cinquanta mil fets, per cinquanta mil aportacions, 

que, en el fons, el que fan és anar cohesionant una certa personalitat col·lectiva, 

sobre la qual, i només al voltant de la qual, al meu entendre, es pot fonamentar una 

autèntica política, una política en què la democràcia sigui aquest projecte de 

solidaritat, sigui aquest projecte de compartir entre tots plegats.  

Lògicament, tota història –això ho deia en Benedetto Croce, que era aquell 

intel·lectual i aquell polític italià membre de l’Institut d’Estudis Catalans, estava molt 

vinculat a Catalunya– és història contemporània. I és ben cert: cadascú i cada època 

mira la història des de la seva perspectiva, i en un cert sentit la història és 

inabastable, però cadascú des del seu lloc, des del seu temps, des de la seva manera 

de pensar, s’hi refereix, i per tant ens hi referim d’una manera plural. Però el fet que 

tots coincidim en una història com a punt de referència em sembla que ens dóna 

l’autèntic sentit del que és la unitat i la cohesió d’un poble. 

Per tant, davant de l’immediatisme, davant de voler contraposar problemes reals i 

problemes identitaris, crec –i dispensin si no expresso l’opinió de tots, però almenys 
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és la meva– que el que fem és una vivisecció d’allò que és vida en la mateixa política, 

al meu entendre.   

Segona consideració. L’Estatut del 32, què significa al llarg de la nostra història? 

Vostès saben que des del 1716, concretament, nosaltres vam quedar sense 

institucions polítiques, i la del 1932 és la primera institucionalització política que tenim 

com a poble català. Què ha passat al llarg de tots aquests segles en què Catalunya 

no ha tingut cap institució política que l’emparés que ha fet possible que el poble 

tingui consciència de la seva identitat cultural i de la seva identitat col·lectiva?  

Doncs han passat diverses coses. És a dir, quan ja no som els polítics els qui d’una 

manera o altra intentem vertebrar el bé comú, sinó que és el poble el qui, ell mateix, 

va mantenint aquest fil conductor de la història, passa allò que, per exemple, explica 

en Josep Fontana, del segle XVIII, quan en Jovellanos se’n va al castell de Bellver, 

passa per Catalunya i queda absolutament meravellat de veure com el camp català 

està tan ben treballat, i ho explica d’una manera molt gràfica: veu com els arbres 

estan perfectament alineats, com es fan els marges per guanyar terreny per sobre de 

les valls i com es van construint cases cada vegada més amunt per guanyar terrenys 

per fer-hi el que en diem la “reforma agrària” del país. I contraposa això a la certa 

deixadesa agrària que hi havia en el conjunt de l’Estat. Ve’t aquí un signe d’identitat 

que s’anava donant al llarg de la història del nostre país sense institucionalitzacions. I 

després va venir la revolució industrial, i la Renaixença, que tot són coses portades 

des del poble per anar mantenint viu aquest sentit de col·lectivitat.  

En definitiva, quan no hi ha institucions i és el poble el qui manté aquesta cohesió, el 

poble ho fa treballant, tenint capacitat d’iniciativa, tenint capacitat d’expressió cultural, 

que és allò que ens va determinant a tots plegats, de tal manera que els polítics que 

sorgeixen d’aquí no són el model de polítics de la restauració canovista, per 

entendre’ns, en què tots estan ja ben situats, cadascú en el seu lloc en funció dels 

interessos i dels col·lectius que defensen. Surten gent com el doctor Robert o gent 

con en Domènech i Montaner, per posar només dos exemples, que són fruit d’aquest 
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procés regenerador de la vida col·lectiva de Catalunya mitjançant la reforma agrària, 

mitjançant la revolució industrial i mitjançant la mateixa Renaixença.  

En aquesta història, que no cal mitificar, perquè, lògicament, mentre es donava això 

era un país ple de contradiccions, amb les Bullangues i les injustícies que hi havia en 

el començament de la mateixa industrialització, el fil conductor és aquest, de tal 

manera que sense institucions nosaltres hem pogut perviure. El sentit  

regeneracionista no s’aplicava a tal o tal partit, sinó que s’aplicava al país, s’aplicava 

a Catalunya. 

Aquests són, al meu entendre, els fonaments sobre els quals després el president 

Macià podrà plantejar la necessitat de l’Estatut d’autonomia del 32. És un estatut que 

lògicament té una llarga història. Permetin-me només la referència a Prat de la Riba i 

la Mancomunitat, en el primer intent previ d’estatut, que tampoc no va sortir, però que 

significava, en el temps d’en Prat, el fet que els catalans ens volíem autoadministrar, i 

per mitjà de la qualitat d’aquesta administració donàvem una idea de cap on vèiem 

nosaltres el futur de la nostra catalanitat i de la nostra convivència com a persones. El 

president Macià fa un pas més. Ja no es tracta només d’autogovernar-nos, sinó 

d’exigir els deures que té la gent del nostre voltant respecte a la nostra pròpia dignitat 

com a poble.  

I l’Estatut d’autonomia és la culminació d’aquell procés secular del 1716 en endavant, 

que culmina el 1932, el procés d’un poble que es manté, i que es manté per les seves 

pròpies qualitats de poble, que fa aquest pas endavant d’autoadministrar-se i que 

després és capaç d’exigir la seva pròpia dignitat com a poble.  

Aquest, per a mi, al meu entendre, és el procés d’aquest Estatut, que comença amb el 

Pacte de Sant Sebastià. Allà hi van tres catalans de bé. Hi van en Mallol, l’Aiguader i 

en Carrasco i Formiguera, i allà és on intenten unir el sentit del progressisme 

republicà amb el sentit d’autonomia de Catalunya. Però aquesta aportació inicial del 

catalanisme passa després pel sedàs del que significa la redacció de l’Estatut, un 

estatut que el president Macià deia que tot i que la Lliga no estigués en el dictamen 

de la comissió havia de ser un estatut que el pogués votar tothom, ell deia això. 
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Doncs és un estatut votat per tothom, en aquell gran esclat del nostre poble, que 

després passa pel sedàs de les Corts republicanes, on es deixen moltes coses pel 

camí. L’estat català, que havia reclamat el president Macià des del balcó de la 

Generalitat i que després la ponència va transformar en una Catalunya com a estat 

autònom dins de la república espanyola, no passa, això no passa, i es comencen a 

llimar totes les peticions de competències de la Generalitat. Llegint aquest llibre 

vostès hi aniran trobant tots i cada un dels aspectes en què es van llimant les 

peticions de Catalunya respecte a les diverses competències.  

Ben probablement, si vostès llegeixen aquest llibre, aniran fixant-se com aquesta no 

és una història única, sinó que probablement molts de vostès la compararan amb les 

experiències que hem passat ja en el nostre cicle vital, que mostren com un estatut, 

que significa una perspectiva, que significa una esperança, després és llimat per 

molta gent.  

I aleshores el gran debat a les Corts republicanes és un debat fort, és un debat dur, hi 

entra gent de molt nivell intel·lectual, no cal dir-ho –Unamuno, Ortega y Gasset, 

etcètera–, molta gent, però hi entra també aquell nacionalisme espanyol tan i tan dur, 

com el de Royo Villanova, per exemple, que intentava, amb demagògia, girar 

Espanya en contra de Catalunya. Probablement, vostès també podran continuar fent 

aquesta similitud  o dissimilitud entre un moment i l’altre.  

Però, realment, voldria ara referir-me a un fet, en aquest sentit, al meu entendre, 

preocupant. L’altre dia, sense donar-hi més importància, s’havia d’estar atent en llegir 

les cròniques de Madrid per veure com determinada gent que era molt a prop del 

Congrés dels Diputats de Madrid quan passava el nostre president de Catalunya, el 

president Montilla, l’intentaven insultar amb el nom de catalán. La paraula catalán era 

l’expressió d’un insult. De vegades, hi ha fets menys significatius que tenen una 

volada i una dimensió mediàtica extraordinària, i això ha passat amb una discreció 

total i absoluta. Ens haurem de preguntar si el nacionalisme espanyol, alguna part 

d’aquest nacionalisme, és un nacionalisme que té components de tipus racial. Ens ho 
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haurem de preguntar. Perquè si la paraula catalán és un insult, això hauria de 

preocupar, i molt, la gent demòcrata del conjunt de l’Estat espanyol. 

Aquesta tarda, llegint un llibre, d’altra banda molt recomanable per la seva qualitat 

literària, d’en Josep Maria Castellet, l’últim que ha publicat, hi he trobat una expressió 

del general Camilo Alonso Vega de quan parlava amb l’Eulàlia Duran del 

nacionalisme d’en Max Cahner, per dir una persona de tots coneguda i apreciada. 

Deia així, el general Camilo Alonso Vega: “Los catalanes son separatistas, señora” 

dirigint-se a l’Eulàlia Duran. “Si yo pudiera los pondría a todos en la frontera, los 

expulsaría, pero no puedo, porque, aunque no lo quieran, son españoles.” Fixin-se 

quina visió, en aquells temps del Franco, lògicament, no els d’ara, tenia dels catalans 

aquest senyor.  

Per tant, hem de saber que l’Estatut del president Macià o l’Estatut actual són estatuts 

amb els quals haurem d’aprendre a remar contra corrent. Segurament, aquesta és 

una des les constants històriques del nostre país. 

I, com es fa per nedar contra corrent, políticament parlant? Agafant el que apareix de 

la societat política de l’any 32 multiplicat per molt, amb la complexitat de la societat 

actual, perquè l’any 32 hi havia una cohesió quasi natural de la societat, i ara ens 

trobem amb una complexitat enorme del conjunt de la nostra societat. Com es pot fer? 

Al meu entendre, assumint la diversitat i el pluralisme, que és la norma de la 

democràcia. Quan es creen fronts dels uns contra els altres, ideològics i enfrontats, 

passa allò que ens va passar a nosaltres en el nostre país entre el 36 i el 39. La 

democràcia es basa en l’acceptació de la diversitat i del pluralisme. I, alhora, si em 

permeten un segon element, aquesta democràcia troba la seva expressió no solament 

en la confrontació i el debat entre partits, sinó en les actituds institucionals. Les 

institucions, que no són dels partits polítics, sinó que són del poble, serveixen per 

moderar i per positivitzar allò que es presenta d’una manera confrontada en l’àmbit 

polític i en l’àmbit ideològic. I els catalans hem de tenir aquest sentit institucional a 

flor de pell, perquè hem de nedar contra corrent, i per nedar contra corrent 

necessitem això.  
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I necessitem la complicitat de la societat civil. No pot ser que la dinàmica política vagi 

per una banda i la societat civil vagi per una altra banda, si tenim perspectiva 

històrica, si sabem que el nostre país l’ha aguantat durant segles només la societat 

civil, i només el 32, quan apunta l’Estatut, això agafa un caire institucional i un caire 

polític. Nedar contra corrent vol dir no perdre de vista gens la nostra complicitat, la 

nostra sintonia, amb la mateixa societat civil.  

I un element, quasi un desideràtum, que deu ser pràcticament impossible de formular, 

però pel qual jo crec que els catalans hem de sospirar, que és la unitat en les coses 

fonamentals i bàsiques allà on es discuteix i on es decideix el futur del que ens 

interessa com a poble, saber formular allò en què ens hem de trobar units tots els 

catalans, sigui quin sigui el nostre partit, la nostra opció, perquè ho considerem com 

un element fonamental per al nostre país. Saber formular això és un dels desitjos pels 

quals Catalunya ha d’aprendre a nedar contra corrent. 

Però per aconseguir això es necessita diàleg entre les forces polítiques. Permetin-me 

una reflexió sobre aquest punt: no és un líder polític com cal aquell que diu que 

dialoga però l’únic que fa és enrocar-se amb l’estratègia del seu propi partit; és líder 

de debò aquell que és capaç de trobar l’altre, l’adversari polític, i anar-hi no amb 

l’estratègia i amb la conveniència, sinó amb aquelles conviccions que sap que 

necessita per al bé del nostre país. I nosaltres necessitem com el pa que mengem 

aquest nou lideratge, que molt sovint no el tenim. El líder és aquell que es capaç de 

fer anar el seu grup una mica més enllà de la inèrcia del grup. Necessitem líders així 

si volem aprendre a nedar contra corrent davant d’una situació difícil com la que 

institucionalment tenim. 

I hem de saber, com deia el president de la Generalitat no fa gaire, que, almenys en 

l’opinió d’alguns, hi ha una desafecció progressiva respecte a l’Estat. Però també hem 

de saber que hi ha una desafecció política a l’interior del nostre país, i que hi és, i que 

els únics que poden donar resposta a això són les diverses forces polítiques. I si em 

permeten concretar-ho, són els líders de les diverses forces polítiques, que han 

d’exercir el lideratge, no únicament  i exclusivament de corretja de transmissió de les 
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estratègies i de les tàctiques dels diversos partits. I aquest és el diàleg que 

necessitem com el pa que mengem, al meu entendre. 

Ja els he dit que aquest no és un llibre qualsevol. És un llibre que aporta unes dades 

molt ben tractades acadèmicament, però sobretot és un llibre que ens suggereix, als 

polítics, molts interrogants, molt importants. I, com que tota la lectura del llibre no 

deixa de ser un diàleg entre tu i el mateix llibre, suggereix a cadascú preguntes, 

interrogants, absolutament diferents. Jo he intentat explicar d’una manera 

probablement molt subjectiva els meus. 

Moltes gràcies.  

(Aplaudiments.) 

El president 

Moltes gràcies, president Rigol, per les seves paraules, sempre basades en el 

coneixement i la saviesa, en el compromís i la coherència.   

Avui commemorem aquelles eleccions del 20 de novembre de 1932, l’obertura oficial i 

solemne del 6 de desembre o la sessió constituent del 13 de desembre. Avui, doncs, 

fem un record de la història. I ho volem fer de dues maneres: presentant aquest llibre, 

El debat estatutari del 1932, però també amb l’homenatge a les persones, sobretot a 

les persones que han protagonitzat, potser, l’època més recent del Parlament, però jo 

diria que aquest és un homenatge que val per a tothom que hagi estat diputat o 

diputada d’aquesta cambra. 

La dimensió del que signifiquen aquells moments, el 20 de novembre del 32, el 6 de 

desembre, el 13 de desembre, la va descriure el mateix president Macià en el discurs 

d’investidura de la sessió del 14 de desembre, quan al final de la seva intervenció va 

dir: “Em disposo a escoltar, que per vosaltres, honorables diputats, després de més 

de dos-cents anys d’haver emmudit, tornarà a parlar Catalunya.”  

“Després de dos-cents anys d’haver emmudit, tornarà a parlar Catalunya.” Aquella 

frase recull diversos paràmetres, i alguns de molt importants, com la idea del paper 

dels diputats com a veu del poble. De vegades, aquest és un paràmetre que oblidem i 
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que és plenament vigent. També, Macià ens remet al 1714, a la institució de la 

Generalitat, que justament ell havia recuperat en les negociacions amb el Govern 

provisional de la República de l’Estat i que l’Estatut va refermar. I també remarca, 

quan anuncia que clourà la seva intervenció per escoltar els diputats, el paper 

fonamental del poder legislatiu en el sistema democràtic, el respecte al Parlament i la 

seva consideració com a peça essencial de la Generalitat de Catalunya. 

Avui, doncs, celebrem que fa setanta-cinc anys una part de Catalunya –les dones no 

tenien dret a vot– va poder expressar-se democràticament per escollir els seus 

representants en les seves pròpies institucions. 

Aquest exercici d’autogovern, Macià també el va saber resumir en la sessió inaugural 

del 6 de desembre, quan va dir, adreçant-se “als fills de Catalunya”, que “aquest 

Parlament, format per catalans de pensament català, dictarà lleis també catalanes i 

pensant en vosaltres, que sou catalans”. 

Ell, que com tants altres diputats havia viscut en primera persona el que significava la 

vida política a les Corts de Madrid; ell, que havia vist com el centralisme de l’Estat 

espanyol frenava l’avenç de Catalunya; ell, que havia vist aturar projectes catalans 

perquè Espanya tenia altres prioritats, entenia que finalment s’havia obert una porta 

perquè Catalunya recuperés una part de les seves llibertats. 

I amb gran càrrega simbòlica, l’antic arsenal de la Ciutadella, símbol de la repressió 

contra la ciutat i contra els catalans que s’havia reconvertit en palau al final del segle 

XIX, va passar a ser la seu del Parlament. Simbòlicament, el Parlament s’alçava 

sobre els vestigis de la repressió borbònica, i, a la pràctica, a les institucions 

catalanes, després de més de dos-cents anys, se’ls girava feina.  

Calia reconstruir l’Administració i la gestió pública de Catalunya. Calia, en certa 

manera, reconstruir un país. Es comptava amb l’experiència de la Mancomunitat, es 

comptava amb l’exemple d’altres parlaments i, sobretot, amb la il·lusió i la força de qui 

recupera una porció de llibertat després de tant de temps.  

Per contra, el dificultós i en part frustrant procés viscut per l’Estatut d’autonomia, el 

del 32, les retallades competencials i pressupostàries que va patir el text que amb 
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tant d’entusiasme havia aprovat en referèndum el poble de Catalunya o les tensions 

viscudes davant l’onada anticatalana advertien de les dificultats a què hauria de fer 

front la Generalitat d’aquella època. 

I, certament, aquella fou una etapa breu i accidentada, però no per això menys 

destacable o important. “La tasca legislativa fou copiosa i múltiple; el seu inventari i la 

seva descripció causaran sorpresa i desfaran injustificats judicis pejoratius”, explicava 

Joaquim de Camps, jurista, historiador i polític que en aquells anys va militar a Acció 

Catalana Republicana i que va deixar escrit un interessant estudi d’aquell Parlament 

de la República. 

Els elements que en fan una etapa accidentada són prou coneguts: el conflicte entorn 

de la Llei de conreus; l’absència a la cambra dels membres de la Lliga des del 30 de 

gener fins a l’1 d’octubre del 34; els fets d’octubre, que porten a la suspensió de les 

institucions catalanes, i l’abrupte final de l’oasi català del 36 amb l’alçament dels 

militars colpistes i la subsegüent Guerra Civil. 

Tot plegat, va ser un període breu i amb molts obstacles, però d’intensa activitat 

legislativa. En destaca l’anomenat “Estatut interior”, que venia a completar el 

d’autonomia, i la mateixa Llei de conreus. Però seria injust oblidar la Llei de capacitat 

jurídica de la dona; la Llei municipal; les de foment de la cultura; les de caràcter 

economicosocial, com per exemple la de mutualitats, la de cooperatives o la taxa 

sobre consum i serveis d’hostalatge i restaurants, o diverses lleis sanitàries, inclosa 

una d’aigües que pretenia limitar els abocaments als rius, en particular al Llobregat. 

El cop d’estat militar contra la República va impedir fer encara més extensa aquesta 

llista, que ja tenia diverses lleis a punt d’aprovació, entre les quals, curiosament, la 

d’arrendaments urbans, i també, per cert, la Llei electoral. 

El repàs històric d’aquell període mereixeria molt més detall del que ara em pertoca 

oferir. No correspon ara fer el repàs d’aquests setanta-cinc anys, o del Parlament a 

l’exili o del restabliment democràtic del Parlament actual, però sí que voldria aprofitar 

l’oportunitat per remarcar dues idees, dues reflexions que vull compartir amb vostès i 

que crec que mereixen ser destacades. 
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La primera. Vull lloar i reivindicar públicament i solemnement la feina de les diputades 

i els diputats al Parlament de Catalunya. Ara que es parla tant de desafecció política, 

de distanciament, que s’assenyala un creixent desinterès de la ciutadania envers la 

vida política, és hora de respondre amb orgull que tant el conjunt dels 617 

representants de la ciutadania que ha tingut aquesta cambra en els vint-i-set anys de 

l’actual període com els més de noranta representants que ho foren durant el període 

republicà mereixen el respecte de la població i mereixen que es conegui i reconegui 

la molta feina que en un i altre període ha fet el Parlament de Catalunya. 

Les enquestes ens diuen que aquesta feina és força ignorada per la ciutadania. Això 

sí, i ho remarco, també ens diuen que qui coneix i segueix la feina que es fa al 

Parlament, la valora positivament. I a la inversa: qui no la coneix, qui no n’està 

informat, es refugia en tòpics negatius a l’hora de valorar-la. Reivindico, doncs, més 

coneixement i reconeixement dels nostres diputats i diputades i de la feina que fa el 

Parlament. Al cap i a la fi, democràcia significa govern del poble, i malament es 

governa des del desconeixement o des de la ignorància. 

La segona. “El coneixement de la història ens permet no cometre errors passats.” Ho 

escrivia el poeta. Potser el llibre de Teresa Abelló avui presentat sobre el debat 

estatutari del 32, l’hauríem d’haver editat abans.  

Vull remarcar la necessitat de mirar enrere, de revisar el passat per no repetir errors. 

Sense la càrrega de tensió i violència d’aquella època, hi ha, tanmateix, molts 

paral·lelismes que cal tenir en compte, no tant perquè hi hagi el risc de tornar a caure 

en una guerra, sinó per aconseguir que Catalunya tiri endavant els reptes que té avui 

sobre la taula. 

De fet, els obstacles per al país són els mateixos: centralisme, poder de decisió 

allunyat, resistència i alentiment en el traspàs de competències o manca de 

finançament suficient tot i l’alta contribució de Catalunya a l’Estat. Ara tenim l’Estatut 

al Tribunal Constitucional; llavors, el Tribunal de Garanties Constitucionals, dividit, 

votà 13 a 10 contra la Llei de conreus que havia aprovat el Parlament, per invasió de 

competències de l’Estat. Qualificada la decisió del Tribunal com a política i no 
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jurídica, el Parlament aprovà de nou la Llei punt per punt, desafiament que va afavorir 

els posteriors fets d’octubre. 

En aquella època, el partidisme, la visió poc objectiva, també afectava el debat 

parlamentari. No en posaré exemples, perquè molts serien traslladables als nostres 

temps. Però també, i amb això vull acabar la meva intervenció perquè és el que ens 

dóna més esperança, en una i altra època, quan la importància del moment ho ha 

demanat, tots els representants del poble han posat per sobre els interessos 

col·lectius, els interessos de la nació catalana; la responsabilitat amb la història, amb 

un temps, amb un país, amb una nació, per sobre d’interessos particulars o de partit. 

I en posaré un exemple vinculat a aquest dia de commemoracions: en restablir-se el 

Parlament després de la suspensió pels fets d’octubre, Martínez Domingo, diputat de 

l’oposició, membre de la Mesa, era el segon vicepresident, va rebre un vot de gràcies 

de tota la cambra de manera unànime, de tots els partits, en homenatge per la 

diligència i l’enteresa en la defensa dels furs del Parlament mentre el president 

Casanovas era presoner pels fets d’octubre.  

Per sobre de la ideologia dels partits hi havia el valor, la responsabilitat de 

representar un poble, un país, una nació, la responsabilitat dels representants polítics 

del poble, de les diputades i els diputats, que avui, amb aquesta commemoració, 

reben, rebeu, un merescut i solemne homenatge i reconeixement amb la 

commemoració dels setanta-cinc anys de les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

 


