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PHBSIDENZ

E. Sr. President del 2o%i
Parlejnent de Gataluzi|Dei
BARCELONA
HonoxcLble Sr;
Al couetituirse el nou parlament de Catalunya
creiem que ele que hem mantigut el primer Parlament,amb penes i
treballa^ i a costa de grans sacrifioia, ja podem renunciar al nostre
carreç,amb tota la dignitat que el aoatinguerem dea de 1932.
Aizi propiciem que/amb el nóu Estatut hi hagi
un Bol Parlament ,emb un nou President i una nova Mesa i tambe un
nou President de la Oeneralitat,que nosaltres aceptem i acatem amb
1 'esperança da que puguin empendre la labor de presentar al Mon,una
Catalunya Estat,amb la propia llengua; la oatalema.
Escric quant encare no sabem ni els nom dala
nous Diputats ni el de les persones que ostentaran els càrrecs de
una i altre Presidencies «Per aixo es mes escaient,encare,que ena
afanyem a dir que acatem les nores Institucions. Per mi .ij crec que
per tots ela Diputats/.qua ens hem mantingut fidels al mandat que el
poble ens don¿,el8 nous Prmmidents son des la seva presa de posesio,
els nostres Presidents.
Per aizo dec&hro que renunciem «Is nostres
aizÈ. que quedi constituit el nou Parlament. Deixo 16 Presidencia del
del primer Parlament de Catalunya de 1932 i paso a esaer un altre
simple ciutada mes que acata lea noves Institucions.
Es ciar que. ens dol la indeguda persistencia
de les Diputacions i deis Gobexns CiVils,pero creiem que les. noves
Institucions que are comencen,faran la labor que calgui pera, demoa—
trar que mereixem esser un poble lliure i que la nova Generalitat

es la única representació de Catalunya.
Bebeu E. Sr. Ireeident^aiib la meva renuiicla,elB
millors Tots perqoe 1'exit acomqianyi la. tasca que aneu a empendre,
Visqueu molts anys,Vos Sr, President i tota ela
Senyors Diputats,pel be de la nostre Patriarcat
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l'estat de salut àe la meva esposa,segurament fardC difícil que jo
pugui estar personalment a la eerimonia,oom es el meu fervent desit j,
Ter si fos cas es perque envio aquesta lletra, y

La meva adx^ça; (Oal ueár el coxrou aeri-certiflcat»)
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