
ia interina 
o e ompanys i Jover 

ell dia 13 de desembre de 1932 

S U M A R I  

A dos quarts de cinc i deu nzinuts de la tarda és oberta la sessió, sota la presid8ncia del se#yor Companys. 
Aprovació de I’acta de la  sessió anterior. 
Continua la discussió del dictamen de la  Comissió del Reglanzent interior. 
Lectura de l’article 21.6 (20.8 del Projecte) del Titol  V I ,  i d’un vot particular signat pel; senyors Romd 

Sol, Joan Vallbs i Pujals  i Josep M: Tries de Bes. 
Defema de I’esmentat vot particular feta pel senyor Va l l i s  i Pujals.  
Iiesflosta del senyor Lluis  Bru, en. %om de la  Comissió. 
Intervenció del senyor Lluis  Duran i Ventosa. 
lies posta del President de la  Comissió, senyor Espanya. 
Rectificació del senyor Duran  i Ventosa. 
l?s rebutjat el vot particular i aprovat, per votació ordindria, l’article 20.e del Titol  V I  dei dictamen. 
Lectura i aprovació de I’article 2 2 . 6  (21.6 del Projecte) del Titol V I .  
Lectura de I’article 23.6 (22.6 del Projecte) del Titol V I ,  i d’un voi particular signat pels senyors Sol, V a -  

Defeutsa de l’esmentat vot particular feta pel senyor Va l l& i Pujals.  
Resposta del membre de la Comissió, senyor Rovira i V i y g d i .  
Rectificació del senyor Vall& i Pujals .  
Rectificació del senyor Espanya.  
Bs rebutjat el vot particular i aprovat, per votació ordindria, l’article 23.+ del Titol  V I  del dictamen. 
Lectura i aprovació de l’article 24.6 (23.6 del Projecte) del Titol  VI .  
Lectura i aprovació de l’article 25.* (24.6 del Projecte) del Titol  V I I .  
Lectura i aprovació de I’article 26.6 (253  del Projecte) del Titol  V I I .  
Lectura de l’article 27.6 (26.6 del Projecte) del Titol  V I I ,  i d’un vot particular signat pels senyors Sol, Va- 

Defensa de l’esmentat vot Particular feta pel senyor Vallbs i Pujals.  
Resposta del President de Ja ~omiss ió ,  senyor Espanya.  
Rectificació del senyor Vallds i Pujals.  
Rectificació del senyor Espanya.  
Intervenció del senyor Palacin i resposta del senyor Vallbs i Pujals.  
I?s rebGtjat, per votació ordindria, el vot fiarticular. 
Lectura d’una proposició incidental, signada pels senyors V ida l  i Guardiola, Romeva, Carreres i A r t a a ,  

Lectura d’una addició i d’una esmena a l’article 27.6, i d’una addició a l’article 28.*, sigxades pels senyors 

112s i Pujals  i Tries  de Bes. 

112s i Pujals i Tries  de Bes.  

Abadal, Casabb, D u r a n  i Ventosa, Ventosa i Calvell i Tallada. 

esm,entats. 
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Defen sa del senyor Tallada. 
Resfiosta del senyor Esfianya. 
Rectificacic del senyor Tallada. 
Intervenció del senyor Conseller de Finances i nova yectif icació del senyor Tallada. 
S ó n  fiosades a votació, i rebutjades, la proposició incidental, les addicions i l’esnzena. 
Aprovació de l’articie 27.6 (26.6 del Projecte). 
Suspensió de la discussió del dictamen de la Comissió de Reglament interior. 

És Procedeix a la  votació de President. 
E l  senyor Comfianys promet el cdrrec de Diputat i passa a ocupar la  Presiddncia. 
Votació de Vice-presidents. 

Votació de Secretaris, 
Promesa deis Vice-presidents. 

Es passa a la segona part 
Presideix el senyor Casanoves. 

Es elegit el senyor Companys per 70 vots i u n a  ?apereta e n  blanc. 

Són elegits Vice-president firimer el senyor Joan Casanoves, per 54 vots, 

de l’ordre del dia,  o sigzli la constitució definitiva de la  Cambra. 

i Vice-president segon, el senyor Martinez Dorningo, per II vots. 
Resulten elegits els senyors Rouret, Dot, Casabó i Gerhard. 

A continuació prometen el cdrrec de Diputat els senyors Andreu,  Armen- 
dares, Armengol, A m a u ,  Balart, Bancells, Barrera, Battestini, Bil beny, Blasi ,  B r u  i Jardi ,  
Canturri, Carreres i Artau,  Casa bó, Casademunt, Casanelles, Colldeforns, Comes, Companys 
(Joscp) ,  Coromines, Cunillera, Dalmau i P la ,  Dencds, Dot, Espanya,  Fdbrega, Favreres i Duran ,  
Folcn, Font bernat, Galés, Cassol, Guinart, I bars, I d a ,  Lloret, Lluhi, Macid,  Magre,  Mestres, 
Mies,  Mora,  Palacin,  Pi i Sunyer,  Ribes,  Riera,  Rouret, Rovira i Virgi l i ,  Sellés, Sauret, Selves, 
Serra i Hunter,  Soler i B r u ,  S imó ,  Tallada, Tauler,  Tries de Bes, Vallds i Pujals ,  Val ls  i Taber- 
ner, Ventosa i Calvell i X i rau .  

Discurs de grdcies del President, senyor Companys.  
S’aheca la sessió a tres quarts de vuit  de la vetlla. 

S’obre la sessió a dos quarts de cinc i deu 
minuts de la tarda, sota la Presidkncia del senyor 
Companys. 

AI banc del Govern hi ha els Consellers senyors 
Lluhi, Xirau i Casals i els Comissaris senyors Irla, 
Valldoriola i Cavallé. 

Es llegeix i s’aprova I’acta de la sessió an- 
terior. Entra el Conseller senyor Gassol, 

ORDRE DEL DIA 

Reglament de RBgim interior 

El Sr. PRESIDENT : Continua la discussió 
del dictamen de la Comissió de Reglament de 
!a Cambra. El senyor Secretari llegirj l’ai-ticle 21.i 
del dictamen. 

EI Sr. V44LLI?S I PUJALS : L’article 20.6 va 
restar damunt la Mesa. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Prego a la 
Presidhcia que es IlegFixi l’article 20.6. 

EI Sr. SELVES : Es el que es va a llegir. 
EI Sr. PRESIDENT : Recordo als senyors 

Diputats que, en la sessió anterior, un article 
del dictamen es desglossi en dos. L’article 21.6 bs, 
doncs, el zo.* del dictamen. Procedeixi’s a I s  seva 
lectura. 

Un, Sr. SECRETARI : {{Títol VI : Discussió 
del Projecte de Constitució. - Article 21.6 - 
Primer : Un cop constitu‘it el Parlament, nome- 
nar& una Comissió especial que hauri de pre- 
sentar-li un projecte de Constitució interior de 
Catalunya. Segon : La Comissió susdita es com- 
pondri d’onze individus, ser& elegida directament 

pel Parlament i en cada papereta no es podran 
incloure vilidament més que set noms; resultaran 
designats els que obtinguin major nombre de 
sufragis. Tercer : Presentat per la Comissió el 
Projecte, s’imprimiri i repartiri, així com els 
vots particulars, La discussió podri comensar en 
la sessió immediata.)) 

EI Sr. PRESIDENT : A aquest article hi ha 
un vot particular dels senyors Rom& Sol, Vall& 
i Pujals i Tries de Bes. El Sr. Secretari en donar& 
lectura. 

Un Sr. SECRETARI : Vot particular a I’apar- 
tat segon de I’article 21 de1 projecte de Regla- 
ment interior del Parlament de Catalunya: 

((L’apartat segon caldria redactar-10 així : “La 
Comissió de Constitució es compondri de quinze 
individus, ser& elegida directament pel Parla- 
ment, i en cada papereta no es podr& incloure 
v3idament més de nou noms; resultaran desig- 
nats els que obtinguin major nombre de sufragis.”)) 

EI Sr. VALLGS 1 PUJALS : Demano per 
parlar. 

EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Vall& i Pujals. 

EI Sr. VALLES I PU JALS : Senyors Diputats: 
Els components d’aquesta Minoria que formaven 
part de la Comissió del Reglament interior, hem 
assistit a les seves deliberacions portats d’un 
ser6 i d’un franc esperit de col.laboració, que ser& 
la norma de conducta que inspirar& tots els 
nostres actes en aquest Parlament. Per aixb 
nosaltres hem accedit amb gust a qu& aquesta 
deliberació en la Comissió es portés a terme 
damunt d‘unes bases que tal vegada no han 
estat les més convenients. Hem accedit a que 



PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMARTS, 13 DE DESEMBRE DE 1932 29 

es prengués com a base de discussió I’avant- 
projecte que ens havia facilitat el Govern i que 
no era més qui: una traducció o una lleugera 
adaptaci6 del Reglament que regula les discus- 
sions de la Cambra de Madrid, o sigui de les 
Corts Constituents espanyoles. Hauríem preferit, 
i en aix6 ens acompanyava el parer de tots els 
individus de la Comissió, que s’hagués fet un 
Reglament totalment nou, un Reglament origi- 
nal, el qual hauríem pogut portar sugger &cies 
i novetats que no permetia el text que s’havia 
facilitat com avantprojecte. Hauríem volgut tam- 
bé que no s’hagués dut aquesta discussió amb 
tanta precipitaclh. En dos dies haguérem de 
dictaminar sobre tot el Reglament, celebrant 
sessions de llargues hores; perd varem accedir 
a aixd, fent-nos ckrrec de les raons que hi havien 
I principalment de la necessitat que tenia el 
Parlament d’aprovar el seu Reglament. 

Per aquestes mateixes raons, nosaltres hem 
sacrificat una si:rie de qüestions de detall i el 
nostre criteri, que era, en alguns d’aquests punts, 
divergent del criteri que s’assenyalava en l’avant- 
projecte; perd, com que eren qüestions de detall, 
per a facilitat el que hi hagués dictamen com 
més aviat millo, , sacrifickrem alguns dels nostres 
punts de vista, que tal vegada haurien estat 
objecte de discussió si s’hagués tractat d’un 
estudi minuciós en el qual haguéssim aportat 
orientacions distintes. Aquesta é? la ra6 per Ia 
qual acceptjrem 1 ’avantprojecte. 

Per6 hi ha hagut punts en els quals aquest 
criteri no s’ha sostingut, per haver-hi diferi:ncies 
substancials que transcendien més enlla d’alld 
que és el simple detall. 1: procurant que aquests 
punts fossin els menys possibles, hem presentat 
quatre vots particulars a la totalitat del Regla- 
ment. 

Dos d’aquests vots particulars tenen una 
importkncia merament de detall, perd de detall 
cl’alguna consideració. 

Els altres dos, són ja punts fonamentals, en 
els quals el nostre criteii és diferent del marcat 
en el dictamen de Majoria i lasdiferenciació és 
motivada per qüestió de doctrina. 

Nosaltres hem presentat aquests vots parti- 
culars tenint en compte la importancia que té 
en tot Parlament el Reglament interior per a 
regular les discussions. No oblidem que el Regla- 
ment interior ve a ésser 1’Estatut que regula els 
drets de les Minories, les quals, amb aquests 
drets consignats en el Reglament i amb la im- 
parcialitat i la benvolensa de la Presidi:ncia, 
només així poden subsistir en un Parlarnent. 

Vaig a defensar el vot particular referent a 
l’article 21, apartat segon, que és dels que he 
anomenat de discrephcia de detall. Es proposa 
en el dictamen de la Majoria que la Comissió 
que haur2 de redactar el projecte d’Estatut es- 
tigui composta d’onze individus. Se l i  dóna el 
mateix nombre de membres que a totes les 
restants Comissions que s’estableixen en el Re- 
glament. A nosaltres ens sembla - és el nostre 
criteri - que la Comissió que ha de redactar 
la Constitució té una importhcia prou gran, 
una importancia excepcional, perqu6 el nombre 
d’individus que la constitueixin sigui major que 

el de les altres Comissions ordincries que s’han 
de nomenar a la Cambra. En les restants, gene- 
ralment es tracta de matQies homoghees; cada 
una d’aquelles Comissions es refereix a una sola 
matitria, i, per tant, és de creure que gairebé 
sempre, aquells homes que vagin a la Comissió 
seran les persones que estiguin m5s capacitades 
per a entendre en aquella mati:ria. En canvi, 
la Constitució és una cosa transcendental; és la 
raó fonamental d’aquest Parlameit, i compritn 
tants d’aspestes, que és molt difícil que tothom 
estigui pIenament capacitat en una tan complexa 
mati:ria. Per tant, creiem nosaltres que fóra con- 
venient procurar que formin aqLesta Comissió 
major nombre de persones que l’ordinari, a I’ob- 
jecte que puguin anar-hi senyors Diputats ca- 
pacitats en totes les matitries qte comprPn la 
Constitució, i que són gairebé totes les que es 
refereixen a la vida pública d’ur país. És per 
aquest motiu, i no per cap més, que nosaltres 
proposem que en lloc d’una Comissió d’onze, la 
Comissió que ha de redactar la Constitució sigui 
integrada per quinze indiyidus. 

El Sr. BRU I JARDI : Demano per parlar, 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Bru. 
EI Sr. BRU I JARDf : En nom de la Co- 

missió, en primer lloc, he de fer remarcar que, 
com ha indicat el senyor ‘\iall&s nosaltres ens 
havem trobat amb una manca de temps, i, per 
tant, amb qui: no hem pogut estudiar ni for- 
mular el dictamen relatiu al Reglament interior 
tal com hauríem volgut, és a dir, detingudament. 
Hem pres per base de discussió el del Parla- 
ment espanyol. D’haver-nos estat possible, hau- 
ríem estudiat a fons la qiiestió, amb precedents 
d’altres Parlaments a la vista, i a la vegada mirant 
si podíem fer una cosa prdpia; s’hauria adaptat 
a la realitat nostra. Per;, de totes maneres, aixi, 
és cosa secundAria, ara, perquP hi ha nomenada 
una Comissió de Reglament interior que en el 
dia de dema i en tot moment pot estudiar la 
conveniitncia de dictaminar en un sentit o altre. 
El íet essencial és que nosaltres hem cregut pre- 
ferible presentar ben aviat un dictamen a fi de 
poder regular a satisfacció nostra la vida del 
Parlament. 

I ara, contestant concretament al vot parti- 
cular presentat a aquest article, he de dir que 
nosaltres entenem que en la qüestió constitucio- 
nal és la doctrina i els principis qie ha d’obligar, 
que no pas qüestió d’apreciacib. Ens trobem 
nosaltres - el senyor Val1i:s ho sap perfecta- 
ment - en qu& s’ha nomenat una Comissió 
d’onze components i que equiparem amb totes 
les altres, i aquesta Comissió s’hb subdividit en 
una subponsncia perqui:, indiscutiblement, quan 
es tracta de qui: tots estiguem d’acord en els 
principis, la miUor solució per a simplificar el 
treball és subdividir-la. Creiem que les mateixes 
raons que han existit en la Comissió de Regla- 
ment interior, per ésser qüestions d’apreciació, 
han de prevaler ara. En la qüestió de Constitu- 
ció no hi ha lloc, perqui: és de principis de doc- 
trina. No és concebible que diferents individus 
pertanyents a un mateix partit tinguin un criteri 
diferent quant a la Constitució. Tal vegada hi 

8 
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haur2 coneixements que no posseiran totes les 
persones, perd en anar a la Comissi6 es poden 
portar les coses estudiades i per escrit i inior- 
mades pels companys més entesos, i aixb, més 
que un destwb, ser2 una facilitat. Altrament, 
hem de remarcar que, pel nombre de Diputats 
que formen aquest Parlament, gairebé represen- 
ten una cinquena part els que proposa el vot 
particular. Per aix6 nosaltres entenem que no 
es pot arribar a l’ampliacici. Només amb el dret 
que té la Minoria a estar representada a la Co- 
missió, resta salvada la qüestió de principi man- 
tinguda en el dictamen. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Dcmano la 
paraula. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Duran. 

EI Sr. DURAN I VENTOSA : Jo pregaria a 
la Majoria que reflexionés un moment sobre la 
importhcia que té  aquesta qüestió, aparentment 
trivial, aparentment petita, perqui: les raons que 
ha donat el senyor Diputat de la Comissió no 
crec que hagin pogut portar al convenciment en 
!’&nim dels Diputats de la necessitat absoluta 
que una Cornissió que ha de dictaminar sobre 
l’assumpte mes transcendental que té per resoldre 
aquest Parlament, hagi d’ésser considerada com 
una de tantes Comissions, que podríem dir que 
es referiran a assumptes només subalterns. 
Formem un Parlament Constituent. La missió 
cabdal que el poble de Catalunya ens ha enco- 
manat és la de crear els organismes polítics de 
la nostra terra, i tota la feina que dediquem a 
aquest treball transcendental - un treball que 
ha d’ésser vertaderament histbric - crec que 
ser& encara menys del que hi hauríem de dedicar. 
La Comissió d’onze, com proposa el dictamen 
de la Majoria significa que gairebé tot el treball 
de discussió del Projecte hauri de venir a parar 
íntegrament al Saló de Sessions; tots els que 
han tingut una mica de pr&ctica en corporacions 
d’aquesta naturalesa o en altres anAlogues, saben 
que perquB el treball sigui productiu ha de venir 
ben preparat, i la preparació de tots els treballs 
que ací s’han de decidir s’han de fer pr6piament 
a les Comissions. En una Comissió d’onze indi- 
vidus, conforme proposa la Majoria en el Regla- 
ment, n’hi haur& d’haver set que constituiran la 
majoria; els Diputats podran votar set noms, i 
n’hi haur&, per consegiient, només quatre per les 
minories. Hauríem de fixar-nos en aixd, i jo 
prego tots vosaltres que hi pareu atenció. En dir 
minoria, no volem dir minoria en el sentit regla- 
mentari, en el sentit que hagi d’ésser consti- 
tuida per un nombre determinat de senyors 
Diputats; minoria, ací, ha de voler dir matisacions 
de diversos criteris respecte d’aquesta qüestió, 
que ha d’ésser de les més transcendentals. Jo 
vull creure, contra I’opinió del senyor Diputat 
que ha parlat abans, que no és absolutament 
exacte que dintre d’un mateix grup polític tothom 
hagi de tenir necessariament les mateixes opinions 
sobre tots els punts concrets d’una Constitució 
interior d’un país. Es molt possible que dintre 
de la majoria mateixa hi hagi matisacions diver- 
ses; és molt possible que aix6 mateix passi amb 
les minories, no perqui: hi hagi oposició, sinó 

perqui: dintre d’una unitat superior pot haver-hi 

no significa res en contra de la disciplina dels 
partits, ja que una cosa és que cada un tingui 
un criteri personal en les qüestions discutides 
i una altra cosa les essbcies de cada partit i 
agrupació política. Per aixb, prescindint d’aquesta 
matisació diversa, que és molt Ibgica, no és un 
secret per ningú suposar que en la majoria puguin 
apargixer aquesta matisació i altres, quan ella 
mateixa - si no estic equivocat - esta formada 
pel partit d’Unió Socialista de Catalunya i també 
per una representació d’un matís del republica- 
nisme i del catalanisme diferent del que nosaltres 
tenim i del que teniu vosaltres. Anar a donar 
una representació a tots en una Comissió d’onze 
individus, seria extremadament difícil. ¿Quins 
inconvenients pot haver-hi en qui: es pugui 
imprimir una major celeritat a aquests treballs 
preparatoris de la ConstituciB? Penseu, senyors 
Diputats, penseu tots, que el treball que s’es- 
merci en !es discussions dintre de la Comissi6, 
per llargs que siguin, seran alleugement dels 
treballs que haurem de tenir en el Saló de Ses- 
sions. Tots volem, naturalment, la major publi- 
citat possible de les nostres opinions. Totes les 
discussions han d’ésser públiques; per6 aix6 no 
vol dir, en la més pura doctrina democritica, 
que les discussions no puguin ésser preparades. 
Si aquestes discussions vénen preparades, ací al 
Saló de Sessions farem una feina molt més Útil. 
Jo vull que no veieu cap segona intenció a aques- 
tes paraules. Crec que ampliant aquesta Comis- 
sió, fent-la una mica més gran - no pas extra- 
ordinariament més gran, de manera que tots el> 
Diputats hi formin part -, sinó simplement el 
suficient més ample per a poder preparar millor 
els treballs de la Comissió, crec que així, repe- 
teixo, faríem una bona obra per a tots, que el 
poble de Catalunya ens agrairia. 

El Sr. ESPANYA : Demano la paraula. 
El Sr. PRESIDENT : El senyor Espanya 

pot parlar. 
EI Sr. ESPANYA : La qüestió que proposa 

el senyor Duran i Ventosa no crec que tingui 
la importincia que ell ha volgut donar-li. Una 
cosa és nomenar una Comissió de Constitució 
- i aix6 té la seva importhcia - i una altra de- 
terminar el nombre de Diputats que la com- 
ponen. Jo em refereixo a aquest segon aspecte. 
El nombre no crec que faci la cosa. No clepen- 
d r i  I’eficjcia de !a Comissió de Constitució del 
nombre de Diputats de qu& siguin quinze o 
onze, sinó que dependrk de la competi:ncia dels 
Diputats que formin part d’aquesta Comissi6. 
El que interessa. és que cada minoria o grup 
polític nomeni per a formar part d’aquesta Co- 
missi6 les persones de major capacitat. Nosaltres, 
en aquest punt, hem seguit el mateix criteri que 
es va seguir al Congrés espanyol amb la Co- 
missió que es va nomenar per a la Constitució. 
No va pas variar el nombre de components 
d’aquesta Comissió del nombre dels membres de 
les restants; fixeu-vos, doncs, que el mateix 
nombre que constitulen les Comissions ordin2- 
ries del Parlament espanyol va ésser el que es 
va assigna1 a la Comissió especial de la Consti- 

la realitat de les matisacions de l’opinió. Aixi, 
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tució. De manera que no crec pas, per conse- 
giierlt - i tor110 a referir-mc 21 a110 que d e k  el 
comenpment --, que el V Q ~  particular, en la 
forma que l’ha presentat el senyor Duran i Ven- 
tosa, tingui aquesta importhcja. El que inic- 
ressa essencialment és que puguin intervenir el 
major nombre possible de minories. Deia el senyor 

vénen dificultats i les discussions han de per- 
Uongar-se, la responsabjljtat no s& pas nostra. 

El Sr. PRESIDENT : S’aprova el vot par- 

EI Sr. VALLES I PUJALS : Votació ordi- 

El Sr. PRESIIIENT : Es procedir& per vota- 

titular? 

niria. 

1 ) U r X l  : <(& que potser 6s ConVerJieilt q U C  totes ció ordinaria. Els Diputats que estiguin confor- 
les matisacions d’aqUeStrt Cambra tinguin la Seva mes amb el vot particular, que tinguin la bondat 
rePreSenhCi6 dintre la  ComiSSiÓD, i a i X 6  potser d’aixecar-se. (S’aixeqzben els senyos Diputats de 
donaria lloc a fer una Comksi6 massa nombrosa, la Mifiouia regionalista.) Els senyors Diputats 
pcrqui., per altra banda, dintre de cada partit que votin en contra del vot particuar, que tinguin 
110 pot haver-hi matisacions, ja que Cada partit la bondat d’aixecar-se. (S’aixeq%efi els senyoys 
e s  reunir& i tilldra un criterl en materia Cons- Diputats de les restants Jyaccions de la Cambra.) 
tilucional; 110 pot 6SSer que Cada partit en iingui 12s evident que queda rebutjat e] vot particular. 
(10s O tres de criteris, perqu6 CS ldgic que abans (Entra el CofiselJey senyor Copfies.! Que es passi 
procurar& arribar a una unitat per portar a un altre article. 
aquest criteri unificat a la Comissi6 de Cons- Un Sr. SECRETARI : {(Article 22.i: Primer: 
titució. @lant al nombre dc qiliDZe I)iIlUtatS, EI debat comensar& amb una discussió sobre 1 :~  
significaria un augment de dos per a les Mino- totalitat del Projecte. Segon : Només podran 
ries i, així i tot, potser tampoc no s’hi trobarien consumir-se tres torns en contra i tres en pro 
totes representades. Per aquests motius, la co-  per a discutir ]a totalitat, Sens perjudici que un 
missió creu que ha de sostenir la totalitat de representallt de cada grup parkmentari pugui 
l’article que estem discutint; d’aquesta manera també intervenir per a fixar l’actltud de la frac- 
crec que evitarem que dintre de la Comissió hi ció a la qual pertany. Tercer : Acabat aquest 
hagi excessives discussions. A part d’aixb, les debat, es procedir& a ]a discussió per Títols i 
minories, sempre que creguin que no estan re- per articles. Per a discutir la totalitat de cada 
presentades en la Comissió de la Constitució, Títol podran consumir-se tres t o r x  en pro i tres 
tindran el dret de portar ací, per mitj2 d’esme- en contra. A continuació es: discutiran els vots 
nes i intervencions, el criteri que Cada una particulars, que SOIS podran ésse- defensats per 
tingui. un dels signants. Quart : Després es discutira 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Demano la cada article, comensant pels vDts particulars, 
paraula per a rectificar. esmenes o addicions que s’hagin ?resentat abans 

El Sr. PRESIDENT : Pot parlar el senyor de comenCar la discussió. Cinqui: : Els torns 
Duran. sobre cada article seran un en contra i un altre 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Em dol que en pro, salvant acord ampliatcri adoptat pel 
la Comissió s’entossudeixi en una qüestió que Parlament a proposta de la Mesa. Sisi: : Podran 
em sembla que seria molt f&cil de resoldre i autoritzar-se rectificacions de fets o de concep- 
garantir, o més ben dit, de facilitar l’exercici tes, amb una duració mkxirna de deu minuts, 
del dret de totes les minories. I em dol doble- i l’explicació del vot, durant cinc. Set2 : El 
ment, senyor President de la Comissió de Re- Govern i la Comissió intervindran sempre que ho 
glament interior, perquk m’ha fet una mica de estimin oportú, sense consumir torn.)) 
pena la raó que ha donat, que en definitiva ha EI Sr. PRESIDENT : No hi ha cap vot par- 
quedat redu‘ida a qu& a les Corts d’Espanya es ticular que es refereixi a aquest article. S’aprova? 
feia així. Aixb que ens agafem sempre als pro- Resta aprovat. Que es doni lectura a l’article 23.&, 
cediments del que facin a les Corts d’Espanya que era el 22.6 del Projecte de la Comissió. 
- no voldria que es molestés ningú - em sembla Un Sr. SECRETARI : ((Article 23.6 Un cop 
que té un regust provincialista que no s’adiu consumits els torns reglamentari; en el debat a 
gaire amb el sentit catalanista que hem de donar qui: fa referhncia l’article 22.*, es procedir2 im- 
a Iotes les nostres deliberacions. mediatament a la votació, si així s’acorda per 

El Sr. CASANOVES : El rkgim parlamentari majoria absoluta del Parlament a proposta de 
només és un. deu Diputats, del President o del Govern.)) 

Un Sr. DIPUTAT : Quk hi diu el senyor El Sr. PRESIDENT : Hi h a u n  vot particu- 
rries de Bes? lar dels senyors Sol, Vallks i Pujals i Tries de Bes. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Gs molt just Un Sr. SECRETARI : ((Es proposa la següent 
que en certs problemes d’ordre general ens agafem redacció : “A insthcia de deu o més Diputats, 
als procediments dels altres Parlaments, perb o bé del Govern, el President, curant la discus- 
quan les raons queden completament reduides sió del dictamen, podra proposar a votació del 
a quk a un altre lloc es faci o no, quan no n’hi Parlament, sense admetre esmenes ni consentir 
ha d’altres, comprendr& el senyor Espanya que discussió de tal proposta, l’assenjjalament del dia 
ens sigui difícil donar-nos per convenquts. De en quit haur& de finir la votació del dit dictamen. 
totes maneres, vosaltres teniu les majories, vos- El Parlament no prendra acord sobre l’es- 
altres teniu els vots, sou els que podeu decidir; mentada proposta fins a la sessió següent a 
de totes maneres, no haurem fet més que provar aquella en quit s’hagi formulat. 
de facilitar les tasques daquesta Comissió, mirar Perqui: es consideri valid l’acord, caldr& que 
de preparar en tot allb que sigui possible una reuneixi el vot favorable de la majoria absoluta 
obra bona i que satisfaci tothom. Si després del Parlament. 

. 
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La discussió del dictamen, sigui el que sigui 
el seu estat, restari closa el dia fixat; a aquest 
fi es podra prorrogar la sessió indefinidament. 

Fins a aquell moment, no podrA el Parlament 
ocupar-se de cap més assumpte; no es podra 
discutir a propbsit de cada article o de cada 
part de dictamen, només que les dues esmenes 
més divergents, a judici de la Presiddncia; cada 
Diputat no podra fer ús de la paraula sinó un 
cop sobre cada article o part de dictamen, i no 
es pedra demanar lectura de documents.” 

EI Sr. VALLES I PUJALS : Demano per 
parlar. 

EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Vall&s i Pujals. 

EI Sr. VALLES I PUJALS : Aquest és, 
senyors Diputats, el segon dels nostres vots 
particulars, i és un d’aquells als quals em re- 
feria en el meu parlament anterior en qualifi- 
car-ne d’una ressonancia que sobrepassa al detall 
i és, en canvi, d’una im-portAncia doctrinal. Es 
tracta, com hauran pogut veure VV. SS., del 
que en llenguatge corrent en diuen la guillotina. 
Reconeixem realment, com a homes de govern, 
el fet que ha d’haver-hi una garantia a tots els 
Parlaments contra les obstruccions injustificades 
de les minories. Nosaltres reconeixem plenament 
aquest principi, perb volem evitar l’abús de qui? 
aquest precepte reglamentari no es converteixi 
en una obstrucció de la majoria contra les mi- 
iloríes. Volem evitar que el precepte d’aixb que 
se’n diu la guillotina, aquesta facultat de tallar 
en un moment donat els debats quan es faci a 
una determinada majoria una obstrucció, es con- 
verteixi en un abús de la majoria contra la minoria. 

Cal tenir en compte que si els abusos són 
injustificats, ho són molt niés quan són fets per 
la forsa de la majoria, perqui: llavors es cometen 
a l’empar del ri.gim de la forca, i aixd és sempre 
molt més odiós. Per tots aquests principis, nos- 
altres reconeixem que en el Reglament hi ha 
d’haver, és de necessitat que hi hagi, un prin- 
cipi per a evitar l’obstrucció injustificada, que 
no té altra finalitat practica que l’obstrucció 
per l’obstrucció. Proposem la seva reglamentació. 
I aquesta reglamentació per nosaltres proposada, 
és la que s’especifica i es detalla en el nostrc 
vot particular. Nosaltres, en la reglamentació 
que proposem, perseguim la finalitat que no es 
pugui guillotinar un debat, que no es pugui 
truncar un debat ni donar-lo peAr clos, que no 
es pugui tancar-lo instantgniament, a fi que no 
hi hagin mai les sorpreses que algunes vegades 
s’han registrat en el ri:gim parlamentari. I per 
aixd, el nostre vot particular, com heu pogut 
veure pels seus diversos extrems de qu& es com- 
posa, estableix que quan la Presidhcia, per ini- 
ciativa prdpia o a petició del Govern o a de- 
manda d’un nombre de Diputats determinat, 
cregui que un assumpte esta suficien tment dis- 
cutit i que l’obstrucció, l’oposició que a ell se 
li pugui fer tingui des de llavors el vertader 
carBcter d’obstrucció injustificada, pugui propo- 
sar a la Cambra que es doni per acabada aquesta 
discussió. Per6 nosaltres entenem que una pro- 
posició d’aquesta mena, una proposició d’aquesta 
tendGncia, no pot votar-se en el mateix dia en 

que es formuli, sinó que una proposició aixó ha 
d’anar dirigida a fixar el dia d’acabament del 
debat. En definitiva, una proposició així no pot 
votar-se fins al dia següent, per tal devitar 
aquelles sorpreses a les quals fa poc m’he referit 
que s’han registrat en el r&gim parlamentari. 
Nosaltres volem que l’acord de donar per aca- 
bada o truncada una discussió no sigui culminant , 
no sigui d’efectes immediats. Prou sabem que hi 
han debats que, per les seves característiques, 
requereixen en un moment determinat un acord 
pel motiu de la seva confussió, perd creiem que 
als Diputats se’ls ha de donar tota mena de 
facilitats compatibles amb l’exercici del cjrrec. 
I així, la Presidhcia pot proposar en el moment 
de fer ús d’aquest dret, que per aquest article 
se l’hi concedeix, pot proposar el dia en qui: 
cregui convenient acabar el debat, que pot ésser, 
per exemple, el segiient. D’aquesta manera, a 
partir d’aquell moment es pot arribar a una 
selecció d’esmenes amb la finalitat que només 
se’n discuteixin dues, les més distants i diver- 
gents en relació amb el tema, i també ES pot 
arribar a l’acord que, a partir d’aquell moment, 
un Diputat no pugui parlai més que una vegada 
i no pugui tampoc fer ús d’altres drets que nor- 
malment li són reconeguts, com la lectura de 
documents. D’aquesta manera, els debats fio fi- 
nirien d’una manera sobtada, violent, els debats 
no serien truncats; i tindrien, contrhiament, una 
certa preparació, una elaboració, una gestació 
d’acabament, en forma que aixb representaria 
el reconeixement d’uns drets a les minories, que 
fent-los impossible una obstrucció sistemAtica, 
facilitaria l’acabament breu d’un debat que en 
certes ocasions pot tenir gran transcendhcia. 
El que proposem creiem que és convenient per 
al ri:gim parlamentari que anem a establir, puix 
que no es pot oblidar que en aquests moments 
estem estructurant un Reglament que ha de 
regir, no sols per aquest Parlament, sinó també 
Fer Parlaments futurs. Per tant, hem d’oblidar 
la situació que respectivament ocupem en aquesta 
Cambra, de la qual no podem fer qüestió. 

El Sr. CASANOVES : Els Parlaments futurs 
110 podran modificar. 

El Sr. VALLES I PUJALS : Conforme; els 
Parlaments futurs ho podran modificar, perb hem 
de procurar en tot el que es pugui lliurar-!os un 
Reglament amb la menor quantitat de defectes; 
si ara preveiem que pot haver-hi alguna cosa 
que sigui objecte de modificació en un termini 
prbxim, considero preferible que ho modifiquem 
en aquest moment. Per aquestes raons, jo pre- 
garia la Comissió que per majoria ha votat aquest 
article i els senyors Diputats que han de votar 
en aquest instant sobre aquest precepte, que 
meditin, que reflexionin sobre aquestes considc- 
racions i acceptin el nostre vot particular, que 
no est& fet en un sentit d’oposició extremada, 
sinó d’arribar a una reglamentació en la forma 
en qui: he exposat. 

(Entra el Conseller senyor Pi i Swnyer.) 
El Sr. PRESIDENT : Qui demana la paraula 

Diversos Srs. DIPUTATS : El senyor Rovira 
cn nom de la Comissió? 

i Virgili. 
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El Sí-. ROVIRA I VIRGILI : Demano per 
parlar. 

El Sr. PIRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Rovira i Virgili. 

El Sr. ROVIRA ’I VIRGILI : Senyors Dipu- 
tats : La majoria de la Comissió de Reglament 
interior ha cregut que és convenient, que és de 
vegades necessari, que figuri un article en el 
Reglament en virtut del qual es pugui acabar 
d’una manera ripida amb votació immediata a 
un debat, una discussió qualsevol sobre temes 
constitucionals. El vot particular del senyor 
Vall& i PujaIs tendeix a qui: aquesta forma 
r&pida d’acabament d’una discussió no pugui 
donar-se, per una mena d’ajornament greu que 
permeti que la discussió tingui una certa conti- 
nuitat. En el fons no existeix una gran diferirncia 
entre els dos sistemes, entre el proposat pel se- 
nyor Vall& i Pujals i el defensat per nosaltres. 
Tots sabem que en argot parlamentari el nostre 
procediment és denominat cce?_aillotinao; en canvi, 
I’altre ’procediment, el que defensa el senyor 
Vall& i Pujals, podriem denominar-10 (cestran- 
gulaciór). I entre acabar un debat per guillotina 
o acabar10 per estrangulació, no veig que hi hagi 
cap diferirncia essencial. (Mol t  bé e n  la Majoria.)  
Perb hi ha en e1 fons d’aquest problema aIguna 
cosa més interessant, que em sembla que des 
Cara s’ha de remarcar, a fi de marcar les orien- 
tacions practiques per a la tasca de la majoria 
i també. de la minoria. La Comissió sosté el text 
de l’article; perd no ho sosté amb cap criteri 
d’imposició, amb cap criteri d’intolerincia, sinó 
al contrari. Nosaltres entenem que els debats 
d’aquest Parlament, i més encara els debats cons- 
titucionals, han de tenir un ampli desenrotlla- 
ment normal. L’article no va contra I’ús dels 
drets parlamentaris; va contra possibles abusos. 
Són possibles els abusos a qui: em refereiko? 
Ho són. Ho demostra tota la histdria dels moderns 
Parlaments; ho demostra també la histdria de 
l’antic Parlament catala. I així com s’ha recone- 
gut que arreu s’ha vist a tots els Parlaments 
que eren eficaqos procediments com els que 
proposem, per a sortir al pas de contínues pro- 
longacions de debats. S’ha demostrat plenament, 
doncs, que per a sortir al pas d’aquestes prolon- 
gacions abusives dels debats, calia comptar amb 
un procediment, amb un mecanisme ripid per 
a acabar les discussions. Precisament els corrents 
democratics dels nostres temps tendeixen a 
escurqar les discussions democrAtiques. Un Par- 
lament ha de discutir; perd, també, un Parlament 
ha de resoldre. Nosaltres som liberals, per6 no 
som liberals de deixar fer i de deixar passar per 
sistema. (Molt bé!) De vegades, ésser liberal 
implica no deixar passar ni deixar fe . Hi poden 
haver circumstancies excepcionals, casos excep- 
cionals en els quals calgui aquest article per 
acabar la discussió abusiva d’un determinat 
assumpte amb una votació rapida i immediata. 
No seria just, i crec que el senyor Va1li:s i Pujals 
no caura en aquesta injustícia, de qualificar 
aquest procediment de feixistic. 

El Sr. VALLI% I PUJALS : No ho he dit pas! 
El Sr. ROVIRA I VIRGILI : En realitat 

no és aquest el nostre esperit, el qual no tan sols 
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n’és divergent, d’aquest feixisme, sinó que n’és 
contrari en absolut. Cal tenir en compte que una 
votació rapida com la que proposem, de vegades no 
surt tan sols de la Cambra, sinC que ve imposada 
per les circumstancies i podríem dir que flota 
en l’ambíent polític, Estern ben segurs que ni 
la Comissió ni la Majoria no se sentir& mai ins- 
pirada ni estar& disposta a acceptar cap proce- 
diment authticament feixistic. Aquesta ten- 
dkncia, nosaltres no la volem acceptar, puix que 
no volem fer cap reglanientació estreta, no volem 
que en el nostre Reglament es doni el cas que 
es va donar al d’Ithlia quan es va silenciar la 
veu de Matteotti. 

No implica aquest article una qiiestió d’impo- 
sició. No tractem d’imposar-nos, no volem cap 
coacció d’una majoria contra una minoria; perb, 
sí que volem que es compti amk una arma blanca 
que pugui fer un servei eficac al Parlament i, 
per tant, a Catalunya. Cap alarma no han sentit 
cap dels senyors Diputats per l ~ s  que se’n pugui 
fer, d’aquest article, perb convé que aquest ar- 
ticle figuri en el Reglament. 

I, en acabar, demano als senyors Diputats 
que el votin, que aprovin aquest fet. I crec inter- 
pretar el parer de tots els companys de la Co- 
missió si dic que és el nostre desig que aquest 
article no hagi mai d’ésxr aplicat. Perb perque 
així sigui, d e p h ,  en definitiva, tant de la Ma- 
joria com de la Minoria. (Molt bé!) La nostre 
tesi és que en aquest Parlament catala naixent 
es comptí amb una Gmplia Ili’tertat de discussió, 
perb també llibertat de decisó en els afers de 
la nostra compethcia. (Molt bé, wolt bé! ew la 
majoria dels senyo2.s Diíbutats.) 

EI Sr. VALLES I PUJALS : Demano per 
parlar. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor ValGs i 
Pujals pot parlar, per a rectiíicar. 

EI Sr. VALLBS I PUJALS : Estic conforme, 
completament d’acord, amb el senyor Rovira i 
Virgili respecte de la necessitat d’un precepte de 
la mena d’aquest del qual parlem en aquest 
moment. He comenqat per dir la necessitat 
que hi havia en els Parlamerts moderns, en els 
Parlaments actuals, d’un precepte així. La di- 
vergkncia esta purament en l’abast que hagi de 
donar-se a aquest precepte. Respecte d’aixb, 
poca cosa ens ha dit el senyor Rovira i Virgili 
en el seu brillant parlamen;, en el qual s’ha 
limitat a justificar la necessitat d’aquest precepte 
per arribar a un acabament dels debats en el 
cas d’allargar-se desmesuradament i en aquells 
altres casos en els quals l’oposició es converteixi 
en franca obstrucció. També ha mogut amb ha- 
bilitat el senyor Rovira í Vírgili, i en aixb n’és 
mestre, dos mots : guillotina i estrangulació, 
que en el fons no vénen a ésser més que la ma- 
teixa paraula, ja que tant la guillotina com 
l’estrangulació no són més que diverses formes 
de la pena de mort, d’aquesía pena que desapa- 
reix cada dia més pel que respecta a les perso- 
nes, perb que no es vol que succeeixi el mateix 
en el que fa referhcia a les idees i al pensament, 
i jo crec que el respecte a les idees i el respecte 
al pensament valen tant o més que el respecte 
a les persones. (Rumors.) 
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Deia el senyor Rovira i Virgili que no s’abu- 
sard d’aques: precepte, perb ací raclica l’entranya 
de la qiiestio que discutim en aquests moments. 
Es un prece3te, ens diu el senyor Rovira i Vir- 
gili, de! que no abusarem, í així ho crec í ho 
espero; pot teriir la seguretat el senyor Rovira 
i Virgili que nosaltres no donarem motiu en cap 
ocasió a qui: s’apliqui aquest precepte. Perb avui 
som nosaltres els que estem ací, i ningú no ens 
pot garantir que d’aquest precepte se’n faci un 
abús el dia de dem& ( U n  senyor Diputat fa in- 
tevrupcions que no  s’entenen.) Nosaltres, per tant, 
entenem que els drets parlamentaris queden su- 
ficientment garantits mitjanqant la forma que 
nosaltres proposem. Invocava el senyor Rovira 
i Virgili el precedent d’altres Parlaments cata- 
lans; tan sols hem de remarcar el fet que el ca- 
r%cter catalA és completament oposat a I’obs- 
trucció, i que en cap cas l’obstrucció ha estat 
característica especial dels nostres parlamentaris. 
En general rosaltres - i en dir en general vull 
dir els catalans - no som aficionats a l’oratbria, 
no abusem dels recursos parlamentaris i no acos- 
tumem en cap cas a fer ús d’aquelles facultats 
derivades d’aquests recursos parlamentaris que, 
convertits en abús, justifiquen l’aplicació de pre- 
ceptes com el que ara estem discutint. Per con- 
següent, jo crec, referint-me a la interrupció que 
abans ha fet el senyor Casanoves, que, donada 
la facilitat que hi ha de modificar el Reglament, 
d‘ara endavant deixéssim redactat aquest pre- 
cepte tal i com nosaltres ho proposem, ja que 
si el dia de dem% es veiés que era necessari mo- 
dificar-lo en un sentit més rigorós, estar% a la 
m& de la Majoria el el fer-ho immediatament. 
Jo crec, doncs, que no hi ha cap raó que ens 
aconselli l’aprovació del text rigorista, del text 
de tandkncia més extremada. 

Avui per avui, creiem que faríem una obra 
de mútua tolerdncia, una obra de mútua transi- 
ghcia,  no apel -1ant a aquests procediments fei- 
xístics, i creiem que seria molt més convenient 
procedir de moment a aquesta manera sua-u, 
deixant per a! dia de dem&, si és que es feia 
precís, el procedir d’una manera rigorosa. 

EI Sr. ESPANYA: Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Espanya, per a rectificar. 
E! Sr. ESPANYA : Solament he de dir breus 

paraules per a rectificar en nom de l’amic senyor 
Rovira i Virgili i atenent-me a les indicacions 
fetes per ell mateix. ‘Jo no arribo a comprendre 
corn, reconeixent el senyor Vall& i Pujals la 
necessitat de comptar amb mitjans per a tallar 
els abusos parlamentaric. dels quals abans es 
parlava, defensa la modificació del sistema que  
la Majoria proposa en el dictamen. Si és una ve- 
ritat la de qu6 el ritgim parlamentari experimenta 
un desprestigi, precisament pels abusos que se’n 
fa, nosaltres creiem que en establir el ritgim 
parlamentari de Catalunya hem de comptar 
amb mitjans perquit aquest ri.gim es vegj voltat 
del més alt prestigi i pugui evitar els abusos que 
el perjudiquin. Nosaltres, com ha dit molt bé 
el senyor Rovira i Virgili, usarem, per6 no abu- 
sarem, d’aquest precepte. El que nosaltres volem 
és que les discussions es portin d’una manera 

senzilla i serena, i en aquest cas nosaltres inter- 
vindrem, també, d’una manera serena. S i  la 
discussió és apassionada, contestarem amb la 
fermesa de les nostres conviccions, perb en el 
cas d’una obstrucció sistemjtica, d’una obstrucció 
de tossuderia, contestarem, naturalment, amb el 
precepte que ha estat qualificat de guillotina o 
d’obstrucció, i que no sé veure bé perqu& s’ha 
volgut relacionar amb la pena de mort. Són 
definicions que dóna una garantia a tot sistema 
parlamentari per a acabar amb una discussió 
parlamentaria abusiva. Crec, doncs, que és ne- 
cessari, i així ho creu aquesta Majoria, mantenir 
aquest article en la forma que es troba en el 
dictamen. Per altra banda, no ha d’oblidar-se 
que es consignen ací tota mena de garanties 
per a evitar-ne un abús. En  primer lloc, és ne- 
cessari concedir els torns reglamentaris; en segon 
lloc, cal que ho acordí la majoria absoluta de la 
Cambra, és a dir, quaranta-quatre Diputats, i no 
crec pas que el senyor Vallks i Pujals concebi 
que els quaranta-quatre Diputats es posin d‘acord 
en una qüestió que no tingui una raó justa i 
fonamental. La Comissió, per tant, es ratifica 
en el seu punt de vista i demana a la Cambra 
que sigui rebutjat el vot particular del senyor 
Vallks i Pujals. 

EI Sr. PRESIDENT : Es va a procedir a la 
votació del vot particular del senyor Vall& i 
Pui als. 

EI Sr. VALLkS I PUJALS : Que es faci per 
votació ordinhia. 

El Sr. PRESIDENT : Votació ordin&ria. Els 
senyors Diputats que es posin drets votaran a 
favor del vot particular del senyor Vallks i Pujals. 
(S’aixeqzien els senyovs Diputats de la Minovia 
regionalista.) Eis senyors Diputats que es posin 
drets votaran en contra del vot particular del 
senyor Vallks i Pujals. (S’aixequen tots els altres 
senyovs Di9.utat.s.) Queda rebutjat el vot parti- 
cular del senyor Va1li.s i Pujals. S’aprova l’ar- 
ticle 23.*? Resta aprovat. Es passa a la discussió 
de l’article 24.8, que llegir& el senyor Secretari. 

Un Sr. SECRETARI : ((La Comissió que entén 
en el Projecte constitucional recollira el resultat 
de la discussió, acoblar& les modificacions intro- 
duides en el text i el redactar& en definitiva, 
de conformitat amb all6 que s’haurh acordat. 

Un cop fet aixb, la Mesa sotmetra el Pro- 
jecte a l’aprovació definitiva del Parlament i es 
considerar& sancionat en obtenir el vot favorable 
de la majoria absoluta de la Cambra.), 

El Sr. PRESIDENT : No hi ha cap vot 
particular- ni esmena a aquest article. S’aprova 
l’article z4.5? Resta aprovat. Es posa a dis- 
cussió l’a,rticle 25.6, del qual donar& lectura un 
senyor Secretari. 

Un Sr. SECRETARI : ((Títol VI1 : Dels Di- 
putats. - Article 25.e - Els Diputats tindran . 
el dret i el deure d’assistir a les sessions del 
Parlament, gaudiran d’invidabilitat pels vots o 
opinions que ometin en l’exercici de llur c&rrec; 
només estaran wbjectes al poder disciplinari del 
Parlament i del seu President, en cas d’infracció 
d’aquest Reglament .)) 

El Sr. PRESIDENT : No s’ha presentat cap 
vot particular ni cap esmena a aquest article. 

. 
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S’aprova l’article 25.61 Resta aprovat. I es passa 
a l’article 26.6, que llegir& un senyor Secretari. 

(Passa a ocu$ar la  Pvesiddncia el senyov Ca- 
sanoves.) 

Un Sr. SECRETARI : ((Primer : Els Diputats 
no podran ésser detinguts sense acord previ del 
Parlament, a no ésser que siguin trobats en fla- 
grant delicte. En aquest cas es donar& immedia- 
tament compte de la detenció al Parlament, el 
qual acordar& el que calgui. Segon : Cap Jutge 
o Tribunal podr; dictar aute de processament 
contra un Diputat sense obtenir permís del ’Par- 
lament; a aquest efecte haur; d‘adrqar-li el cor- 
responent suplicatori. Tercer : El Parlament 
nomenar& una Comissió, composta de set Dipu- 
tats de les distintes fraccions, la qual donarh. el 
seu dictamen, prhvia audihncia de l‘inculpat, en 
el termini de vint dies, a c0mpta.r de la recepció 
al Parlament del suplicatori, si aquest es trobés 
funcionant, i del dia de l’obertura del Parlament 
en altre cas. Quart : Llegit el dictamen de la 
Comissió, el Parlament, en sessió secreta, en una 
discussió de dos torns en pro i dos en contra 
de la concessió del suplicatori, procedir; a la 
votació. Només podran fer ús de la paraula, per 
al.lusions, el Diputat o Diputats als quals afecti 
el dictamen. ”hi haur& prou amb qu2 ho de- 
mani un sol Diputat perqu& la votació sigui 
nominal.)) 

EI Sr. PRESIDENT (Sr. Casanoves,) : No hi 
ha cap vot particular ni esmena a aquest article. 
S’aprova l’article 26.*? Resta aprovat. Va a do- 
nar-se lectura de l’article 27.6, que és el 26.e del 
dictamen. 

Un Sr. SECRETARI : ((Article $7.6 - Els 
Diputats tindran dret a l’assignació irrenunciable 
i irretenjble, de 1,000 pessetes mensuals, com 
també viatge lliure per a totes les línies fhrries 
de Catalunya, no particulars, i per les maritimes 
i ai:ries subvencionades.)) 

El Sr. PRESIDENT : Hi ha un vot parti- 
cular signat pels senyors Rom& Sol, Vall& i 
Pujals i Tries de Bes. Llegeixi’s aquest vot par- 
ticular. 

Un Sr. SECRETARI : ((Supressió del z7.& i 
redactar el 26.e tal com segueix : “Els Diputats 
tindran dret a l’assignació o dietes que el Par- 
lament determini. 

D’aquest dret en restaran, per excepció, ex- 
closos els Diputats que formen el Parlament 
actual. 

Tindran així mateix dret a viatge lliurc per 
a totes les línies f&rries de Catalunya, no par- 
ticulars, i per les marítimes i a&ries subvencio- 
nades.)) 

EI Sr. PRESIDENT : Sostenen els signants 
el vot particular? Té la paraula el senyor Vall& 
i Pujals. 

El Sr. VALLGS I PUJALS : Senyors Dipu- 
tats : Novament he de molestar la vostra atenció, 
i procuraré fer-ho tant breument COM pugui; en 
tractar d’aquesta mathria a la qual fa referhcia 
el vot particular que ara tinc l’honor de defen- 
sar, jo vull posar en les meves paraules la m5- 
xima objectivitat; jo voldria que no es veiés en 
les meves paraules cap raó que semblés d’índole 
personal; voldria, també, que es mantingués aquest 

debat, que suposo ser& molt lleuger, referent a 
aquesta matGria, dintre d’un ambient de gran 
serenor i, repeteixo, de gran objectivitat. 

Es tracta de I’assignació que han de percebre 
els senyors Diputats. Es tracta de la matgria 
de la retribució del &rec de Dip ta t .  Nosaltres, 
en principi, dintre del terreny de la teoria, som 
partidaris, reconeixem el dret, que els ckrrecs 
públics frueixin d’una retribució; reconeixem que 
aquesta és la tendhcia general en gairebé tots 
eis Parlaments del món i en gairebé tots els 
pobles moderns; reconeixem que aix6 és un ve- 
ritable postulat de la deniocrkia, perqu&, gr&cies 
a ell, es facilita que puguin a r r ix r  als c&rrecs 
públics persones que moltes vegades es podrien 
trobar privades d’exercir-los. Perd creiem, des- 
prés d’aquest reconeixement de Qrkcter que en 
podríem dir tekic, en el terreny dels principis, 
creiem que aquest principi, corn tots els prin- 
cipis, pot tenir excepcions i que (de vegades fins 
és convenient que hi hagi excepcions. Creiem 
que en el cas que motiva el vot particular que nos- 
altres hem presentat, ens trobem en un d‘aquests 
casos en qui: és just, en qui: és explicable, en 
qui: hi ha motiu per a fer una zxcepció. 

Reconegut el principi general, com deia abans, 
reconeixent que gairebé en tots els pobles moderns 
existeix aquest dret de retribució dels carrecs 
públics, seguidament hem d’estLblír les excep- 
cions, i per aquests motius que donen lloc a les 
excepcions, nosaltres hem de recon&ixer, per 
exemple, que aquest principi de La retribució no 
ha arribat encara als carrecs regidorils, als regidors 
del nostre Ajuntament; i aixb no ser; perqui: 
desconeguin el principi, sinó perqui: hi ha una 
raó determinada, una raó circumstancial, una 
raó de lloc, i de temps, i de circumsthcies con- 
cretes, que fan que no s’hagí pogut encara fer 
arribar aquest principi a aquet  cas particu- 
lar. 

Doncs bé : aquestes mateixes raons, o unes 
d’an&logues, creiem nosaltres que existeixen en 
el cas actual, i que, per tant, permeten fer una 
excepció respecte dels senyors Ciputats que for- 
men aquest primer Parlament. El dictamen de 
la Majoria proposa una assignació, per al &rec 
de Diputat, proposa la quantia daquesta assigna- 
ció, proposa les característiques que ha de tenir 
aquesta assignació, i després, en l’article següent, 
les regula o reglamenta de manera que vingui a 
resultar que, més que una assignació, esdevingui 
una retribuci6 pel treball que hcm fa, i, per tant, 
proposa un sistema segons el qual aquells que 
deixin de complir els seus deures parlamentaris 
trobin una rebaixa i Adhuc es pot arribar a la 
supressió d’aquesta assignació. 

Ens sembla bé a nosaltres, una vegada admk 
aquest principi, aquesta reglamentació, perb nos- 
altres creiem que hi ha motius fonamentals, que 
existeixen motius sobrats, perqui: es faci una 
excepció respecte d’aquest primer Parlament, i 
atenent a aixh, és que el nostre vot particular 
est& concebut en els termes que heu sentit. Re- 
coneixent el principi que els Diputats del Par- 
lament catal& han de fruir d’una retribució, i 
deixant per al Parlament que vindri l’assenya- 
lament d’aquesta retribució, nosaltres consignem 
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que, per excepció, no fruiran d’aquesta retribució 
els. Diputats que formen part d’aquest primer 
Parlament. 

Raons? Motius, d’aquesta excepció? Creiem 
que són de dues menes : Una d’índole que podríem 
dir-ne moral i d’altres d’índole més aviat d’ordre 
utilitari o prActic. Raons d’índole moral. La 
consideració que es tracta d’un precepte que, sense 
fer aquesta excepció, se’ns ha d’aplicar a nosal- 
tres mateixos, ens ha de beneficiar a nosaltres 
mateixos, i sempre, en aquests casos, hi ha en 
Yopinió pública una tendkncia a creure, a poder 
creure, que s’hagi obrat més per mbbíls egoistes 
d’interks personal que no pas per mbbils més 
elevats. Per tant, nosaltres, desitjant mantenir 
aquest primer Parlament de Catalunya a I’alGada 
que voldríem que es mantingués constantment, 
creiem que amb aquesta excepció es fa desapa- 
rkixer el motiu que pot suscitar aquella suposició, 
desapareix t o t  el caire d’egoisme i d’interks propi, 
i resta aquest precepte amb un aspecte de gran 
generositat, i en una esfera tan elevada, que es 
diu que només regir2 per als parlamentaris que 
vindran a formar part dels altres Parlaments. 
I prou, respecte a aquest motiu. 

Hi ha, encara, un motiu d’ordre pr8ctic. 
Nosaltres no tenim encara un Pressupost; la 
Generalitat de Catalunya viu dels pressupostos 
provincials prorrogats per quartes trimestrals. No 
sabem exactament, i quasi m’atreviria a dir que 
ni aproximadament, quins seran els cabals amb 
els quals es podr& nodrir el nostre Pressupost 
futur, el Pressupost que haurem de fer; no sabem 
si hi hauran dotacions suficients per a tots els 
serveis inelaludibles i inajornables, ni si aquesta 
assignació ser& escassa, i ens sembla que en 
aquest moment, que ens trobem dins un ri:gim 
d’interinitat, que encara no tenim un Pressupost 
i que encara no sabem la consignació a la qual 
haurem de posar m& per a pagar aquestes aten- 
cions, ens sembla que no és procedent que nos- 
sal tres assenyalem ja aquesta assignaci6, hem 
d’esperar, almenys, que estigui ja format el Pres- 
supost nou, aquest primer Pressupost de la 
Catalunya autdnoma, per veure si realment 
permet subvenir les despeses d’aquesta assig- 
nació. 

Per aquests motius, nosaltres proposem una 
renúncia generosa de l’assignacib durant el temps 
que duri aquest primer Parlament. Nosaltres 
creiem que aquest sacrifici ve sobrerament com- 
pensat pe! goig d’haver format part d’aquest 
primer Parlament, i creiem, per altra banda, 
que aquest sacrifici no ha d’ésser tampoc molt 
llarg, perqu2 el criteri nostre exposat en el nostre 
programa electoral, és que aquest Parlament ha 
d’ésser de curta durada, ha d’dsser purament 
constituent, i que així que acabi la tasca cons- 
tituent ha d’ésser succei’t per un altre Parlament 
al qual ja no li ser& exigit aquest sacrifici. 

El Sr. ESPANYA : Demano per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Espanya. 
EI Sr. ESPANYA : Senyors Diputats : La 

Comissió, després d’haver escoltat els raonaments, 
que en el seu breu parlament ha fet el senyor 
Vall& i Pujals, rebutja el vot particular i manté 

íntegrament el text de I’article que $est& dis- 
cutint. 

Jo crec que hem d’agrair al senyor Vall& i 
Pujals que hagi presentat aquest vot particular, 
perqu& precisament ens dóna ocasió per a parlar 
d’aquest assumpte, del qual val la pena parlar, 
ací, de cara a l’opinió. No em refereixo, en parlar 
de I’opinió, de l’opinió dels enemics de la Re- 
pública i de I’Autonomia, que ja sabem quina 
ha d’ésser la seva opinió, contrkria a tot el que 
ací es faci en aquesta mat6ria. Jo em referelxo, 
en parlar de ]’opinió - cal concretar-ho bé -, 
a l’opinió del poble republica de Catalunya i de 
tots els ciutadans de bona fe. Aquest assumpte 
té diversos aspectes, perd té un aspecte fona- 
mental, que és el que és refereix a si els carrecs 
públics, han d’ésser retribui’ts o han d’ésser gra- 
tuits. Es una qüestió que s’ha debatut en molts 
Parlaments i que fa molt temps que ja est: 
resolta en quasi tots els pai’sos constitucionals 
del món. Tothom troba la cosa més natural del 
món que un Governador, que un Magistrat, que 
un funcionari de qualsevol categoria sigui retri- 
bui’t, que cobri un sou. No es posa tampoc cap 
dificultat a qui: pugui cobrar un Ministre, a qui: 
puguin cobrar diferents funcionaris de carBcter 
polític, perd quan es refereixen a les funcions 
que exerceixen els Diputats, hi ha gent que 
s’esparvera, que creu que el fet que cobrin és 
una immoralitat. Ja ha dit el senyor Valli:s i 
Pujals que ells defensen, en principi, la retri- 
bució, perd, de totes maneres, crec que val la 
pena de parlar-ne, perqui: segurament, sigui el 
que sigui I’acord que es prengui ací, es faran 
molts comentaris. Per aixb deia que val la pena 
de discutir l’assumpte amb tota serenitat i amb 
I’extensió deguda. El Diputat que exerceix fun- 
cions públiques, de car2tcter polític i legislatiu, 
no solament ha d’assistir ací al Parlament, no 
solament ha d’anar a les sessions de les Comis- 
sions, sinó que el Diputat, moltes vegades, en 
dies que no hi ha sessió treballa també en aques- 
tes Comissions, treball que no veu el públic. El 
Diputat es veu obligat a gestionar una s&rie d’as- 
sumptes, de qüestions, que l’hi confereixen els 
electors i els districtes o circumscripcions que re- 
presenta, de carjcter públic; i ha de fer aquestes 
gestions prop de les autoritats, prop de les cor- 
poracions, i és natural que tot aquest treball 
els ocupi bona part del seu temps. 

El Diputat que es veu obligat a traslladar-se 
des de la ciutat de Barcelona a les comarques 
respectives de la seva representació per tal d’es- 
tudiar una sbrie de qüestions que s’hi refereixen: 
de comunicacions, de qualsevulla conflicte d’or- 
dre social, d’ordre econbmic que es presenti; que 
es veu obligat a sostenir correspondkncia amb els 
seus electors, veu que tot aixb li absorveix el 
seu temps, i sí aquell Diputat vol complir amb 
els seus deures, no té altre remei que lliurar-se 
a aquestes funcions, i és natural, per consegüent, 
que aquestes funcions siguin retribuides. Aquest 
6s un assumpte que, com deia, ha estat resolt 
en gairebé tots els pafsos constitucionals del món. 
Més, encara : Es de tradició catalana, perqui: jo 
recordo en aquests moments un dictamen, del 
qual després parlaré, en el qual es deia que la 
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tradició catalana era favorable a qui: els carrecs a les quals haguessin d’assistir, i qce els fos abo- 
públics fossin retribuits, i esmentava que els nada una retribució o indemnitzacic‘ corresponent 
Consellers de la ciutat de Barcelona cobraven i a les despeses. De manera que aquesta qiiesti6 
els Diputats de l’antiga Generalitat cobraven fou debatuda, i vull llegir al senyor Vall&s i 
també una retribució. I fins democrAticament Pujals, i als seus dignes companys, el referit 
parlant, es faria incompatible l’exercici de la de- dictamen, dictamen lluminós com tots els seus, 
mocracia si no vingués aquesta retribució, ja que, perquk era del President de la Nancomunitat, 
de no ésser així, s’haurien d’encomanar els car- d’aquell gran patrici catal& al qual dedico des 
recs d’aquesta naturalesa únicament a persones d’aquest lloc cl bon record que 11 servo, i qiie 
de gran posició. mereix. Deia, parlant del sistema de la no re- 

Perb aquesta qüestió en la qual coincidim tribució, aix6 que vaig a llegir-vos i que est& en 
tots els partits representants en aquesta Cambra contradicció amb la generositat a qui: ens invita 
- i demano que així consti -, mereix per part el senyor Vall& i Pujals: 
del senyor Va1li:s í Pujals un vot particular per ((No podem donar base a ningú per a com- 
demanar l’ajornament de la seva aplicació a pensar honradament i a la vista de tothom el 
aquest Parlament. I jo dic al senyor Vall& i sacrifici del seu temps i dels seus interessos par- 
Pujals : Per qui: aquest ajornament? Si és una ticulars, el sistema de la no retribució produia, 
cosa justa que els Diputats cobrin la deguda com a conseqiibcia, una d’aquestes tres coses: 
retribució, per qui: l’ajornament? o l’imperi de I’aristocratisme plutocr&tic, que 

Quan hom considera una cosa justa, no l’ha cerca en aquests carrecs satisfaccions de vanitat 
d’aplicar immediatament? Jo no sé si amb aixb i complements de poder per a soliciar la seva si- 
es vol buscar el produir efectes polítics, o si es tuació social i política, i pujar a les representa- 
vol eregir una certa plataforma. Jo crec que és cions parlamenthies; o bé el gredomini dels 
amb bona intenció que el senyor Valli:s i Pujals homes de totes les classes de sentit moral aco- 
ha presentat aquest vot particular, perb, sigui modatici que consideren les coses del comú com 
com sigui, he de fer constar, en nom de la Co- a coses de ningú, i, per tant, del primer que les 
missió i de la Majoria, que nosaltres no seguirem ocupa; 0 bé l’ensopiment, la falta i’activitat dels 
per aquest camí, i no seguirem per aquest camí organismes locals, la seva actuació intermitent 
perqui: dintre d’aquesta Cambra hi ha un gran i rudimenthria, imposició inexorable d’un impuls 
nombre de persones de posició modesta, de po- directiu que es dóna a estones perdudes, en 
sició humil, que no podrien tenir aquella gene- hores robades al treball propi, al treball fona- 
rositat que ens parlava el senyor Vall& i Pujals: mental, al que ocupa i preocupa i absorbeix el 
la de renunciar a aquesta retribució, perqui: es millor de I’activitat de cada u.)) 
veurien obligades a no poder venir a aquesta I deia, també, parlant dei sistema democr&tic: 
Cambra, i nosaltres tenim l’obligació de fer el eLa clara percepció d’aquestez conseqiikncies 
que calgui per tal que puguin complir amb els fatals per a l’engrandiment de 1% vida local i, 
seus deures, que al cap i a la fi el poble que els per tant, de tota la vida pública nacional, la 
ha votat haur& d’exigir-los el compliment dels visió cada dia més precisa dels odgens aristocrA- 
seus deures, i ja sabia el poble catal2 que en tics de la gratuitat i de la incompatibilitat en 
elegir persones modestes se’ls havia de donar els qui: el principi de la gratuitat i [’efectivitat del 
mitjans necessaris perqu& poguessin viure, i no r&gim democrAtic que fa elegibles tots els ciuta- 
pas viure de l’almoina pública ni fer negocis dans, siguin O no siguin rics i visquin on visquin, 
amb els cdrrecs. ha anat arreconant cada dia més aquest principi 

Per tant, interessa assegurar a les esmentades de la gratultat.)) 
persones, la dignitat i la independkncia necessA- 1 finalment, el Consell, des del primer dia 
ria perqui: puguin complir amb ,els Seus deures. decidi que es fes efectiva la retribució, la qWd1 
Deia el senyor Vallks i Pujals, que hi havia raons fou acceptada Per tots els Diputats, ja que de 
morals i raons pr&ctiques que obligaven potser no haver-ho fet així haurien estat molts els 
a l’ajornament de l’aplicació d‘aquesta retribu- Diputats que no haurien pogut assistir a les 
ció, i jo he de dir al senyor Valies i Pujals que sessions. 
no its pas aquesta la teoria que ha sustentat Alguns senyors DIPUTATS de la Minoria 
sempre la Minoria regionalista, perqui: aquesta regionalista : Jo no havia cobrat mai. Només 
qüestió fou debatuda aleshores que va consti- els Diputats forans. 
tuir-se la Mancomunitat de Catalunya. Tambe EI Sr. ESPANYA : Em refereixo als Diputats 
fou un moment solemne, no tan gran com aquest, forans principalment. Tingui’n en compte les 
naturalment. Era el primer pas que es donava VV. SS., que aquelles assemblees de la Manco- 
per a I’assoliment d’aquesta Autonomia, per a munitat només celebraven tres c quatre sessions 
les aspiracions que desitjAvem obtenir, perqui: a l’any, i que era molt faci1 al$ que residien a 
ens fossin atorgats certs serveis de I’Estat, i Barcelona assistir-hi, ja que el fer-ho no impli- 
I’assumpte fou discutit, com ho recordaran segu- cava renunciar als seus treballs ni a les seves 
rament, alguns dels membres ací presents. Re- ocupacions; en canvi, els que vivien a fora, si 
cordaran, els que foren Diputats d’aquesta pri- no haguits estat per la retribucii, no hi haurien 
mera R‘lancomunitat, que es discutí aquest as- assistit, i aleshores les assemblees de la Mancomu- 
sumpte i que e1 dictamen que proposava el nitat haurien restat sense l’assistincia deguda. Per 
Consell era que immediatament s’abonessin als consegiient, si nosaltres acceptéssim el vot que 
Diputats, a partir del primer dia, &dhuc donant-li proposa el senyor Vall& i Pujals, nosaltres ma- 
efecte retroactiu, una retribució per les sessions teixos ens prestaríem a boicotejar precisamen t 
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aquest Parlament; semblaria una mena de boicot 
que faríem a aquest Parlament, perqui: impedi- 
riem que poguessin venir ací gran nombre de 
Diputats que no tenen recursos propis que els 
permeti assistir-hi. No és possible conciliar les 
dues coses : CI bé han d’ésser Diputats i han de 
complir amb llur deure, i,  per tant, se’ls ha de 
donar l’assisthcia necessAria per mitj& de la 
retribució, o bé aquests Diputats continuaran 
en el seu treball, en la seva professió, en la seva 
tasca, i abandonaran les tasques del Parlament, 
que són cada dia més exigents; i, a propbsit 
d’aixb, ara recordo una cosa, i és que un membre 
il-lustre de la seva Minoria, el senyor Puig i Ca- 
dafalc, ens conta una ani:cdota, en una de les 
sessions de la Mancomunitat, referents a dietes 
i a aixb de la generositat que proposa la V. S., 
i 1’ani:cdota és més o menys la següent: 

En una Acadi:mia científica, hi formaven 
part diversos membres, diversos vocals, un d’ells 
milionari, d’una gran posicid, de gran fortuna, 
i d’altres de posició modesta. Aquest milionari 
cobrava les seires dietes d’assisthcia a les sessions, 
i algú li féu observar la seva estranyesa que 
gaudint d‘aquella posició cobrés encara les dietes, 
i contesta : Jo cobro aquestes dietes perqu2 vull 
que els meus companys pobres puguin cobrar-les 
amb tota la dignitat sense humiliació de cap 
mena. 

Si acceptem el vot particular del senyor VallBs 
i Pujals, ens acostem molt a l’esperit de 1’ani:c- 
dota. g s  una generositat que VV, SS. la poden 
tenir. De manera que sota aquest punt de vista 
de la generositat del senyor Vall& i Pujals - i 
parlo d’aixi, perqui: ell ha parlat de tenir gene- 
rositat -, la generositat la poden tenir els que 
els sobren mitjans; els altres, no. 

El Sr. PALACfN : No direu ara que es tracti 
d’imitar a Madrid. 

El Sr. ESPANYA : A més, hi ha precedents 
incl& de Madrid. Ara ho deia el senyor Palacin: 
hi ha el precedent de Madrid. 

El Sr. PALACIN : No, no és aixb. Es pre- 
cisament al revés. 

El Sr. ESPANYA : Allí també hi ha en el 
Reglament de la Cambra aquest article, i est& 
representada al Parlament la Minoria regiona- 
lista, i no crec que aquella raó moral que aci 
ha manifestat dient que no est8 bé que nosaltres 
cobrem dietes, a Madrid, no he pas vist al Diari 
de Sessions que la Minoria regionalista s’oposés 
a les dietes. 

Un Sr. DIPUTAT : El senvor Ventosa, que 
no cobra per haver estat Miniitre? 

El Sr. VALLES I PUJALS : No desplaceu 
el debat; aquest punt de vista no pot valer. 

El Sr. ESPANYA : Deia V. S. : as que no 
tenim Pressupost! Jo puc anunciar, perquk tinc 
motius per fer-ho, al senyor Vall& i Pujals que 
el Pressupost, tan aviat com estigui format, el 
Govern el presentar& a la Cambra, i, natural- 
ment, es presentar& en la forma modesta que 
hagi d’ésser, perb que tíndr8 en compte el vot 
que ací s’hagí emks respecte a l’assígnació dels 
Diputats. 

Referent als altres aspectes, i cal parlar de 
tots, hi ha l’aspecte de la quantia, hi hal’aspecte 

de la forma d’indemnització, i jo vull parlar-ne 
precisament perqui: crec que és interessant que 
aixb s’expliqui. Hi ha dos sistemes de retribució: 
el de dietes i el de quantia fixa, de sou mensual. 
Sembla millor fixar una quantitat, i que aquesta 
permetí al Diputat viure decorosament. El sis- 
tema de dietes té avantatges i inconvenients com 
qualsevol altre. Nosaltres hem cercat un sistema 
mixt, que encara que sigui sou, en definitiva 
són dietes, perquk el Diputat que no assisteixi 
a les sessions, el Diputat que no assisteixi, no 
solament a les sessions del Parlament, sinó a 
les sessions de les Comissions, aquell Diputat es 
veur& sancionat, es veur& castigat amb una re- 
baixa proporcional a la seva manca d’assist&ncia. 
De nianera que és un sistema que després s’haur8 
d’anar estudiant i que ara solament hem esta- 
blert en principi. EI Reglament s’anir& modifi- 
cant fins a fer-se definitiu. El que es vol és que 
els Diputats cobrin dignament i compleixin dig- 
nament, i per aixb se’ls ha d’obligar a assistir 
a les sessions del Parlament i a les de les Co- 
missions. Cal fixar, a més, una quantitat, la 
quantitat és també un assumpte delicat, difícil. 
Que necessita un Diputat per a viure? Nosaltres 
no volem discutir aquesta qiiestió. Hauriem de 
parlar molt sobre aixb, per6 nosaltres ens hem 
fixat en el Parlament de Madrid, en el qual 
l’assignació és de 1,000 pessetes mensuals. Si 
ens haguéssim fixat en pai’sos estrangers, ens 
trobaríem amb les mateixes assignacions. En ci- 
tarem tres. A Franp  els Diputats gaudeixen de 
55,000 francs a l’any, més el bitllet de ferrocarril 
i la gratui’tat de tota la correspondhcia parla- 
mentjria. A Alemanya, cobren el 25 per IOO d’un 
ministre de I’Imperi, que té 36,000 marcs, és a 
dir, 9,000 marcs. Hi ha hagut ara una rebaixa, 
per la qual es redueix a 7,000 marcs, que són 
zo,ooo pessetes, i també tenen bitllet per als 
ierracarrils. A Bhlgica perceben 42,000 frans, amb 
bitllet de ferrocarril i els altres mitjans de trans- 
port. En definitiva, és una qüestió que s’ha 
resolt a to t  arreu. La quantitat fixada de 1,000 
pessetes mensuals per a viure decorosament, em 
sembla que és més aviat modesta que exagerada. 

El Sr. VALLRS I PUJALS : Demano per 
parlar. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Vall&, per a rectificar. 

El Sr. VALLRS I PUJALS : Molt breument, 
perqu2 no vull seguir en el meu estimat amic 
i antic correligionari senyor Espanya en la dis- 
quisició eloqiient que ha fet en defensa del dic- 
tamen. En tota la primera part del seu discurs, 
realment no feia més sinó raonar a116 que jo 
havia comen@ en el meu modest parlament, o 
sigui, que feia una justificació del dret a la re- 
tribució pels carrecs públics; ara, en la darrera 
part del seu parlament, ha demostrat que aix6 
és com ocorre a tots els pai’sos. Jo sols he fet 
constar que no acceptem aquest principi de ple, 
i em crec rellevat de tota justificació. Preguntava 
el senyor Espanya, entrant al fons de I’objecte 
concret de la defensa del meu vot particular, 
per qui: ho ajornem si reconeixíem que és una 
cosa justa. I jo diré, simplement, una frase sola. 
Hi ha moltes coses justes que hem de fer nos- 
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altres - aquest Parlament est& obert per fer 
una pila de coses justes que espera Catalunya 
i el poble de Catalunya -. Per qui. hem de co- 
menqar per nosaltres? Per qui: hem de comenpr 
la cosa justa que ens afecta, quan h’hi ha tantes 
d‘altres? Hi ha un ordre en les coses, i jo re- 
clamo dels senyors de la Majoria aquella sere- 
nitat a qui. jo apelalava quan he comensat el 
meu parlament, quan jo deia que volia parlar 
en forma objectiva i que no voldria dir cap 
paraula que afectés a qüestions d’índole personal. 
Crec que ho he fet en el meu primer parlament, 
i no voldria ara que l’assumpte es desplacés dels 
termes en qui: estd col-Iocat. Jo insisteixo en 
aquest punt de vista : hi ha moltes coses per 
fer que ens apressen perqui: haguem de comeqar 
per aquesta. (El senyov Palacin fa una interrupció 
que no es percep.) Jo agrairia al senyor Palacín 
que demanés la paraula, ja que es fa difícil quan 
hom parla poder recollir totes les interrupcions. 
Recordava el senyor Espanya els precedents de 
la Mancomunitat, i especialment dels temps del 
nostre enyorat i plorat mestre En Prat de la 
Riba, i, realment, aquells temps només fan que 
demostrar la justícia d’aquest precepte de la re- 
tribució dels carrecs públics. Precisament aquell 
temps dóna ocasió de fer, ara, un nou elogi 
d’En Prat de la Riba, perqui: s‘avansi a molts 
paisos ... 

El Sr. FONTBERNAT : Sou vosaltres els 
que us heu endarrerit. 

El Sr. VALLES I PUJALS : ,..i la teoria 
que ell exposd serví, després, a molts llocs per a 
retribuir els cgrrecs públics, la qual cosa demos- 
tra que, a més d’ésser mestre de nacionalisme, 
ho era també de democrhcia. ( U n  senyol’ D@U- 
tat interromp, sense entend?.e’s eE que diu.) .  Perb 
a la Mancomunitat, senyor Espanya - i dic al 
senyor que m’ínterromp el mateix que al senyor 
Palacín, que prescindiré de les interrupcions -, 
a la Mancomunitat, senyor Espanya, no hi havia 
l’assignació als Diputats; hi havia, simplement, 
el reintegrament de les despeses que havien de 
fer els que no vivien a Barcelona quan havien 
de venir a les sessions de l’hssemblea, i aquest 
principi nosaltres l’acceptem plenament avui, i 
per aixb s’haur& fixat el senyor Espanya, que el 
nostre vot particular no es refereix a l’extrem 
de l’article relatiu als bitllets de lliure circulació 
pels trens, que acceptem que s’estableixi des del 
primer moment, perqui: tenen aquest cardcter de 
pagament de les despeses que ocasiona als Di 
putats el desplapment per a venir a Barcelona. 
I no crec haver de dir res més. Quant a la forma 
en quk es proposa en el dictamen de millorar la 
forma de pagament d’aquesta assignació, que 
defensava el senyor Espanya en l’última part 
del seu discurs, jo, al comenqament del meu par- 
lament, he acceptat el principi que es fes en 
aquella forma, que no fos una assignació pura 
i simple, sinó que es reglamentés de manera que 
vingués a ésser una retribució del treball, que es 
convertís en una fórmula que s’assemblés més a 
les dietes que a una retribució fixa. No he d’in- 
sistir, perqui: les paraules del senyor Espanya no 
em deixen cap esperanp de convkncer la Majoria. 
I, per tant, fóra inútil d’allargar-ho més. 

El Sr. ESPANYA : Jo he de dir al senyor 
Vall& que no som pas nosaltres els que cerquem 
aquesta ocasió per a resoldre aq-lest assumpte. 
Naturalment que hem de resoldre molts afers 
més interessants, per6 els resoldrem a mesura 
que es presentin. Aquesta 4üestió és una qüestió 
de Roglament interior i 6s ara el moment de 
resoldre-la, i, per tant, hem de resoldre-la. És 
a més, una qüestió de justícia, perqui. nosaltres 
volem que els Diputats assisteixin a les sessions. 
Hi ha una majoria i, per a gdvernar, el Govern 
necessita de l’assist6ncia dels Diptats. Quant a 
qui: els Diputats de la Mancomunitat nom& 
cobraven els viafges, he de dir a l  senyor Val1i:s 
i Pujals que cobraven també una indemnitzacib, 
i aixi, ho sé perqui: jo era a1eshor:s Diputat for&; 
i com a President de la Diputacii, de Lleida, els 
pagava de?s cabals que m’enviaven, i es pagaiva 
no solament el bitllet a raó de fg ci:ntims quili,- 
metre, sinó que també se’ls donava una indem- 
nització de 25 a 30 pessetes per dia d’assisti:ncia, 
que és precisament el que volem que tinguin els 
Diputats actuals. 

EI Sr. FALACfN : Demano per parlar. 
EI Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Palacín. 
El Sr. PALACIN : Senyors Diputats : Jo no 

tenia cap intenció d’intervenir en aquest debat; 
en dir el senyor Va1li:s i Pujals que volia contestar 
el que se li deia, per6 calis. demanar la paraula, 
m’hi he decidit. Senzillament, els que hem inter- 
romput des d’aquell lloc hem dit el segbent : Est& 
molt bé la teoria que acaba d’exposar el senyor 
V a l k ,  per6 si és que pensa ai%, si és que aixd 
reflecta un criteri, p o l  fer la merci. la Minoria 
regionalista d’explicar-nos per qu& cobren els 
senyors Abadal, Estelric i Pere Rahola com a 
Diputats a les Corts espanyoles? 

El Sr. PRESIDENT : Demano al senyor 
Palacin que se cenyeixi a 1’objec:e de la discussió. 

El Sr. PALACfN : Aixb ha estat una inter- 
rupció que ha motivat unes paraules del senyor 
Vall& i Pujals, i em sembla que hi ha una con- 
tradicció manifesta; mentre aquesta contradicció 
no s’expliqui, em sembla que amb aquest esquer 
no picard ningú. 

El Sr. VALLRS I PUJALS : Els senyors 
que ha aleludit el senyor Palacín, encara que no 
estan presents i que, per tant, potser no estaria 
bé al.ludir-los, cobren aquestes assignacions per 
la mateixa raó que la cobrarem nosaltres quan 
s’hagi aprovat aquest article, perqui: es diu, 
senyors Diputats.. . 

El Sr. CANTURRI : A fer comkdia, senyors, 
a Fontainebleau. 

EI Sr. VALLCS I PU JALS : Deia, i no m’han 
deixat acabar, que ells la perceben per la mateixa 
raó que la percebrem nosaltres, perqui: en el text 
del dictamen es diu que és irrenunciable, i es diu, 
també en el Reglament del Pariament de Madrid; 
per tant, s’ha de percebre per forp,  per mana- 
ment dels vots de la majoria ael Parlament. 

El Sr. PALACIN : Tot aixb est& molt bé. 
No ho desconec. Perb que aquest precepte va 
ésser pres en Consideració amb 1’aquiesci:ncia 
dels senyors que composen la Minoria regiona- 
lista al Congrés. 
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Un Sr. DIPUTAT de la Minoria regionalista: 
Dos contra cinc-cents. 

Minoria : Nc podíem presentar cap esmena, 
perqu6 no som nombre suficient. 

El Sr. PRESIDENT : Va a posar-se a votació 
el vot particular. Els Diputats que votin a favor 
que tinguin la bondat d’aíxecar-se. (S’aixegueuz 
els Difiutats vzgionalistes.) Els Diputats que re- 
butgin el vot particular que tinguin la bondat 
d’aixecar-se. (S’aixeqaen els vestants Diputats.) Hi 
ha una proposició incidental. 

Un Sr. SECRETARI : Aquesta proposició 
diu : ((Els D ip ta t s  que sotasignen tenen I’honor 
de presentar al Projecte de Reglament interior 
del Parlament la següent Proposició incidental: 
‘<Que se suspengui tota discussió i decisió sobre 
la part del Projecte de l’article 27.8 del Reglament 
interior del Parlament que es refereixi al paga- 
ment de dietes o assignacions fins que no sigui 
aprovat pel Parlament de Catalunya un Pressu- 
post seriosament anivellat, en el qual figurin 
consignacions suficients per a atendre les despe- 
ses corresponents sense ocasionar un perillós des- 
equilibri en les finances catalanes. - Palau del 
Parlament, 13 de desembre de 1932. - J. Vidal 
i Guardiola, Pau Romeva, Tomas Carreres i 
Artau, Raimond d’Abadal, Josep M.8 Casabh, 
Lluis Duran i Ventosa, Joan Ventosa i Calvell, 
Josep M.” Tallada.”)) 

EI Sr. ESPANYA : La Comissió rebutja 
aquesta proposició. 

El Sr. TALLADA : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Tallada. 
EI Sr. TALLADA : Una abshcia imprevista 

del senyor Vidal i Guardiola, primer firmant 
d’aquesta proposició, m’obliga a aixecar-me a 
defensar-la, i demano perdó per les defici2ncies 
que tota improvització porta en si. Aquesta pro- 
posició incidental i tres esmenes més que hi ha 
presentades a aquest article, constitueixen una 
gradació del pensament d’aquesta Minoria; són 
com una retirada per graons en el cas que els 
vots vostres rebutgin qualsevol d’elles. Jo, cn 
defensar aquestes diverses esmenes a aquest arti- 
cle he de demanar a la Presid6ncia que tingui la 
tolerancia necesskria, que crec ha d’ésser en bé 
de tots, que les defensi d’una vegada, amb la 
qual cosa crec que no molestaré tant la vostra 
atenció i a la vegada guanyarem temps. Amb la 
presentació d’aquestes esmenes i la defensa que 
vaig a fer ... 

El Sr. PRESIDENT : Que es llegeixin aquestes 
esmenes. 

Un Sr. SECRETARI : ((Els Diputats que soia- 
signen tenen l’honor de presentar al Projecte de 
Reglament interior del Parlament la següent 
Addició a l’article 26.6 : “El dret a la percepci6 
de l’assignació establerta sols podrA fer-se efec- 
tiva pr?via justificació, aportada pels senyors 
Diputats, que per raó de llur &rec deixen de 
percebre alguna altra retribució equivalent. - 
Palau del Parlament, 13 de desembre de 1932. - 
J. Vidal i Guardiola, Pau Romeva, Tomb Car- 
reres i Artau, Raimon d’Abada1, Josep M.a Ca- 

Un altre senyor DIPUTAT de la mateixa 

sab6, Lluís Duran i Ventosa, Joan Ventosa i 
Calvell, Josep M.8 Tallada.”)) 

((Els Diputats que sotasignen tenen l’honor 
de presentar al Projecte de Reglament interior 
del Parlament la següent Esmena a l’article 26.6: 
“Que es modifiqui el Projecte d’artícle 26.6 del 
Reglament interior del Parlament en el sentit 
que l’assignació fixa als senyors Diputats quedi 
redu’ida a 500 pessetes mensuals. - Palau del 
Parlament, 13 de desembre de 1932. - J. Vidal 
i Guardiola, Pau Romeva, Tomis Carreres i 
Artau, Raimond d’Abadal i Calderó, Josep M.a 
Casabb, Lluís Duran i Ventosa, Joan Ventosa i 
Calvell, Josep M.8 Tallada.”)) 

((Els Diputats que sotasignen tenen l’honor 
de presentar al Projecte de Reglament interior 
del Parlament la següent Addici6 a l’article 27.6: 
“No percebran dietes o assignacions els senyors 
Diputats al Parlament de Catalunya que ho siguin 
simultjníament a les Corts espanyoles, - Palau 
del Parlament, 13 de desembre de 1932. - 
J. Vidal i Guardiola, Pau Romeva, TomBs Car- 
reus i Artau, Raímond d’hbadal, Josep M.8 
Casabb, Lluís Duran i Ventosa, Joan Ventosa i 
Calvell, Josep M.8 Tallada.”)) 

El Sr. TALLADA : En la defensa d’aquestes 
esmenes graduades, de diversa gradació, jo no 
he d’emprar cap mena de partidisme. No he de 
fer manifestacions que tendeixin a molestar ningú. 
No entra dintre el meu caracter. Perd sí que 
crec que és complir un imperatiu de la nostra 
conscihcia el fer veure que aquests són moments 
transcendentals per la vida de Catalunya, que 
tota I’atenció del nostre poble esta fixada en 
nosaltres, i que no hem de donar-li motiu perqui: 
ens pugui negar, en qualsevol moment, la seva 
cooperació, que tan necessaris ha d’ésser perque 
el nostre Parlament pugui complir a la perfecció 
les seves tasques. 

Jo crec, senyors, que és un error el que un 
dels primers actes del Parlament catal& sigui 
votar-se a si mateix una remuneració. Crec, 
senyors, que és un error que quan encara no 
tenim un Pressupost votem, en realitat, un 
capítol del Pressupost de despeses. ( U n  senyov 
Dipatat intevvomfi Z’orudor.) Les interrupcions no 
em molesten, per6 tampoc no em faran desviar 
del que em proposo dir. 

Indubtablement les circumsthcies de la si- 
tuació actual dEspanya han obligat que els 
mitjans econhmics que 1’Estat espanyol posa a 
disposició del Govern de la Generalitat, per com- 
plir tots aquells comesos que 1’Estatut li en- 
carrega, siguin uns mitjans molt limitats. Són 
uns mitjans en els quals cal&& fer tota classe 
d’economies, mirar el chtim, per tal que nos- 
altres poguem donar satisfacció a les necessitats 
del nostre poble, i es diu que aquesta assignació 
de dietes que vosaltres acabeu de votar, i contra 
la qual nin& de nosaltres s’ha significat, re- 
presentaria un pes massa gran per al Pressupost 
del Parlament de Catalurlya; i representa un pes 
massa gran perqui: encara qde no sapiguem quina 
ser& la importhcia d’aquest Pressupost, una 
assignaci6 de $,o00 pessetes per Diputar ve a 
representar més d ‘ ~  milió de pessetes, que, amb 
les despeses de ferrocarril, representa encara una 
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quantitat molt superior; i, com que el Pressu- 
post no passar& dels 1’00 milions, aquesta xifra 
de més d’ir mili6 de pessetes representari una 
&rega d’un T i mig per FOO de la totalitat del 
Pressupost del nostre futur Parlament. 

Gs clar que en el Parlament espanyol també 
hi ha dietes d’una quantia igual a la que pro- 
poseu per aquest Parlament; per6 no oblideu 
que el Pressupost de I’Estat espanyol és de 4,boo 
milions de pessetes, i qne les dietes dels Dilpu- 
tats representen uns 6 milions de pessetes, la 
qual cosa no és mes que un !I i mig per 1,000 de 
la totalitat del Pressupost. 

Veieu, doncs, COM hi ha diferhcia entre el 
que representa l’assignació dels Diputats del nos- 
tre Parlament i l’assignaci’ó dels Diputats del 
Parlament espariyol. I jo no vull portar rumors 
del carrer, perd si que he sentit dir, i nin@ no 
ho ha desmentit, que la Generalitat de Cata- 
lunya, no per culpa seva, segurament molt a 
disgust dels seus components, est& endarrerint 
els pagaments a hospitals i a algunes cases de 
benefichncia; i en aquests moments, en qui: no 
es poden pagar aquestes atencions, tan ineludi- 
bles, jo crec que ha de fer molt mal efecte al 
nostre poble que nosaltres cobrem immediata- 
ment un sou, unes dietes. 

Indubtablement que l’extensió del dret del 
sufragi i la major cultura del poble ha portat, 
ha permirs, que classes més nombroses cada ve- 
gada, com és la classe modesta, pugui tenir 
seient en aquesta Assemblea parlarnent8ria.. . 

EI Sr. FONTBERNAT : És la revolució la 
que ho ha portat, 

EI Sr. TALLADA : ... I com que aixd és una 
veritat, i no tan sols 6s una veritat, sinó que 
crec que 4s una cosa de la qual ens hem de fe- 
licitar tots els homes que pensem en derndcrata, 
he de dir que, vertaderament, no es pot obligar 
a aquests homes modestos a sofrir les conse- 
qiikncies econdmiques de partit el seu pressupost 
familiar, que en abandonar moltes vegades les 
seves tasques, mermin les sdves retribucions. 

Ésser pobre no és gens deshonorable ... 
El Sr. FONTBERNAT : En tot cas ho seria 

l’ésser ric. 
El Sr. TALLADA : Esser pobre és una cosa 

vertaderament honorable. I per aixb, senyors 
Diputats, creiem molt oportú el que es retribueixi 
des d’aquest moment els elements modestos que 
necessiten el que guanyen amb les seves ocupa- 
cions habituals per a satisfer les seves necessitats 
familiars. I aixb s’hauría de fer de manera que 
aquesta retribució no representés per a ells cap 
mol6stia per la seva dignitat. Aquesta 6s una de 
les coses que proposem en una d’aquestes esme- 
nes, o sigui que s’arribi a acordar aquesta retri- 
bucici als elements d’aquesta Cambra que ne- 
cessiten el que guanyen en el seu treball, sense 
mitjanpr petició d’ells mateixos, sin6 per la sola 
acció decisió d’una Comissió de la Junta de 
Govern de la Generalitat, que podria ésser-los 
assignada immediatament una quantitat que 
vingués a compensar-los dels perjudicis d’ordre 
econbmic que l’exercici del cirrec de Diputat els 
determina. 

Un Sr. DIPUTAT : V. S. est& fent de demagog. 

El Sr. TALLADA : Si aquestes dades no són 
prou convincents; si aquestes daces no fessin 
arribar a la conclusió que és precís que la quan- 
titat de 1,000 pessetes sigui rebaixada a una 
xifra inferior, a fi que les assignacions no pesessin 
tant sobre el Pressupost (jo crec que una quantitat 
inferior fóra suficient per a compensar els que 
viuen a Barcelona), aleshores, can a darrera 
esmena, nosaltres ens permetrien1 proposar-ne 
una altra que crec que ha de meriixer el vostre 
sentiment, puix que no US vull f x  l’ofensa de 
creure que no l’aneu a acceptar, prqui:, al meu 
entendre, es tracta tan sols d’un oblit dels qui 
han confeccionat aquest projecte. Aixi nosaltres 
proposem que no percebran dietes o assignacions 
els Diputats al Parlament de Catalunya que ho 
siguin simult &niament a les Corts espanyoles. 

Ho proposem així perqui: entenem que l’ésser 
Diputat de les Corts espanyoles gualment que 
l’ésser Diputat a les Corts catalanes és, en un 
i altre cas, estar sempre al servei del poble. No 
representa dos oficis diferents que precisin una 
remuneració també diversa, i mextre es puguin 
simultanejar aquests dos chrecs, crec que s’hau- 
ran d’establir des d’aquest moment que els que 
ostenten les dues representacions han de renun- 
ciar a les dietes corresponents al Parlament 
catal&. 

I com sigui que no volem molestar la vostra 
atenció i volem evitar tot2 pkrdua innecessiria 
de temps, ens permetem de pregar a la Presidhn- 
cia que quan ella cregui que ha arribat el moment 
oportú, es procedeixi a la votacij d’aquesta es- 
mena per la forma de votació ordinhia. 

El Sr. ESPANYA : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : El senyor Espanya té 

la paraula. 
El Sr. ESPANYA : La Comissió no pot accep- 

tar de cap manera aquesta esmela, que en defi- 
nitiva ve a ésser una reproducció, en un altre 
sentit, del vot particular del senyor Vall& i 
Yujals. 

Sobrerament sabem que les despeses que sig- 
nifiquen l’assignaci6 que s’acordi pesaran sobre 
el Pressupost. Perii, aixa, senyors Diputats, és 
una consed,,ii&ncia l6gica del sistema constitucio- 
nal : El sistema constitucional, el sistema par- 
lamentari exigeix precisament aquestes despeses, 
i precisament perqu2 pugui funcionar deguda- 
ment, tal com ho deia Prat de la Riba. És ne- 
cessari fer-ho. També aleshores pesaven les des- 
peses sobre la Mancomunitat, i la Mancomunitat 
no tenia ingressos propis, tota vegada que es 
nodria dels Pressupostos de les Diputacions. I mal- 
grat tot, sense tenir la Mancomunitat possibili- 
tats econdmiques com ara les pot tenir el nostre 
Parlament pel trasp&s de cabals que 1’Estatut 
aporta a la Generalitat, així que sigui finida per 
part de la Comissió mixta tota la tasca que ha 
de desenrotllar, sense tenir aquestes possibilitats, 
repeteixo, la Mancomunitat es pa veure obligada 
a incloure a les despeses dels Pressupostos de 
les Diputacions una quantitat necessaris perqui: 
el Govern de la Mancomunitat pogués funcionar 
i perquir els Diputats poguessin assistir a les seves 
sessions. 

De manera que aquest no és cap argument, 
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senyor Tallada, i no tenim més remei que accep- 
tar-ho així, ja que són característiques inherents 
a tot sistema parlamentari. Tots sabem que els 
sistemes parlamentaris són els més cars; per6 
nosaltres, el que hem de cercar és l’eficgcia de 
I’obra que cai fer, i per a portar a terme aquesta 
obra és necessari que el Parlament pugui funcionar 
amb el decbrum i els mitjans necessaris. També si 
s’acceptava aquest criteri exposat pel senyor Ta- 
llada fóra necessarip rescindir dels empleats que hi 
ha ací, prescindir d’aquest Palau, car el seu fun- 
cionament requereix un gran nombre d’empleats 
i unes despeses de conservació molt grans. 

Per totes !es raons dites, crec que s’ha d’apro- 
var el dictamen de la Comissió. No crec, tampoc, 
que es pugui disminuir la quantitat que s’assenya- 
la com a dieta per als senyors Diputats, quan- 
titat que considerem decorosa. 

Per altra part, no podem tampoc estar d’acord 
amb el criteri exposat pel senyor Tallada quan 
fa referkncia al Parlament de Madrid constituyt 
per quatre-cents cinquanta Diputats, i relaciona 
aquest nombre amb la xifra total dels Pressu- 
postos de 1’Estat. Cal tenir en compte que en 
molts aspectes gastaran igual vuitanta-set dipu- 
tats posats ací, que quatre-cents cinquanta 
Diputats al Parlament de Madrid. Creu la Co- 
missió que en aquest aspecte no s’ha de tenir 
en compte de cap de les maneres el nombre de 
Diputats que integren aquest Parlament. 

Respecte al Pressupost, jo crec que ací hi ha 
la representació del Govern, la qual segurament 
contestar& al senyor Tallada. En relació a aquesta 
matkria, la Comissió no té les dades necesskries 
per a contestar. La Comissió ha estat encarregada 
de la confecció del Reglament de la Cambra, i 
creu haver complert amb I’enckrrec que aquella 
li féu. Aquesta Comissió no pot acceptar, tampoc, 
la proposició referent a la supressió de dietes 
per als senyors Diputats que formin part del 
Parlament de Madrid. La Comissió no pot inter- 
venir en aquest assumpte, completament distint 
del que li ha estat encarregat, i sobre el qual ha 
d’ésser el Parlament el que en definitiva rcsolgui. 

Jo crec, senyor Tallada, com he dit ja abans 
al senyor Vall& i Pujals, que se cerca precisa- 
ment alguna plataforma, (Rurnors de protesta e n  
els escons de I’o~osició.) i em fa I’efecte que el 
seu propbsit 6s produir un efecte d’austeritat que 
no considero sincer ni sentit. La Comissió no té 
altra remei - tenixt en compte que la tasca 
que li ha estat encomanada és la de redactar 
un projecte de Reglament -, que no admetre 
les esmenes presentades, i manté l’article que es 
discuteix íntegrament, tal com figura en el dic- 
tamen. 

EI Sr. PRESIDENT : EI senyor Tallada far& 
ús de la paraula, per a rectificar. 

EI Sr. TALLADA : El senyor Espanya, en 
la seva resposta al meu parlament, ha seguit el 
mateik procediment que quan ha contestat al 
seriyor Vall& i Pujals: és a dir, s’ha esforqat 
principalment a volerlnos corivi?ncer de qui? pre- 
cisament ací a Catalunya, pel sentit democrktic 
de la seva politica, és necessari assegurar les 
condicions de vida dels senyors Diputats per tal 
de fer possible la vinguda d’homes modestos 

a aquesta Assemblea. El fons de la meva esmena 
és precisament aquest : el desig que en el Re- 
glament que estem discutint i aprovant resti 
establert el principi de la remunerac2ó del carrec 
de Diputat, perd sense precisar la quantitat 
d’aquesta remuneració, per diverses raons. que 
he procurat fonamentar. Entencm nosaltres, ’ que 
determinar en la situació actual l’import d‘aquesta 
remuneració és equivocat, i que cal per aix6 es- 
perar la presentació del primer Pressupost, a fi 
de saber quina és la importkncia de les despeses 
i quins són els ingressos amb qui: compta. 

Nosaltres creiem necessari que els Reglaments 
de les Corporacions públiques sofreixin el menor 
nombre possible de modificacions. Si ara fixem 
una remuneració, tenint en compte la situació 
del món; tenint en compte que la nostra mo- 
neda esta depreciada; que desconeixem quin ser& 
el seu per’venir, sense saber si aquesta depre- 
ciació seguir& o vindr& després una revalorització; 
quan l‘índex de preus no guarda relació amb 
aquesta desvalorifzacló i la nostra moneda és, 
per tant, inestable, forqosament hem de pensar 
que és molt possible que en un terme més o 
menys llarg aquesta quantitat de I‘bob pessetes 
que fixem en el dia d’avui, sigui insuficient, 
perqui: enca,ra que representés el mateix nom- 
bre d’unitats, no representaria la mateixa quan- 
titat dc consum. Per totes aquestes raons, crec 
que seria convenient acceptar la nostra proposta 
feta en el sentit de fixar la quantitat en discu- 
tir-se el prbxím Pressupost, í que aquesta quan- 
titat pugui ésser modificada a cada nou Pressu- 
post que es discuteixi. 

En exposar aquest criteri meu, ho he fet 
entenent que complia amb un deure de cons- 
cihcia; no ho he fet amb cap propbsit enca- 
minat a crear-me una plataforma ni he cercat 
en tot aíxb una popularitat f&cíl que mai no 
he cercat, car sempre he obrat atenent-me als 
dictats de la meva prbpía conscíhcia. Aixb ho 
saben bé tots els que em coneixen i no ignoren 
la manera com he obrat durant tota la meva 
vida. Em permeto nwament formular un prec 
al senyor President, en el sentit que les vota- 
cions d’aquestes esmenes es facin en forma or- 
din&ria. 

El Sr. PI I SUNYER : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Conseller de Finances de la Generalitat. 
El Sr. CONSELLER DE FINANCES : Senyors 

Diputats : Com ha indicat abans, en la seva 
primera intervenció, el nostre company senyor 
Espanya, el Consell actual de la Generalitat, 
l’existent avui, ve preocupant-se des de fa forqa 
temps, prop de dos mesos, de tots els treballs 
preparatoris per a la confecció del Pressupost 
per al vinent exercici. Aquests treballs estan ja 
ultimats; perb 6s una cosa lbgica i natural que 
el Projecte de Pressupost elaborat per aquest 
Consell sols pot constituir una mena de ponhcia 
per a presentar al prbxim Govern, i aquest, si 
l’accepta, ser& l’eacarregat de presentar-lo al Par- 
lament. No s’ha d’oblidar que per disposicio dic- 
tada, el senyor President de la Generalitat i el 
Consell resignaran els seus poders davant la Cam- 
bra tan prompte com estigui constituida, i aquesta 
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nomenara el nou President, el qual, tal com esta 
fixat, formar& el nou Consell, Govern que, en 
definitiva, presentard a la Cambra el Projecte 
de Pressupostos. Aixci és el que ha dit 

ment distint : un de caire fi 
de caricter polític. Entenc que tot el que en 
aquests moments sigui apartar-se de la qüestió 
política és desviar l’assumpte. Ens trobem en‘ 
l’instant en qui: el Parlament decideix la forma 
d’estructurar el Reglament interior pel qual haur& 
de regir-se. Ningú no pot dubtar que el Parla- 
ment, i tots els que el composen tenen en aquests 
moments consci2ncia de la tasca que s’ha de 
realitzar. No s’oblidi, tampoc, que el Parlament, 
com a organisme sobir&, que aprovi avui la SO- 

lució que es doni a l’assumpte, ser& el mateix 
que dintre un termini de pocs dies haur& d’aprovar 
el Pressupost; de manera que no pot donar cap 
resultat practic un simple ajornament de la 
qüestió, perqui: els mateixos que ho votaran ara 
serien els que ho decidirien més endavant. 

Per altra part, ja he dit que’més que d’una 
qüestió financiera es tracta d’una qüestió política, 
que afecta una de les nostres institucions cabdals 
que representa Catalunya. En aquest cas, jo he 
de creure que tots nosaltres, tenint en compte 
aquelles condicions de seny, de sentiment del 
deure que tots compartim, hem de fer tots els 
possibles perquk aquestes institucions de Catalu- 
nya tinguin el mdxim prestigi i assoleixin la 
major efic&cia. 

Gairebé amb aquestes paraules n’hi hauria 
prou per a contestar al que s’ha dit anteriorment, 
perb el nostre company senyor Tallada n’ha dit 
d’altres que jutjo d’una gravedat suficient perquh 
jo m’hagi d’aixecar ací per a parlar-ne i posar 
les coses en el lloc degut. Ha parlat el senyor 
Tallada de quk ell tenia notícies que corrien 
rumors, que es deia - sense assegurar-ho, perb 
insinuant-ho - que la Generalitat es trobava 
en una situació, no diré dificultosa, perb de la 
qual en derivava un cert endarreriment en els 
pagaments d’atencions ineludibles, com, per exem- 
ple, les dels Hospitals i altres institucions beni:fi- 
ques. I he d’aixecar-me a aclarir aquest punt, 
dient que la Generalitat es troba en aquella situa- 
ció en qui: es troben, donada la crisi econbmica 
que avui el món pateix, totes les corporacions de 
tot arreu, i m’atreveixo a dir que es troba potser 
millor que moltes de les corporacions de la resta 
del món. (Molt  bé.) Jo he estat fa pocs dies a 
Madrid, i he assistit a una assemblea de la Man- 
comunitat de Diputacions de rkgim comú; all& 
he pogut veure quina era la veritable traghdia, 
el dramatisme de la vida local espanyola, i he 
vist que totes aquestes Diputacions, a causa de 
la crisi que el món pateix, es troben en una situa- 
ció molt més anguniosa que no pas la nostra; 
lluiten amb unes dificultats a les quals nosaltres 

[ARTS, 13 DE DESEMBRE DE 1932 43 

ni tan sols ens acostem. Per tant, sobre aquest 
punt m’se d’aixecar a dir, amb t3ta deferhcid, 
perd també amb tot nergia, que rebutjo I’afir- 
mació feta, perquk c que si ej deixava que 
aquesta suggestió c 163 i anés amplifican 
el parlar-ne fora d’aquí, pod 

ent en el qual, com 
en qui: foqosament 

pas sols la nostra, s’exig 
m&xima delicadesa en la 
m2xima delicadesa en parlar de totes aquelles 
coses que es relacionen amb aquesta situació 
delicada; i per aix6 agrairia als senyors Diputats 
de la Minoria regionalista que, prestant una col- 
laboració, si no es vol de car&cter mLterial almenys 
de caractel- moral, quan es tracti de Qüestions 
que estan per damunt de les nostres diferkncies, 
facin tot el possible per a salvar sempre tot el 
que representa el cr6dit i el prestigi de les nostres 
institucions que a tots per igual ens interessa. 
(Mol t  be’.) 

Acabaré dient que nosaltres creiem que la 
qüestló que avui es planteja no és de carBcter 
financief; és una qüestió política. Crec un error 
voler barrejar-hi una derivació financiera, que 
no és aquest el moment en qu6 ha de tractar-se. 
Si després d’aprovat el Pxessupost, que haur& 
de passar davant de tota altra discussió, perqui: 
el temps apremiarh molt, no per culpa nostra, 
tal com he indicat en les primeres paraules, sinó 
perqui: ho han portat així les ciIcumst&ncies, i, 
per tant, ser+ la cosa més urgent a discutir; si 
complert aquest tr&mit previ, els senyors Dipu- 
tats de la Minoria regionalista volen plantejar 
un debat sobre la gestió financiera de la Gene- 
ralitat des que aquesta est& constitulda, puc 
avanqar-los que el Consell est& dijposat a accep- 
tai-10. Ser& aleshores l’avinentesa oportuna de 
parlar d’aquestes $iestions. En aquest moment, 
crec que no és l‘hora adequada, i m’ho demostra 
el veure’ls presentar no sols un vot particular, 
sinó afegir tres esmenes graonades i, encara, una 
proposic2ó incidental, procediment que trasllueix, 
dit amb tots els respectes, perd ;ambé amb tot 
el convenciment, una intenció política de regust 
demagGgic, més que una al-legació doctrinal des- 
apasionada. (Molt  bé, i afilaudimern!s.) 

El Sr. TALLADA : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Tallada. 
El Sr. TALLADA : Dues paraules solament 

per a contestar el meu amic, senyor Pi i Sunyer. 
Jo he recollit aquest rumor, perqL6 era un rumor 
públic, el qual no havia estat desmzntit fins en 
el moment actual, o almenys j c  no sabia que 
s’hagués desmentit. Tinc una gran satisfacció 
d’haver sentit, o d’haver cregut entendre a través 
de les paraules del meu amic senyor Pi i Sunyer, 
que en el moment actual la Generalitat de Ca- 
talunya est& al corrent de totes les despeses per 
a establiments de beneficbcia i establiments de 
caritat. 

El Sr. PI I SUNYER : No he dit aixd. He 
dit que lluitava amb les mateixes dificultats que 
lluiten totes les corporacions del món, i que la 
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seva situació era comparable a la de totes les 
corporacions, poiser míIIor que Ia de totes les 
altres. Aixci és exactament el que he dit. 

El Sr. TALLADA . Precisament el senyor Pi 
i Sunyer acaba de satisfer la meva curiositat 
amb les seves paraules. 

El Sr. PI I SUNYER : Jo no he €et ara més 
que repetir el que havia dit abans. 

El Sr. TALLADA : Tingui’s ben entits que 
en fer les meves manifestacions he procurat des- 
cartar tota classe de culpa per al Govern actual 
de la Generalitat, perquit em faig c&rrec ben bé 
de la situació per la qual passa el món. He dit 
que si la Generalitat no estava al corrent dels 
seus compromisos, indubtablement era en virtut 
d’una cosa extraordinkia, superior a la seva 
voluntat, que fa que existeixen multitud de cor- 
poracions les quals sofreixen les conseqiikncies 
de la crisi mundial; culpa, també, de la situació 
especial d’Espanya. Per tant, les meves paraules 
no podien molestar els homes que constitueixen 
el Govern de la Generalitat. 

(Ocuíba la Presiddncia el senyor Companys.)  
El Sr. PRESIDENT (Sr. Companys) : Es va 

a procedir a la votació de la proposició inci- 
dental. Els senyors Diputats que votin a favor 
de la proposició incidental tindran la bondat 
d‘aixecar-se. (S’aixequen els senyors Diputats de 
la Minoria regionalista.) Els senyors Diputats 
que rebutgin la proposició faran el favor d’aíxe- 
car-se. (S’aixeqaen els restants senyors Diputats.) 
Resta rebutjada la proposició incidental. 

Es va a procedir a la votació de l’addició, 
de Ja qual ara es tornar; a donar compte. (El 
senyor Secretari dóna lectuva a l’esmentada addició.) 
Els senyors Diputats que votin a favor d’aquesta 
addició, que facin el favor d’aixecar-se. (S’aixe- 
quen els senyovs Diputais de la Minoria regiona- 
lista.) Els senyors Diputats que votin en contra 
de l’addició tindran la bondat d’aixecar-se. (S’ni- 
xequen els restants senyors Diputats.) Resta re- 
butjada l’addici6. 

Es va a procedir a la votació de l’esmena, 
que llegir& el senyor Secretari. ( E l  senyor Secve- 
tavi llegeix l’eswena en qiiestió.) Els senyors Dipu- 
tats que votin a favor d’aquesta esmena que 
tinguin la bondat d’aixecar-se. (S’aixequen els 
senyors Diputats de la  Minoria regionalista.) Els 
senyors Diputats que votin en contra de l’esmena 
que facin el favor d’aixecar-se. (S’aixequen els 
restants senyors Diputais.) Resta rebutjada l’es- 
mena. 

Es va a procedir a la votació de l’addició, que 
llegir& el senyor Secretari. ( E l  senyor Secretari 
llegeix l’addició.) Els senyors Diputats que votin 
a favor de l’addició, que tinguin !a bondat d’aixe- 
car-se. (S’aixequen els senyors Diputats de la Mi- 
noria regionalista.) Els senyors Diputats que votin 
en contra de I’addició, que facin el favor d’aixe- 
car-se. (S’aixeguen els restants senyors Diputats.) 
Resta rebutjada l’addició. 

Es tornar& a donar lectura a l’article 27.” 
(El senyor Secretari dóna lectura a l’article 27 .e . )  

EI Sr. ESPANYA : En aquest article hi ha 
una petita omissió que ha sofert la Comissió. 
Com que no he tingut temps de parlar amb els 
altres companys, em permeto proposar a la Pre- 

siditncia i als Diputats tots que sigui subsanada. 
Aquesta omissió es refereix a quit no s’ha tingut 
en compte que en molts llocs, sobretot de Lleida 
i d’altres ((províncies)), no hi ha altre mitjk de 
locomoció que l’autobmnibus. Així s’esdevé a Seu 
d’Urgel1, a Solsona, etc. Suposo, que també a 
altres indrets de Catalunya. Per aixd, jo propo- 
saria que, ultra les línies f&rries, s’afegeixi a 
l’article les línies, d’auto6mnibus. 

El Sr. MARTINEZ DOMINGO : Podríeu, en 
canvi, suprimir de l’article les línies a&ries ... 

El Sr. LLUHf : Hi han estat incloses pensant 
en l’esdevenidor. 

El Sr. PRESIDENT : En la redacció definitiva 
de l’article es podran fer les correccions pertinents. 
S’aprova l’article 27.4 amb aquesta correcció que 
acaba de fer el President de la Comissió? S’aprova. 
Senyors Diputats, se susph  aquesta discussió a 
l’objecte de passar a la segona part de l’ordre 
del dia, o sigui a la constituci6 definitiva del 
Parlament. (Ocupa la presid2ncia el Vice-presi- 
dent primer senyor Casanoves. Entra a la  sala, 
i passa a seure al banc del Govern, el senyor President 
de la  Generalitat.) 

cON§TlTUCIQ DEFINITIVA DEL PARLAMENT 

El Sr. PRESIDENT (Sr. Casanoves) : El 
senyor Secretari llegir& els articles 17.& i r8.e del 
Reglament i la llista dels Diputats admesos i 
proclamats. (El senyor Secretari llegeix els susdits 
articles i la relació nominal dels Diputats admesos 
i proclamats.) Va a procedir-se a l’elecció de 
President de la Cambra. Serveixin-se prendre les 
paperetes els senyors Diputats i ser& elegit Pre- 
sident de la Cambra el que hagi obtingut majoria 
absoluta de vots. (S’efectua la votació nominal,)  
Manca algun senyor Diputat per votar? Proce- 
deixí’s a l’escrutini. (Es f a  1’escrufini.j Es dóna 
compte del resultat de la votació : Lluís Com- 
panys, 70 vots. Una papereta en blanc. Resta, 
doncs, proclamat President el senyor Companys. 
(El senyor Companys $assa a la Mesa,  promet 
el cdrrec, a b r a p  al Vice-president i passa a ocupar 
la Presiddncia. Aplaudiments en tots els sectors de 
la Cambra.) 

El Sr. PRESIDENT (Sr. Companys) : Es 
procedir& a l’elecció de Vice-presidents. (S’efectua 
IU votació nominal.) Va a procedir-se a l’escrutini 
per al nomenament de Vice-presidents. (El Se- 
cretari llegeix les pa$eretes.) Es dóna compte del 
resultat de la votació : Joan Casanoves, 54 vots; 
Antoni Martínez i Domingo, 11 vots; Estanislau 
Ruiz i Ponseti, 4 vots. Resten, doncs, proclamats: 
Vice-president primer, Joan Casanoves, i Vice- 
president segon, Antoni Martínez Domingo. Anem 
ara a procedir a l’elecció de Secretari. Com que 
són dos els Secretaris que cal elegir, cada Diputat 
podr& dipositar una papereta amb dos vots. 
(Té lloc la votació nominal.) Va a procedir-se a 
l’escrutini. (S’hi procedeix.) * Acabat l’escrutini, 
el senyor Secretari donara compte del resultat 
de la votació. (Es dóna compte del resultat.) 
Resten, doncs, proclamats Secretaris de la Mesa 
presidencial els senyors Rouret, Dot, Casab6 i 
Gerhard. Senyors Diputats, va a procedir-se a la 
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promesa deIs senyors Diputats. El senyor Se- 
cretari llegir& els articles 19.6 i 20.6 del Reglament 
provisional que hi fan referhcia. (Un senyor 
Secretari llegeix els avticles esmentats.) ComenCa 
la promesa dels senyors Diputats. Els Vice-pre- 
sidents que han estat designats se serviran fer 
aquesta promesa. (Prometen els Vice-presidents 
senyors Casanoves i hlavtinez Dontingo. A c o n  
tinuació, d’acovd amb  la fórmula establerta, passen 
a la Presidincia i prometen els senyors Diputats 
segiients : Andreu, Armendares, Armengol, A m a u ,  
Balart, Bancells, Barreva, Battestini, Bil beny, 
Blasi, Bru i Jardi ,  Canturri, Carreves i Ar tau ,  
Casa bd, Casademunt, Casanelles, Colldeforns, Co- 
mes, Companys (Josep) ,  Coromines, Cunillera, 
Dalmau i Pla,  Dencds, Dot, Espanya,  Fbibrega, 
Farreres i Duran,  Folc, Fontbernat, Galés, Gassol, 
Guinart, I bavs, I d a ,  Lloret, Lluhi, Macid,  Magre,  
Mestves, Mies ,  Mora,  Palacin, Pi i Sunyer,  Ribes, 
Riera, Rouret, Rovira i Virgi l i ,  Selle’s, Sauret, 
Selves, Serra i Hunter,  Soler i Bru, Simd, Tallada, 
Tauler, Tries de Bes,  Vallbs i Pujals,  Valls i 
Taverner, Ventosa i Calvell i Xirazi.) 

EI Sr. PRESIDENT : Senyors Diputats: 
Constituit, com declara des d’ara, d’una manera 
definitiva, el Parlament de Catalunya, si alguna 
vegada he sentit el pes de la meva insuficihcia, 
és en aquests moments en qui: acabeu de con- 
ferir-me aquesta altíssima representació. Cau ara 
sobre mi una onada de sensacions diverses, que 
no podria expressar. És el procés de tota una 
vida punyent, accidentada, on sovint he trobat 
pregones amargures, que se’m presenta ara davant 
dels ulls, després d’haver-me conferit aquesta 
representacib de jerarquia histbrica com a primer 
President de les Corts catalanes, en el moment 
del seu ressorgiment histbric. Ni les meves apti- 
tuds ni els meus sacrificis s’ho mereixen, perqu& 
jo mai no podia pensar que em consideréssiu 
digne d’un tal honor, ni puc tenir mai una am- 
bició que superi l’orguíi que sento en aquests 
instants. 

Senyors Diputats, moltes grdcies, no per la 
meva persona, sinó pel nom que porto, i que 
podré deixar als meus fills, enriquit amb el noble 
pergamí d’haver estat el primer President del 
Parlament catal& quan s’iiiicia la fita de la seva 
nova hístbria. Sota l’estímul de la vostra con- 
fjanGa, tal volta trobaré en mi insospitades ener- 
gies, si cal; i ponderació, justesa i elevació de 
conducta, sempre. 

Sóc ara el vostre President, parlamentaris de 
Catalunya, i mentre així sigui vetllaré pels drets 
dc cada un dels Diputats, sense mirar on re- 
sideix el seu escó, i per damunt de cada un 
vetllaré pel prestigi de 1’Assemblea. (Molt  bé, 

moZt bé, em tota Za Camba.)  No rn’ho mereixia, 
perb vosaltres ho heu volgut. JD afirmo des 
d’aquest moment, que mantindré 1 alta jerarquia 
del cjrrec que m’haveu conferit i de qual accepto, 
des d’ara, totes les responsabilitats. Dono també 
les grAcies per la distinció que ha;.eu fet a tots 
els estimats companys que compmen la Mesa 
definitiva. 

La noció del que representem, I-a d’agegantar 
la perspectiva de la nostra responsabilitat. Des- 
prés d’un col.lapse de prop de dos segles, sota 
l’imperialisrne dels Austries i dels Borbons, per 
la República ha ressorgit el Parlament de Cata- 
lunya. Els noms ilslustres de la vida nacional 
del nostre poble vénen ara, amb forsa, a la meva 
membria; perb el llanCar la mirada en les glbries 
i en els dolors del passat, ens ha de servir per 
afermar el nostre sentiment d’amor per a la Re- 
pública democrhtica i reparadora i ha de sub- 
ratllar en la nostra consciiincia la responsabilitat 
enorme de l’obra constructiva de l’esdevenidor. 
Aquesta obra, senyors, és l’obra cle Catalunya, 
per a Catalunya i per a tota Espanya. Nosaltres 
hem d‘oferir l’exemple del que són els fruits 
venturosos de la llibertat i de 1’Autonomia. Nos- 
altres hem de palesar que els Únic; lligams forts 
i indestructybles sSn els lligams qu? es basen en 
l’amor i en e? lliure consentiment. De la nostra 
obra depenen el triomf de tcks els principis que 
ens han servit per a assentar la nostra doctrina. 
Jo estic segur del seu resultat magnífic. Ens 
llancem a la feina plens d’optimisme, sense dubtes, 
sense defallinients, segurs de nosaltres mateixos, 
amb fe, amb optimisme i amb confiaqa en les 
nostres forces, perqug Catalunya és un poble 
que té una deu inesgotable de resaves d’energia 

le riquesa espiritual. 
I dites, aniics meus, aquestes raraules breus, 

jo em permeto des d’ací trametre una solutaci6 
fervorosa al President de les Corts Constituents 
de la liep.jblica Espanyola, i els nastres respectes 
a ]’honorable President de la Gmeraíitat i a 
S. E. 1’il.lustre President de !a Repdblica Es- 
panyola. 

He dit. (Aíbla.udiments perllongats i visques a 
CataZwzya.) S’aikeca la sessió. 

(La  sessid e‘s aixecada a ires p a r t s  de vuit 
de la  vetlla.) 

ORDRE DEL DIA 
per a la sessii de dimecres 

k a  Presidhcia dóna con?$e d’haver comu- 
nicat a l’honorable senyor President de !a Ge- . 
neralitat la constitucij definitiva del Parlarnenc. 

~~ 
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