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DIA DE SESSIONS 
re de 1932  

S U M A R I  

A tves quavts de cinc i cinc minuts  de la iarda és obevta la sessió, sota la PYesidBncia del segyor Comíbanys. 
Afirovació de l’acta de la sessió anteriov. 
Prometen el cdvvec de Diputat els senyors Cevezo, Abadal, Solev i Pla,  Rossell i Vilai., i Romeva. 
Lectura dels decvets de l’honorable senyor Pvesident de  la Gerteralita2 , donant comYzpte de la distribztció dels 

Depavtardents de Govern de la Generalitat, de la designació d e  Consellevs i de la delegació de les 
funcions executives en la pevsona del Conseller d’ Obites Públiques, senyor Llzthi z Vallescd. 

Disczim del Vice-president del Govern d e  la Genevalitat, exposarct el progvawaa de¿ Govem. 
Intervenció dels senyovs Serva i Moret i Verttosa i Calvell. 
Rectificacions dels senyovs Lluhí i Vallescd i Ventosa i Calvell. 
Lectuva i apvovació d’una #ro fiosició de conformilat aMb el íbrogvama de Goaevn exfiosat pel CovLsellev 

d’ Obves Públiques, signada pels  sepzyovs Selves, Mestres, Espavtya, Baizcells, Blasi, Fdbvega 
i Tauler. 

Explica el seu vot el senyov Lloret. 
Lecduva d’uuta $vo$osició demanant l‘assist2vLcia del Govern a les comaiiques akfectades pels darrevs atguats, 

signada $els senyors Blasi, Dot, Dalmau, CasademunC, Bancells, Fdbsega, Xesive,  A m a u ,  
Faweres, Font bevnat, Cavreres, A bada1 i Tauler. 

Defensa la   rop posició el senyor Blasi ,  i s’hi adhereixen els senyovs Val l is  i Puials,  Tallada i Fvonjosd. 
Intevvenció del senyor Lluhi e n  nom del Govern. 

Són designats per a formar part de la  Comissió de Pressupostos, els senyovs Avmengol, Covomines, Fd- 
bvega, Cerexo, Favveves, Palacin, I d a ,  Sevva Hunker, Mies,  Simó, Mestres, Llwet, Bru, Como- 
reva, Fronjosd, Gerhavd, Tallada, Vidal ,  Val ls  i Tabemer, Romeva i Vallbs i Puials.  

Són designats per a formar part de la  C o ~ ~ i s s i Ó  de Constitució, els seayovs Casanelles, Roviva i Virgi l i ,  
Torres, Arnau ,  Bru, Tauler, Duvauz i Ventosa, Ventosa i Calvell, Tvies de Bes, Serva i Moret 
i Ruix i Ponseti. 

2 s  apvovada la proposicid. 

S’aixeca la  sessió a un quart de nou de la vetlla. 
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S’obre la sessió a les cinc menys deu minuts 
de la tarda, sota la presidhcia de l’honorable 
senyor Companys. Ocupen el banc del Govern 
els honorables senyors Consellers d’Ohres Pú- 
bliques, Justícia i Dret, Governació i Sanitat, Fi- 
nances, Cultura, Agricultura i Economia, i Tre- 
ball i Assist$ncia Social. 

$s llegida i aprovada l’acta de la sessió ante- 
rior. 

E l  Sr. PRESIDENT : TJns senyors Diputats 
s’han atansat a la mesa presidencial per a pro- 
metre llurs carrecs. Anem a rebre la promesa 
als senyors Cerezo, Abadal, Soler i Pla, Rossell 
i Vilar, i Romeva. 

(Prometen els esrneiztats seiayors Diputats ,  
d’acord amb  la fórmula eslablerla.) 

ORDRE DEL DIA 

E l  Sr. PRESIDENT : Continua la sessib. 
L’honorable senyor President de la Generalitat 
ha adresat a aquesta presidhcia els comunicats 
que es van a llegir. 

Un Sr. SZCRETARI (Sr. Rouret) : ((Amb 
aquest2 data he dictat e1 següent Decret : -- Per 
tal de donar una m4s adequada organització ad- 
ministrativa als Departaments que integren avui 
el Govern de la Generalitat de Catalunya, com 
a President seu he resolt disposar aixb que se- 
gueix : = Article únic : Els Departaments de 
Govern de la Generalitat de Catalunya seran els 
següents : Justícia i Dret, Governació i Sanitat, 
Hisenda, Cultura, Obres Públiques, Agricultura 
i Economia, Treball i AssistPncia Social. = Em 
plau de comunicar-vos-ho per al coneixement del 
Parlament de Catalunya que tan dignament pre- 
sidiu. - Visqueu molts anys. - Barcelona, 19 
de desembre de 1932. - Francesc MaciA. - 11- 
lustre senyor President del Parlament de Cata- 
lunya. )) 

aAmb aquesta data he dictat el següent De- 
cret : - Com a President de la Generalitat he 
resollt aix6 que segueix : - Article únic: : Nomeno, 
Conseller de Justícia i Eret, el senyor Pere Comes 
i Calvet ; Conseller de Gavervació i Sanitat, el sc- 
nyor Josep Tarradelles i Joan ; Conseller d’Hisen- 
da, el senyor Carles Pi  i Sunyer ; Conseller de 
Cultura, el senyor Ventura Gassol i Rovira ; Con- 
seller d’Obres Públiques, el senyor Joan Lluhí i 
Vallesca ; Conseller d’ Agricultura i Economia, 
el senyar Antoai Xirau i Palhu, i Conseller de 
Treball i Assisti.ncia Social, el senyor Francesc 
X. Casals i Vidal. - Em plau de comunicar- 
vos-ho per al coneixement del Parlament de Cata- 
lunya que tan dignament presidini. - Visqueu 
malts anys. - Barcelona, 19 de desembre de 1932. 
- Francesc MaciA. - Illustre senyor President 
del Parlament de Catalunya.)) 

((Amb aquesta data he dictat el següent De- 
cret : - L’Estatut de Catalunya, promulgat per 
Llei de 15 de setembre de 1932, disposa, en l’ar- 
ticle 14.‘, que el President de la IGeneralitat, que 
assumeix la representació de Catalunya i la repre- 
senta també en les seves relacions amb la Repú- 
blica i ik’Estat, podrk delegar temporalment les 
funcioas executives que li són pr6pies en un dels 

a 
Coinsellersi. - Per tant, fent ús de l’esmentada fa- 
cultat que em pertany c o a  a Pkesident de la Gene- 
ralitat elegit pel Parlament de Catalunya, de- 
cretol: - Articl’e I.’ : Dies de la data d’avui, de- 
lega temporalment toltes les funcions exccutives 
que em canlesponen segons 1’Estatut i són delega- 
blle5 d’aco~rd amb l’article 14.‘, en el Conseller d’O- 
bres Públiques, senyor Joan Lluhí i Vallesc &... 

El Si-. VICE-PRESIDENT del Consell : De- 
niano per parlar. 

Un Sr. SECRETIARI : ... Article 2.” : Als efec- 
tes pe~inents ,  comuniqui’s la delegació) de fun- 
c i m s  feta en l’article anterior, al senyor Presi- 
dent del Parlament de Catalunya. - E m  plau col- 
municar-vots-ho per al coneixement del1 Parlament 
de Catalunya que tan dignament presidiu. - Vis- 
queu moilts anys. -- Barcelona, rg de desembre de 
1932. - Francesc MaciA. - Tllustre senyor Pke- 
sident del Parlament de Catalunya. )) 

E1 Sr. PRESIIDETU’T : T é  la paraula el senyor 
Lluhí i Vallesca. 

El Sr. VICE-PRESIDENT DEL CON- 
SELL : Senyors Diputats, pel Decret de l’hocno- 
rable senyor President de la Gen 
tura del qual acabeu de sentir, coineixeu la compo- 
sició’ del nou Govern de la Generalitat i la Dele- 
gació feta de les funcions executives, d’acord amb 
l’article 14.’ de 1’Estatut de Catalunya. Com que 
a vosaltres pertoca de donar la voistra zproYació1 a 
aquestes decisioas de l’hoaox-able senyor President, 
crec que em correspon a mi de fer uns breus col- 
nientaris i explicar l’obra de govern que aquest té 
el proipbsit de portar a bon terme i el pensament 
polític que el guiar& durant la seva actuació. Ex- 
posades aquestes coses, tindreu vosaltres, llavors, 
segurament, elements de judici suficients, per a 
poldei- donar la vostra confianqa més ben fona- 
ment a da. 

En  prime.r terme, l’homorable senyor President 
ha fet ú s  de la facultat que l’article 14.’ de 1’Esta- 
tut de Catalunya divna de delegar les funcions 
executives. Poldia fer-ho1 a favor de qualsevol dels 
colnipanys que seuen en aquest banc. Per llur intel- 
ligencia, per llur colmpethcia i per llur capacitat 
de treball, qualsevol d’ells hauria estat més apte 
que joi. Ho1 ha fet en mi, segurament fixant-se en 
quP sóc el més moidest de tots. 

La delegació1 de les funciolns executives, en 
1’Estatut de Catalunya és, prbpiament, només es- 
bossada. Per tant, en 1’Estatut oirgdnic 01 interior 
de Catalunya que aquest Parlament aproivi, aques- 
ta delegació de facultats haurd d’ésser coacretaIda 
i regulada d’una manera definitiva. Ara comporta 
nolm4s una situaci6 provisional, i el senyor Presi- 
dent es reserva, a part de la facultat essencial de 
reprendre la delegació en qualsevoil moment que 
ho coasideri convenient, d’altres que fan refer&- 
cia al nomenament de Consellers i cl de l’alt per- 
sonal burocrktic i a la sanció i proimulgació de les 
lleis. A mi afavofrit per aquesta hoinor‘ que m’ha 
fet l’honorable senyor President, noi m’escau ni 
comentar ni apreciar els motips que l’han induit 
a fer la delegaciiv : em correspon simplement res- 
pectar la seva decisió. 

Perh aixb na ”01 dir que el fet de la delegacib 
de  funcionsi executives per ella mateixa, no1 plantegi 
un problema polític. Aquest. problema polític ja 

I 

, 
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considero convenient posar-lot en ciar. E1 traspas 
de les funcioinsi executives,, representa, a judici 
neu, un canvi en la situació de les relacions entre 
el G0rCrer.a i el Parlament. 2 E.m ser& permPs, de fer 
uns ccMnenta,ris que em penso1 que, sen 
massa !es meves afirmacions, permetran de deixar’ 
ben situades les1 coises? 

VEstatut de Catalunya serva aquella puresa 
de línies democrAtiqu que tenia, tal com el porble 
de Catalunya el va plesbicitar el dia z d’agolst de 
l’any passat. Ei pot afirmar que, c a  a rPgim po- 
lític, és un dels més reeixits, democraticament, 
que hi ha a Europa. Aixd fa que el p d e r  legisla- 
tiu, en tot molment, estigui per damunt del psder 
executiu. PeT tant, o dit en altres paraules, que 
el Govern necessiti constantment l’adhesió favo- 
rable, la confianfa de la majoria del Parlament. 
I tant és així, que l’ho~no~rable senyor President 
de la Generalitat, en la duració1 del seu mandat 
es soitmi.s a la permanencia de la coinfiansa que la 
Cambra li atoirga. Ara bé : si el President dc la 
Generalitat, en fer iis de la facultat que d6na l’ar- 
ticle 14.‘ de I’Estatut, de delegar les funciolns exe- 
cutives, les relacions entre el Govern i el Parla- 
ment, canvien. 

Al meu entendre, aleshores, com que l’ús de 
les funcions executives, porta involucrada una res- 
ponsabilitat, la Cambra, en una decisió1 de descon- 
fianqa envers el Govern, que davant d’ella respon 
dels seus actes, podra amb aquesta descolnfianGa 
ccasiolnar la caiguda del Govern ; perd si en aques- 
ta molció de desconfianp no, es diu d’una manera 
apressa i taxativa que afecta taibC al Resident 
de la Generalitat de Catalunya, resta circumscrita 
a la caiguda del Govern, sense afectar per res la 
Presidencia de la Generalitat. 

La manera com Esquerra Republicana de Ca- 
talunya va plantejar el problema electoral a !es 
passades eleccioas i sobretot la, manera com el cos 
electoral va respondre a la seva manera de  situar 
el problema en doms-li una coinfianya extraordi- 
nh ia  i aquesta majoria nombrosa en aquest Parla- 
ment, fan beneficiosa, a judici meu, la solucib 
donada per l’honorable senyor President de delegar 
les funcions executives ; perqu6 aquesta diferen- 
cia, aquesta relació entre la Cambra i l’holnorrblc 
senyor President, polsant en una situació inter- 
mPdia un Gotvern que té les funcioins executives, 
permet una major permanPncia al Partit que té la 
grossa, majoria, perque la substitucih és sempre 
facil, puis que la lluita o el fracas d’un o d’uns 
homes d’un partit polític és sempre una situació 
poc important, pesqui. dintre d’ell hi hausa sem- 
pre homes prou preparats per a substituir-10s. Per 
tant, i per a colncretar d’una manera ja més ferma 
el punt de vista del Govern, he de dir que aquest 
Govern USI expolsar2 I’oebra que pensa i el pensa- 
ment pollític que regular3 aquesta obra. (Vol dir 
aixd que aquesta obra ser& independent, al marge 
del pensament politic del senyor President de la 
Generalitat de Catalunya? No ; l’obra que el Go- 
vern es proposa pastar a terme i el pensament 
polític que. informa aquesta obra, són deguts a la 
inspiració, a la voiluntat, a la immediata direcció 
de l’honorable senyos President de la Generalitat 
de Catalunya. Perd hi ha entre una oibra, tal com 
esta pensada, i la seva realitsacib, un camp de 

responsabilitat que f a  referPncia a la manera colm 
l’obra es realitza, aix6 és, a la seva execució. 
Aquest camp és el d’aquest Govern i és, on aquest 
Golvern sollicita totes les respoansabi itats davant 
d’aquest Parlament. 

Exposat aquest problema polític que planteja 
la delegació de funciolns executives, em crec en 
el deure de dir-vos unes breus paraules sobre la 
composici6 del Consell. Ha cregut el Govern que 
s’havia d’anar a una reducció dels Cepartaments. 
(Ocupa la. Pres idhc ia  el Vice-President segon se- 
gzyor Martinez Llomingo.) Per aixd desapareix el 
Departament de Sanitat i AssistPncia social ; i per 
ais6, encara, tot el que fa referencia a Sanitat s’in- 
corpom al Departament de Gover~zacib, el qual 
resta constitu’it en Departament de Governació i 
Sanitat ; després, tot el que fa referencia a Assis- 
tencia Social ha estat incorporat al Departament 
de Treball, pue ara és Departament d’AssistPacia 
i Treball ; i, per altra part, s’ha fos l’antic De- 
partament d’Agricultura en l’antic Departament 
d’Ecolnornia, amb la qual colsa s’ha constituyt un 
Departament d’Agricultura i Economia. També 
varia la situació dels Comissaris de la Generaiitat. 
Tant la variació de les Comissaries :om la compo- 
sició departamental del Govern, tenm xn carhter 
evidentmeat interí. La cotmposició departamental, 
perque en definitiva d e p h  del que resolgui la Co- 
missió de T‘raspas de Serveis ; aleshores un cop 
l’adaptacib de Serveis sigui rea l i tda ,  es podi4 
tenir un coincepte més clar de la impurt&ncia i es- 
tructuraci6 deiinitiva de tots els Departaments. 
I, quant a iles Comissaries, la desaparic% de fun- 
cions de responsabilitat, que neixeran de la vi&- 
cia de 1’Estatut i de la unitat que e: far& del Pres- 
supolst ; colses que ara no poden ésser tampo’c re- 
soltes pesqui. d e p h  d’all6 que el Parlament acor- 
dard en 1’Estatut o rghic  o interior de Catalunya, 
en resoldre el pro~blema de la divisi6 político-admi- 
nistrativa, que caldra adoptar. 

La composició política d’aquest Govern és el 
que se’n diu el Golvern homolgeni, un Govern de 
partit ; aquesta circumstancia ha fet que se sepa- 
rés del Govern el fins ara Conseller senyor Serra 
i Moret ; amb la seva separació s’ha acabat la 
collaboració del partit d’Unió Socialista de Cata- 
lunya amb Esquerra Republicana de Catalunya. 
Jo crec, políticament, que aquesta separació és 
beneficiosa als dos partits. EsqJerra Republi- 
cana de Catalunya, no és un partit de classe, i 
Unió Socialista de Catalunya és un partit de clas- 
se que té a Catalunya un alta nissi6 política a 
complir ; si l’esmentat partit no la compleix, la 
complir& segurament un altre partit polític que 
es crei amb la mateixa finalitat d’incorporar a 
la política la gran massa treballadara catalana. 
Per a ix j  jo considero beneficiosa la separació de 
les responsabilitats de Govern, de la Unió Socia- 
lista de Catalunya, car li permets2 una majos 
llibertat de moviments en aquest Parlament, ul- 
tra poder fixar en cada moment la seva posició 
política i la seva ideologia. I aixlj li permetrh al 
meu entendre, poder realitzar aquesta finalitat 
d’incorporar la classe treballadora a la politica. 
Ara bé, Esquerra Republicana de Catalunya as- 
pira que aquesta separació no representi una llui- 
ta i si aquesta s’hagués de produir, que sigui 
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sempre dintre ‘dels termes de coirrecci6, de lleialtat 
i bona companyonia que creiem que han de man- 
tenir sempre aquest dos partits que han anat 
junts i han portat a terme conjuntament una 
obra histbrica a Catalunya que s’inicij el 14 d’a- 
bri1 i acabB el dia de la setmana passada, que va 
éssser elegit e1 primer President de la Genera- 
litat de Catalunya. Per aquest motiu, Esquerra 
Republicana de Catalunya entén, i aquesta és la 
seva aspiraci6, que amb la Uni6 Socialista de Ca- 
talunya hi tindra sempre un tracte de lleialtat i 
de comprensi6. 

El Sr. SERRA I MORET: Demano per 
parlar. 

E l  SI-. VICE-PRESIDENT del Consell : La 
part més doloma d’aquesta separació es refereix 
a la pitrdua, Fer a nosaltres, d’un excellent com- 
pany, el senyor Serra i Moret, home-recte, polí- 
tic lleial, de preparació tPcnica i cultural extra- 
ordinaries, de consell clar i evident, que ha fet 
arrelar en nosaltres, durant tot el temps de com- 
partir-hi les responsabilitats de Govern, la plena 
convicció i sensació que del senyor Serra i Moret, 
el socialisme i Catalunya a i  poden esperar i 
n’obtindran brillants resultats. 1,a política tam- 
be ens pot enfrontar; per part nostre, perh, i 
creiem i n’estem segurs que també per part d’ell, 
ha quedat una pregona amistat que perdurara a 
través d’aquesta lluita política que poguem em- 
prendre. 

íOcupa la Presiddncia el senyor Compaii ys). 
Ja he dit abans, que aquest Govern era un 

Govern homogeni, un Govern de partit. Un Go- 
vern de partit que es titula Esquerra Republi- 
cana de Catalunya 

Jo ein permeto ara, sense cap esperit polGmic, 
fer algunes consideracions sobre el tema que 
podríem dir-ne ((significaci6 i responsabilitat d’un 
Govern d’Esquerra en els moments actuals)). 

El món est& travessant una crisi econdmica 
molt profunda, que per la seva extensiú i per 
la seva intensitat i per la seva duració, em per- 
meto afirmar que no es tracta d‘una de les tantes 
crisis econdmiques que periddicament venien so- 
frint els pa’isos industrialitzats, sinó que, possi- 
blement, es tracta d’una crisi del sistema eco- 
nbmic. 

Aquesta crisi econdmica, aquesta crisi del 
sistema econdmic, la manifestació més puixant 
de la qual és la de l’atur forGós que en alguns 
pobles, com Anglaterra és ja una crisi crdnica 
i davant de la qual, davant dels problemes que 
representa fracassen igualment tant els governs 
conservadors com els socialistes, és a116 que em 
permet a mi afirmar - jo en tinc la convicció - 
que es tracta d’una crisi del sistema econdmic. 
I com a tal crisi del sistema econdmic, significa 
que mentre s’estan elaborant ja els drgans que 
han de substituir el sistema econdinic que cau. 
Perqu6 aquesta crisi del sistema representa, per 
tant, una transformació del sistema, i la crisi 
no acabar&, no es podr& donar per acabada, 
fins qua aquests drgans que s’estan creant i 
que, possiblement, encara no viuen, aquests dr- 
gans que han de substituir el sistema actual 
estiguin ja madurats per a poder fer, ben feta, 
amb la major perfecció possible, aquesta tasca 

de substitució. Aquesta és una llei inexorable 
de la naturalesa. 

Una crisi econdmica comporta sempre una 
gran inestabilitat política, i per aix6 mateix, 
durant el transcurs d’aquesta crisi econdmica a 
Europa, es veuen i es registren manifestacions 
clares de la inestabilitat política que tot Europa 
sofreix : per un costat, per exemple, ens trobem 
amb el r&pid canvi d’opinions que s’han registrat 
a Anglaterra en aquests tres Últims anys; i es 
demostra també per I’existhcia, o millor sub- 
sisthcia a Europa de sistemes polítics que sem- 
blaven ja superats per la  humanitat, sistemes 
d’absolutisme, sistemes dictatorials, Bdhuc de sig- 
nificació contraposada, com els que regeixen a 
Rdssia, Poldnia i Itklia. E,  per altre costat, sis- 
temes polítics d’una gran puresa democr&tica 
com els de Suissa, Dinamarca i Bdgjca. 

Doncs bé : existint aquesta crisi econdmica, 
aquesta crisi del sistema econdmic i amb ella 
una gran inestabilitat politica, la responsabilitat 
d’un Govern d’esquerra és molt forta, perqui: 
s’ha d’encarar amb aquestes dues crisis i ha de 
plantar-los cara sense perdre el nord, tot pro- 
curant orientar-se; sofrint per un costat els atacs 
de la dreta, que volen retrocedir a sistemes su- 
perats per la humanitat, i, per altre costat, les 
escomeses de l’extrema esquerra, que vol preci- 
pitar l’evolució amb els perills consegüents de 
frustar-la per prematura; per6, en aguantar aques- 
tes dues pressions, no ha de perdre mai de vista 
quina és llur finalitat essencial, que consisteix a 
afavorir, a possibilitar, a donar sortida a aquesta 
evoluciú vers un r&im econdmic nou, que al 
meu entendre, perqu6 la llei de! progrés no marca 
en sentit contrari, ans bé en sentit paral.le1 al 
de la llei de justícia entre els homes; aquest 
rkgim econcjmic que ha de substituir el r&gim 
d’abans de la guerra, ser& més just i més hum; 
que el que desapareix. 

Aquesta és la dificultat d’un Govern d’es- 
querra en aquests moments. 

D’aquest pensament meu, que com ja he dit 
abans, jo no el faig amb esperit pol&mic, sinó 
que és un pensament Íntim meu, en surten els 
fonaments d’una part considerable de l’obra de 
govern, que després exposarem. 2 

Un problema que tots hem de tenir present, 
i sobre el qual el Govern ha de donar algunes 
explicacions, és el que fa referhcia al problema 
de la situació actual de l’autonomia catalana. 
Aprovat i promulgat 1’Estatut el 15 de setembre, 
en la seva disposició transitbria es consignava 
que el Govern restava autoritzat per les Corts, 
perqu6 en el termini de dos mesos decretés les 
normes a qu6 havia de subjectar-se una Comissió 
d’adaptació de serveis per a realitzar la seva 
tasca. El Govern va publicar oportunament el 
Decret; la Comissió es va constituir el dia I.’ del 
mes que som, i avui est& constituida i ja fun- 
ciona l’esmentada Comissi6 d’Adaptació de Ser- 
veis, i hi est& representat el Govern de la  Re- 
pública, per sis components, i el de la Generalitat 
per altres sis. 

Em plau en aquest moment exposar el criteri 
polític que ha presidit la composició d’aquesta 
Comissió d’Adaptació de Serveis : Per un costat, 

I 
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era evident que es necessitava tenir una especial 
cura en la preparació t2cnica dels seus compo- 
nents; per altra part, també era evident que no 
calia perdre de vista la necessitat que al costat 
d’aquests t2cnics i tambd amb condicions t2cni- 
ques, figuressin elements polítics de la plena 
confiaqa del Govern, perqu$ en definitiva la 
responsabilitat política li correspon. 1 així ho ha 
resolt el Govern de la Generalitat; ha portat a 
aquesta Comissió, en representaci6 de l a  Gene- 
ralitat de Catalunya, 1, per tant, de Catalunya, 
sis t2cnics i tres politics, perqui: tkcnics, al nostre 
entendre, ho són tots; amb una extraordinhrja 
preparaci6, i perfecta compethcia per a la missió 
que se’ls ha encarregat. 

Hem tingut la sort que totes aquelles perso- 
nes t6cniques de Catalunya, els serveis de les 
quals nosaltres hem cregut que podien esser de 
gran utilitat, han prestat, amb tot llur gran en- 
tusiasme, llur adhesió i llur cooperació, tot pen- 
sant en l’obra patridtica que anaven a re-l’t cL i zar. 
I així, tant el senyor Moragues i Barret, com 
l’enginyer senyor Turell, com el senyor Josep M.” 
Pi i Sunyer, especialitzats en mati:ries tkcniques 
molt adients en aquestes friccions, presten amb 
tot entusiasme llur cooperació en aquesta obra; 
igualment han aportat llurs coneixements t&cnics, 
amb la confianqa política que ens mereixen, els 
senyors Sbert, Ventosa i Roig i Pere Coromines, 

Té un interi:s extraordinari, perqu6 podria en 
un moment determinat, en el transcurs de l’obra 
que ha de realitzar la Comissió d’Adaptaci6 de 
Serveis, necessitar-se una persona especialment 
tknica, en u m  qiiesiió concreia : la íacultat de 
substitució que en el Decret de creació d’aquesta 
Comissió es reserva el Cuvern de la República 
i el Govern de la Generalitat. Ara bé : de l’obra 
que vagi realitzant aquesta Comissi6 d’Adaptaci6 
de Serveis se’n dedueix una amplificació cons- 
tant fins a tenir tot el límit del seu volum de 
les funcions legislatives d’aquest Parlament de 
les funcions executives d’aquest Govern. Perd 
existeix ja mentrestant un cap amb el qual el 
Parlament I el Govern poden actuar amb plena 
llibertal; i que al meu entendre, pot constituir 
la primera etapa d’aquest Parlament. 

A 1’Estatut de Catalunya hi ha facultats que 
a judici d’aquest Govern no necessiten una de- 
claració especial de la Comissió d’Adaptació de 
Serveis. Per exemple : la nostra facultat en ma- 
t&% de compethcia de Dret civil, sobre la qual 
correspon a la Generalitat de Catalunya (segons 
diu 1’Estatut) la legislació civil dintre dels límits 
que assenyala la Constitució. Doncs be : existint 
ja l’organisme que és el Parlament i havent 
transcorregut ja vint dies des de la promulgació 
de l’Estatut, té  al nostre entendre el Parlament 
les mans i la voluntat perfectament lliures, per 
a poder legislar sobre aquesta matkria. També 
pot fer-ho sobre mat&& pressupost&ria; i encara 
sobre la llei electoral; i tamb6 sobre la Consti- 
tució interior de Catalunya. Per tant, aquesta 
tasca que assenyalen les quatre lleis que hem 
explicat constitueixen la primera etapa parla- 
mentaria d’aquest Parlament. 

:Quina és l’obra que el Govern de la Ge- 
neralitat es proposa portar a terme? 2Quin és 

el pensament polític del Govern en aquesta obra? 
Jo, en nom del Govern, us en faré  una expli- 
cació una mica per alt, perque l’obra és Amplia, 
i donar explicacions de detall estaria fora de lloc. 

En primer terme, dijous vinent es presentar& 
a la Cambra el Projecte de Pressupxt. El senyor 
Conseller de Finances en far&, doncs, la seva 
presentació, junt amb una explicació detallada 
de tot el que aquest Pressupost conte, i n’asssenya- 
lar& Ics seves orientacions. Jo nomis exposaré el 
criteri del Govern, i en aquest sentit us diré que 
aquests Pressupostos tenen, per xn cantó, tan 
sols un aspecte d’unificació geogrifica de Cata- 
lunya, al mateix temps que persegueixen poder 
donar aquells estructuració estatal que l i  cor- 
respon un cop desapareguda l’estructuració obli- 
gada provincial que havien de tenir present les 
antigues Diputacions. Per altra banda, en la 
Llei de Pressupostos es demanarB a la Cambra 
autorització perguk aquests presstpostos es con- 
siderin prorrogables de mes en mes o de tri- 
mestre en trimestre, perquh, a mesura que la 
Comissió d’Adaptació de Serveis realitzi la seva 
tasca, fatalment seran traspassats nous serveis 
a la Generalitat i es formularan pressupostos 
compkmentaris i es produir& o una juxtaposició 
o una coordinació amb els pressupostos existents 
de la Generalitat de Catalunya. 

També ens cal fer la manifestació que aquest 
Pressupost és transitori, de tranzició, i que, per 
tant, hem de procurar nosaltres suboIdinar-!o 
als serveis que eren normals en la marxa de 
les quatre Diputacions catalants i en aquells 
alíres casos indispensables, en els quals creiem 
que hem d’iniciar una nova acció política; per 
exemple, en tot el que €a referencia al Depar- 
tament de Treball posem consignacions noves. 

Un altre Projecte de Llei que el Govern 
presentar& immediatament simult&niament amb 
els Pressupostos, ser& el Projecie referent a la 
Constitució, que jo prefereixo aromenar Estatut 
o rgh ic  interior de Catalunya. Tots vosaltres 
sabeu que per Decret del Govern anterior va 
ésser creada una Comissió Jurídica Assessora, 
a la qual la Generalitat va encarregar d’una ma- 
nera especial la formació d’un avantprojecte d’Es- 
tatut orgknic interior de Catalunya. Aquesta 
Comissió est& acabant, si no acabat ja en aques- 
tes hores, la seva tasca respecte a aquest punt, 
i el Govern a v a n p  al Parlament que aquest 
avantprojecte d’Estatut organic interior de Ca- 
talunya 1’estudisrA en primer I ~ G C  per a fer-ne 
la redacció definitiva; després d aixd, ser& portat 
aci com a ponkncia de Govern, i passar& a estudi 
de la Comissió corresponent i a la discussió 
d’aquest Parlament, perquk sofreixi aquelles 1210- 
dificacioiis i canvis que la nostra comuna intel- 
l ighcia ens dicti per a la sela millor efic&cia 
i resultat En ]’Estatut interior de Catalunya, 
el Govern ha d’avanqar un punt de vista ge- 
neral. Creu que, en les seves directrius ideold- 
giques, aquest Estatut interior de Catalunya ha 
de tenir els mateixos punts bisics de la Cons- 
titució de la República espanyola i de 1’Estatut 
plebiscitat per Catalunya, adaptant-lo a la ma- 
nera d’ésser especial nostra. Creu també que 
s’ha d‘obrir un camí jurídic a les possibilitats 
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de la socialització de la riquesa catalana, fent 
que sigui possible una orientació en aquest sentit 
el dia que ho demani el cos electoral. 

Altres lleis? Després d’aquestes, portar2 el 
Govern la Llei municipal. El seu pensament po- 
lític respecte d’aquesta llei resta concretat amb 
aquestes paraules : la Llei municipal de Cata- 
lunya respectar& la voluntat autonomista dels 
Ajuntaments catalans, que es far2 extensiva, 
naturalment, a tots els Municipis de la terra 
catalana. El Govern té, per6, un criteri format 
pel que es refereix als Municipis de gran impor- 
t&ncia, és a dir, als corresponents a les pobla- 
cions principals de Catalunya; pel que fa refe- 
ritncia al de Barcelona, especialment, projecta 
d’establir un sistema de govern municipal. També 
té  el criteri que a major autonomia i a un més 
ampli desenrotllament del sistema democritic, 
correspongui 1xna major responsabilitat en els 
gestors, i que, per tant, aquesta responsabilitat 
consti en la Llei i pugui fer-se efectiva davant 
els Tribunals. Es natural que en crear aquest 
sistema d’autonomies municipds, es doti als mu- 
nicipis de finances locals que els permeti la 
realització de les seves aspiracions en el dcs- 
envolupament de la vida local que ha d’ésscr 
el fonament del desenvolupament de la vida 
política de Catalunya. 

Un altre Projecte de Llei és el del Tribunal 
Superior de Justícia. Respecte d’aquesta Llei, 
el Govern té el pensament que el Tribunal Su- 
perior de Justícia tingui un origen democrdtic, 
i que no ha de constituir cap mena de fre a les 
iniciatives del Parlament de Catalunya 

També portar& ací el Projecte de Llei elec- 
toral. Aquesta llei, que el Govern sotmctr& a 
la Cambra, desitjaria que fos semblant a la Llei 
electoral espacyola, per a evitar la complicació 
que representaria la coexist6ncia de dues lleis 
electorals; perd ha de fer constar, així mateix, 
el seu criteri que la finalitat d’una Llei electoral 
és la de qui: de les eleccions sempre surti un 
govern, criteri cada dia més esths i evident. 
Sigui dit de passada - ja que ho havia oblidat - 
que el Govern ha deliberat i ha resolt ja que la 
duració dels Parlaments catalans, que la Cons- 
titució interior de Catalunya fixar&, ser& la du- 
rada que tindrh aquest primer Parlament. 

També encarrilar& les seves tasques - funció 
aquesta, molt complexa - per a donar, quan 
calgui, l’acceleració npcess&ria, 2 fi que la Go- 
missió Jurídica Assessora lliuri el Projecte perqui: 
pugui sortir d’aquest Parlament el Codi civil de 
Catalunya. El Govern té  sobre aquest punt el 
criteri que aquest Codi civil estigui d’acord amb 
el Codi civil de la República, realitzant així 
una obra d’unificació : mantenint totes aquelles 
institucions molt arrelades en la nostra manera 
d’ésser, per6 fent desaparhixer totes aquelles altres 
que no són adients amb l’esperit del nostre temps 
i conserven un regust feudal. 

Un altre problema aspira el Govern a resol- 
dre, o, si més no, afrontar. Aquest problema, 
l’existitncia real del qual no cal que expliqui, 
és el problema agrari del camp de Catalunya. 
El Govern té  el propbit de donar al camperol 
de Catalunya una millor esperanp en l’esfoq 

que realitza, al mateix temps que fer-li més 
agradable la vida del camp, procurant d’aquesta 
manera resoldre el problema de l’absentisme del 
camp envers la ciutat i també combatre la dis- 
minució creixent de la densitat de la nostra 
població agrícola. D’aquest problema, que és de- 
licadíssim, el Govern creu que ha de dir-ne pa- 
raules discretes i molt meditades, per@ no 
signifiquin en cap moment la confirmació d’un 
sentiment i d’una il-lusió excessives, ni que, per 
altra part, pugui donar-se la sensació que d’aquest 
problema no vol tractar-se’n. Per tant, el pen- 
sament politic del Govern en aquesta matGria, 
21 criteri que sosté i que es portar& als Projectes 
de Llei que un dia presentar& al Parlament, és 
el de possibilitar una nova redistribució de la 
propietat de la terra, facilitant l’accés a la pro- 
pietat als bons conreadors del nostre camp, 
aquells que, segons la dita catalana, treballen 
((a ús i costum de bon pag6so. Es limitar&, també, 
les rendes obtingudes de la terra, quan tinguin 
un caracter abusiu o usurari. També es crear& el 
patrimoni familiar, considerant-lo eina de treball. 

)Presentar&, també, una Llei d’Assisthncia social; 
des d’aquest punt de vista, és molt important 
el patrimoni que té Catalunya, que fins ara 
posseien les antigues Diputacions i que ara ha 
d’experimentar un treball d’unificació. Pel que 
atany a aquesta llei, diré algunes paraules res- 
pecte les dues o tres idees fonamentals. Una es 
refereix a la unificació de tot aquest patrimoni 
de Catalunya; una altra, consistir& en la lalcit- 
zació progressiva de l’actual sistema d’assisthncia 
social; una altra, per fi, permetr& d’aportar, segons 
les possibilitats del Pressupost, una major ampli- 
tud i desenrotllament a aquests serveis, i curar&, 
d’una manera especialissima, d’una manera pre- 
gona i íntima, I’educació dels nens. 

H i  ha un problema moilt important, que el Gol- 
vern ha meditat, i sobre el qual potser no1 té encasa 
un pensament concret, per6 que creu necessari 
dir-ne unes paraules al Parlament en el dia d’avui. 
Aquest prablema es pott resumir en el següent : 
L’autoaamia de Catalunya neix en un aspecte pot- 
ser dibil. Els catalans havem triomfat tots. Coim 
a pobilbk, més ben dit, poidem soifrir dignament la 
camparaci6 amb els altres pobles en totes les es- 
feres de les activitats ecolnbmiques ; n’hi ha una, 
per6, en la qual els nostres Pxits - si han existit 
que na ha crec -, no1 han estat gaire falaguers. 
Aqueslta branca de l’activitat ecmdmica és la bran- 
ca banchia ; i 811 Golvern creu que l’autonolmia de 
Catalunya, sense 1’existPncia d’una folrta Banca 
Giatalana, és dhbil ; que al mateix temps, a tolta 
l’ecoinoimia catalana, a totes les activitats i fac- 
tors de l’eccmolmia catalana els colnvé 1’existPncia 
d’una Banca Catalana foirta. 

Per a suplir aquesta deíicihncia actuali, el Gol- 
vern esta disposat, si és necessari, a arribar fins 
a la creació d’una Banca Oficial de la Generalitat. 
Noi pot precisar ara, perquP noi té un pensament 
acabat respecte d’aixh, i si aquesta Banca s’ha de 
noldrir exclusivament de capital privat OI exclusi- 
vament de canital públic, o bé de tolts dols a l’hora. 
Perd sí que des d’ara pot expressar la creensa que 
aquest Banc ha de néixer d’una llei d’aquest Par- 
lament, llei que reguli totes i cada una de les ope- 
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racians d’aquesta Banca, procurant que siguin de 
naturalesa més econ6mica que financiera. Llei 
que tingui un caracter de mojlta severitat, i que es 
pugui dir, ensems, que és comsemadora ; que tin- 
gui també un cadcter de permanPncia 01 sigui que, 
per a poider-la modificar, els futurs Parlaments ne- 
cessitin una majolria molt qualificada. Tot ai96 
per a donar la sensacit al poble de Catalunya que 
aquesta Banca, una vegada creada en virtut d’a- 
questa llei, té la garantia que en si mateixa la 
llei representa, i esta, per tant, al marge de I’es 
necessitats de Govern 01 dels canvis pollítics. Din- 
tre aquestes línies generals, el Govern pensa en- 
carar i resolldre aquest problema. 

Hi ha un tema també que és una de les pre- 
gones preocupacioins d’aquest Govern, d’aquest 
Govern i de tots els catalans. No en va pesen da- 
munt de Catalunya dos segles de dominaci61. Per 
tant, tots els esforfos que es facin a favm de la 
cultura - i quan parla aquest Govern de cultura 
es refereix, naturalment, a la cultura catalana - 
seran pocs. EI Govern pensa aportar a les qiies- 
tjolns de cultura el seli m&xim estforq, la seva 
maxima capacitat de treball. Sobre el problema de 
la cultura en general t C  el Govern un pensament 
polític. Creu que la nostra finalitat primipal ha de 
consistir a aixecar el nivell cultural, tPcnic i hum2 
del poble de Catalunya. Per a aconseguir-ho, por- 
tara a terme una politica cultural de masses i fa- 
cilitar2 l’accés a tots els estudis - alsi uaiversi- 
taris i als d’investigacib científica -, i a les més 
altes jerarquies intellectuals 3 tots aquells que pasl- 
seint capacitats, no tenien fins ara mitjans su- 
ficients per a arribar-hi. Aquestes són les línies 
generals de la política cultural que desenrotlla& 
aquest Govern. 

En referencia a, I’o’rdre públic, un cap hagi 
estat traspassat aquest servei, el Govern mantin- 
dr2 l’ordre públic a Catalunya amb plena segu- 
retat. Oberts! com estan tots els camins democra- 
ticsi i legals per al triomf de toltes les :dees, per 
estremistes que siguin, d’un coilor o d’un altre, el 
Govern creu que té el deure d’impedir el triomf 
de nin& o de qualsevol1 idea que vulgui acmse- 
guir-se per mitja de la violGncia. I esta completa- 
ment convasut que en el compliment d’aquest 
deure del manteniment de I’ordre públic trobar& 
l’assist2ncia de la immensa majo’ria del pobk de 
Catalunya. 
1- la Generalitat, tal com ha restat 1’Estatut 

de Catalunya, no li corresponen funcioinsi legisla- 
tives en rnatsria sacia1 ; li correspoin únicament 
l’execució de la legislaciiv social de la República. 
I,a legislació social, evidentment, s’ha fet per em- 
parar, per a beneficiar els treballadors. EI Govern 
executar2 amb esperit de justícia, aquesta le,qis- 
laci6 ; perh voldra que aquesta legislacici compleixi 
la seva finalitat que, com he dit abans, consisteix 
a afavorir, a emparar els treballadoil-s. Hi ha ma- 
tPries d’aquesta legislacib social, les que fan refe- 
rPncia al treball de menors, al treball de les dones, 
al treball nocturn, a la higiene i sanitat de fabri- 
ques i tallers ; materies respecte el compliment de 
les quals aquest Govern ser2 inexorable. 

Aquesta política nostra obligada pel compli- 
ment del deure, porta a una finalitat m6s vasta, 
que Consisteix a voler resoldre una situació crea- 

da a Catalunya per una s&ie de circumst$acies, 
de les quals, evidentment, no n’és pas respon- 
sable aquest Govern. La  massa obrera catalana 
ha sofert durant molts anys la doble propaganda 
de l’anarquisme i del catalanisme, coincidents les 
dues a fer que la immesa majoria dels obrers 
catalans, fins i tot altres classes soials, es con- 
sideressin apartats, gairebé com a enemics, de 
1’Estat. L’Estat, o b6 era un enelric o una en- 
titat que feia nosa. Desgraciadament, totes les 
-Cacultats de crítica estan exacerbades a Cata- 
lunya; en canvi, les facultats constructives són 
molt petites, potser només estan ea germen, 

Doncs bé : creu el Govern que si des de la 
Generalitat es fa la política adient, o sigui la de 
compliment de la legislació social en un sentit 
favorable als obrers, i es dóna la sensació d’efi- 
cacia i d’equanimitat en l’exercic- de les fun- 
cions de 1’Estat en aquesta matitria, i com que 
parallelament a aquesta obra hi ha una altra 
forqa creadora que és 1’existPncia de la Repú- 
blica i de l’autonomia de Cataluriya; si es fa 
aquesta política, la massa obrera en les seves 
capes més profundes sofrir& una transformació 
en la seva manera de veure i de judicar la cosa 
pública. En lloc de desprendre l’enorme quan- 
titat d’energies que fa molts anys despritn en 
lluites revolucionaries inútils, o bk en un viure 
apartat i contrari a les inst;tucions de l’Estat, 
en lloc d’aixh transformar& totes Equestes forces 
revolucion&ries, totes aquestes erergies disper- 
ses, en energies constructives : de cooperació a 
I’obra del nostre Govern, a l’obra Je l’autonomia 
de Catalunya, transformació la qual permetra 
que el nostre poble pugui ésser un dels pobles 
on més de pressa es vagi a la instauració cada 
dia més avanqada d’una justícia social. 

Quan abans us exposava aquell pensament 
intini meu, sense cap aspiració pclitmica, de l’e- 
sistencia d’una crisi econbmica que porta en si 
mateixa una inestabilitat política, i us deia que, 
segons la meva opinió, estem ass-stint a la nai- 
xenqa d’un sistema econbmic ncu, més just i 
més hum& que l’actual, el qual comportar& la 
intervenció, sinó decisiva molt important, de la 
classe obrera en el poder, fonamentava en aquest 
pensament íntim la necessitat tant d’aquesta po- 
lítica en matPria social com de la nostra política 
en materia de cultura. Considerem que tot el que 
sigui acostar la massa obrera a les institucions 
del poder piiblic i tot el que sigu aixecar el seu 
nivell cultural i la seva preparació, és una obra 
patrihtica a favor de Catalunya, que ens ser& 
agrada si mai arriba l’hora en quP la classe 
obrera hagi d’intervenir en les decisions del 
poder públic, o bé hagi de fer-se carrec per si 
sola del Govern del país. 

El Govern ha de fer  una declarició neta de la?- 
cisme, tant pel que es refereix a l’ensenyanqa com 
a l’assistitncia social. E.1 Govern mantindri el seu 
esperit lakista, i aspira dintre de poc temps a 
poder demostrar-Iol i a poder donar l’eviditncia que 
la Generalitat de Catalunya est3 completament 
laicitzada. Té també el Govern, a punt de pre- 
sentar en una pmhcia ,  un Projecte de Llei de 
Sanitat interior. També pensa cmferir a una &- 
missió adient la forma& d’un Pyojecte de creació 



74 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMARTS, 20 DE DESEMBRE DE 1932 

d’una Bo’rsa Catalana. Tenim, doncs, no solsa- 
ment una obra molt Amplia a realitzar, sinó una 
altra obra la qcal requerir& una llarga i colnstant 
cdlaboraci& d’squest Parlament. 

Té el Govern una aspiració1 política patribtica. 
Una orientació que creu que serA compartida per 
tots els Diputats, i també per tot el poble de Cata- 
lunya. Aquesta aspiració colnsisteix a completar 
l’actual Estatut de Catalunya, fins a aquell límit de 
1’Estatut plesbicitat per Catalunya el dia z d’agost 
de l’any passat i que, mica més, mica menys, cap 
íntegrament en la Constitució de la República. 

Aquesta obra necessita de docs factoirs essen- 
cials per a poder ésser realitzada. E l  primer, coin- 
sisteix a implantar bé 1’Estatut actual i a treure 
d’aquest Estatut el mhxim de les seves possibili- 
tats, demostrant així la perfecta capacitació de 
Catalunya per a un Estatut més ampli. A honor 
de la representació catalana en les Corts Consti- 
tuents, de la República, cal afirmar que la capacitat 
política de Catalunya no fou mai polsada en dubte 
durant les discussions de 1’Estatut ; per6 no cal 
perdre de vista que el milloir’ argument i que la 
nillor forsa de convicció neixerj del fet d’haver 
realitzat bé i en tota la seva amplitud 1’Estatut 
ara vigent. 

L’altre factor essencial colnsisteix en qui. l’ac- 
tual Estatut de Catalunya, ja en vigor en les seves 
possibilitats, demostri, per mitj& de la seva ma- 
teixa implantació, que no est& oposat a la grandesa 
de la nova Espanya lliure i demolcritica, sinó que, 
al coatrari, comtribueix al seu renaixement. Nos- 
altres esperem demostrar que la implantació del 
nostre Estatut no significa, cap perjudici per als 
altres pobles’ que junt amb el nostre formen el 
conjunt hisphic. 

Perd no n’hi hauria prou amb haver implantat 
bC 1’Gtatut i d’haver demolstrat que la seva im- 
plantació1 no1 perjudica la resta d’Espanya, cal, en- 
cara, una condició1 política essencialissima, : la per- 
manencia i la consolidació de la República en el 
seu mateix sentit liberal, democratic i esquerri que 
la féu néixer i l’ha sostingut fins ara. Es aquesta 
una veritat política fonamental que el poble de Ca- 
talunya pagaria cara si la perdés de vista, car 1’Es- 
tatut de Catalunya, quant al seu manteniment pa- 
cific i quant a la seva Eutura ampliació, té la seva 
sort lligada a la de la Repliblica. E n  coaseqiiPncia, 
aquest Govern declara d’una manera ben franca 
que ser& completament lleial amb el Govern de 
la Rep6blica ; que ser& colmpletament lleial amb 
la República. Fer aquesta declaracicil noi ens costa 
cap esfoq ,  perquP la nostra ideologia republicana 
ens ha fet pensar sempre que les formes de govern 
no eren accidentals. Ara, aquesta pregona idea- 
logia, republicana ve enrobustida per la deniostra- 
ciói que han donat els fets. No, solsament coasi- 
derem la República existent filla del nolstre esfolrs, 
filla de la nostra col.laboració1 entusiasta i dels nos- 
tres de vegades llargs sacrificis, sinó que creiem 
que la monarquia cziguda era l’obstacle més) fort, 
l’obstacle primer i insuperable que tenia Catalunya 
interposat en el seti camí. Tant és així, que solla- 
ment la seva caiguda ha pogut fer néixer les lli- 
bertats catalanes. Per si de cas semblava la, nostra 
una posiicib tebrica, ja cura prou bé el darrer rei 
de venir a Barceloina a dir-nois que es, cwsiderava 

un digne hereu de Felip V. Des de llavors, nw- 
altres, republicans, creiem que un patriota catal; 
amb plena dignitat no1 podia acatar ni servir 
aquella monarquia. (Molt bé i afilaudiments en la 
Majoria .) 

E n  la nostra poilítica de lleialtat amb el Govern 
de la República, tenim la plena convicció,, l’absol- 
luta seguretat, d’obtenir una lleialtat recíproca del 
Govern de la República respecte a l’autoinomia de 
Catalunya. 15s una garantia d’aixh la condició, mo- 
ral dels! homes que formen el Govern de la Repú- 
blica. Amb paraules beni clares va expressar 
aquests mateixoisi punts de vista S. E. el senyor 
Prcsident de la República espanyolla - el qual 
des d’aquest banc em plau retre homenatge de 
colnsideració i afecte -, el dia en el qual es pro- 
mulga YEstatut de Catalunya. Adresant-se als 
Consellers de la Generalitat que estaven presents 
en l’acte, els! digué : ((Vosaltres, representants de 
Catalunya, lleials consellersi d’un amic aneu resoi- 
ludament a la implantació de I’Estatut, si neces- 
siteu auxili, consell o us trolbeu amb dificultats, 
acudiu a nolslaltres. RerquP ha estat tan lleial la 
concessió, que darrera del text no$ heu de témer 
res, els representants de Catalunya. E n  cap cas 
penseu en un perill de frustració(, sinó, que, al con- 
trari, noisaltres tenim la ferma volluntat que l’im- 
planteu amb seguretat, amb virtut i amb eficicia.)) 
Aques)tes paraules, que em plau recordar, són la 
garantia que tenim tots els catalans de la lleialtat 
de la República en correspondre a la noistra lleial- 
tat. 

Unes breus paraules per a acabar aquest ja 
llarg i pesat discurs. E n  les nostres mans es 
mantindra plenament la dignitat del poder pfiblic 
de Catalunya. Desitjo, també, posar-vos de re- 
lleu als que sou diputats d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, que des d’aquest banc, en nom 
vostre, el Govern ha dit, amb respecte a I’obra 
que es proposa portar a terme, aquelles mateixes 
coses, aquells mateixos conceptes i aquelles ma- 
teixes promeses que es feren durant el període 
electoiral, i que potser pel+ primera, vegada en la 
histhria política oostra, des d’aquest banc es diu 
el mateix que es deia en la propaganda electoral. 

L’Esquerra Republicana de Catalunya té 
Amplia conciPncii de la gran responsabilitat his- 
thrica que en aquest moment pesa damunt seu. 
T,a sent el Govern i estic segur que la sentim 
tots els Diputats d’Esquerra Republicana de Ca- 
talunya. EI Govern aspira a qu& en la seva obra 
collabori tota la Cambra, per3 aspira d’una ma- 
nera especial a quP la collaboració sigui sostin- 
guda d’una manera concordada pels diputats 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. El Go- 
vern confia que afrontarem amb serenitat aques- 
tes responsabilitats, amb aquesta mateixa sere- 
nitat amb la qual fins ara hem sabut complir el 
nostre deure. (Perllongats afilaudirvtents.) 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Serra i 
Moret té la paraula. 

El Sr. SERRA I MORETb: Senyors Diputats: 
encara que fos només per a correspondre a les 
delicades paraules que ha pronunciat el senyor 
Lluhí respecte la meva modesta persona, j c  
tindria ara l’obligació de parlar. Hauria de dir 
i dic amb tota sinceritat que m’han commogut, 
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les paraules amistoses i amables del Conseller 
delegat del senyor President; i que les correspollc 
des del més íntim del meu esperit; que em sento 
realment impressionat per aquestes paraules i 
que desitjo que tots els que queden en el Govern 
de la Generalitat de Catalunya vulguin tenir en 
mi un amic lleial i sincer i un col.laborador en 
totes les coses en les quals jo pugui prestar 
algun servei. 

I dit aixd, he de parlar també en nom de 
la Minoria d‘Unió Socialista de Catalunya, una 
Minoria que, com veieu, és modesta pel seu 
nombre i és també encara més modesta per les 
persones que la componen, per6 que representa 
una ideologia que té ja alguna tradició i que 
té, a més, un gran sentit de vitalitat, una gran 
forqa de vitalitat a Catalunya. Jo no voldria 
en aquests moments distrure l’atenció del Parla- 
ment amb una genealogia, amb una explicació 
hist6rica dels orígens del nostre Partit, perd si 
que no em puc estar de dir que jo remuntaria 
gairebé l’existkncia d’aquesta representació socia- 
lista que avui figura en el primer Parlament 
catal& a aquells moments, fa prop de vint anys, 
en quk en el si de la Junta Permanent de la 
Unió Catalanista el doctor Martí i Juli& i aquest 
que ara us parla propugnaven per a donar al 
catalanisme liberalista d’aquejla 2poca un gran 
sentit d’universalitat i una representació superior 
a la que fins aleshores havia tingur el catala- 
nisme, que era només el sentit arcaic, el sentit 
retardatari de la representació histdrica de les 
coses catalanes, per a donar-li, en canvi, un 
nou sentit de iuturitat i iin sentit de síntesi 
i de representaczó universal. Després, el socia- 
lisme a Catalunya ha tingut distintes concrecions, 
per6 la m6s ieli5 fou, precisament, en I’any 1923, 
qxan nosaltres poguérem reunir-nos, quan nos- 
altres poguérem constituir, ja en una base pu- 
rainznt catalana, un Partit de significació estric- 
tainent socialista, quan nosaltres poguérem dir 
que apareixíem en el món, no com un poble 
completament imbuit de sentit nacionalisia i 
preocupats nomds del seu sentit histdric, sinó 
que an&vzm a u n n  projecció en el temps i volicm 
una rcpresentació en la gran massa universal, 
com a personalitat definida, per6 també com a 
suma en la gran totalitat catalana. Aleshores 
nosaltres varem constituir la Unió Socialista de 
Catalunya, i tinguérem la fortuna d’acoblar al- 
gunes mentalitats escollides, entre les quals fi- 
guravzn persolditats avui preeminents a 1’Es- 
querra Republicana, i poguérem dir, nosaltres, 
que Catalunya comeqava en realitat a viure 
d s  primers moments de la seva vida futura i 
de la seva projecció en l’avenir. Aquest Partit, 
el Partit d’Uni6 Socialista de Catalunya, existia 
ja d’abaiis de I’advenirnent de la Repfiblica, 
existia ja, corn he dit, a l’any 1923, i va ésser 
invitat per a concórrer a la Conferhcia Cata- 
Izm d’Esquerres, quan POC temps abans de 
I’advmiment de la República va tenir lloc la 
creació del que és avui el Partit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Nosaltres, deshores, 
no poguérem sumar-nos a aquell gran movimtnt; 
fórem, sí, uns amics, uns observadors, uns col- 
laboradors. No volguérem fondre’ns en aquest 

moviment per una raó senzillissiria : perque 
dintre d’aquest moviment es concretava ja tot 
aquell Partit amb els seus princips que podia 
acceptar la mentalitat comuna de Its forces que 
integraven 1’Esquerra i, en segon terme, perqu6 
el programa que va definir Esquerra Republicana 
de Catahmya, no solament no superava les nostres 
ambicions en l’ordre social i en altres ordres 
d’organització col-lectiva, no solament no el su- 
perava, s n ó  que tampoc no arriba;.a a les con- 
crecions on nosaltres anavem i que representaven 
en síntesi el nostre programa. Es, doncs, aquest 
el motiu pel qual nosaltres no v&rem sumar-nos 
a la coalició #Esquerres o a aquesta concen- 
tració #Esquerres, que form& aqmst Partit, avui 
consolidat i ferm i preponderant, que es diu Es- 
querra Republicana de Catalunya. Perd nosaltres, 
com ha dit molt bé i ha recordat el senyor Lluhi, 
v&rem col.laborar amb 1’Esquerra Republicana 
de Catalunya ja abans del IZ d’abril; v&rem 
col-laborar amb aquest partit en les eleccions 
municipals que varen ésser la causa de la trans- 
formació del r?gim; v&rem col.1abcrar-hi després 
durant tota aquesta etapa i hi hem col.laborat 
en l’acció de Govern, en aquesta acció tímida 
de Govern que ha hagut de fer-se per la forqa 
de les CircumstAncies, perd que ha donat ja una 
representació del que podia ésser un altre dia 
o ser& aviat l’autonomia de Catalunya i les línies 
generals que han de dirigir-la i qLe han d’orien- 
tar-la. 

Havia d’arribar el moment, i ha arribat ja, 
en qu2 Esquerra Republicana de Catalunya, 
Partit que ha tingut el favor del sufragi, Partit 
que ha pogut concretar les aspiracions populars 
del nostre poble, Partit que en realitat potser 
avui representa d’una manera sint?tica el pen- 
sament més est& i més generalitzat en ia nostra 
terra, havia d’arribar un moment en qu6 aquest 
Partit volguks per a ell tot sol la responsa- 
bilitat del Govern, i nosaltres considerem que 
aixd és un encert. HQ considerem un encert, i 
creiem que les coses queden, així, més ben de- 
finides i més clares. 

5, iiaturalliient, hem de definir la 
nostra posició en front d’aquestes noves circums- 
t&ncies. I aquesta posició nostra pot definir-se 
d’una manera molt senzilla. Com he dit ja, 1’Es- 
querra Republicana de Catalunya, té en el seu 
programa una gran part de la nostra ideologia 
socialista, i no solament la té incorporada al 
seu programa, sinó que és, en moltes ocasions, 
el motiu de la seva inspiració. Nosaltres veiem, 
observem amb gust i aplaudirrent, com 1’Es- 
querra Republicana de Catalunya, en moltes 
ocasions, s’orienta vers els principis i vers el 
panorama que nosaltres tenim davant i que 
nosaltres projectem, creient que en ell es realitza 
tota la transformació social del prdxim futur. 
Nosaltres veiem com 1’Esquerra Republicana de 
Catalunya té en aixi, uila direcció, no solament 
acceptable, sinó que, per part nostra, mereix 
tota l’adhesió i tots els aplaudiments. Perd és 
en realitat, com dic, que nosaltres hem de restar 
aci, per tal d’estiniular aquesta acció, per im- 
pulsar-la, peS donar-li vitalitat, ritme i f o r p .  
Malgrat la nostra mod&stia, malgrat que nos- 
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altres no representem avui una f o r p  nuin&rica 
molt considerLble , creiem que 1’Esquerra Repu- 
blicana necessita recolzar també la seva acció 
en la impulsió constant d’aquesta Minoria. Con- 
siderem que amb aixi, prestem, no solament 7in 
servei al partit governaniental, sinó també a 
Catalunya, perqud, indubtablement, les cou ‘ES no 
han vingut d’una manera fortuita ni s’ha pre- 
sentat tota la transformacib que nosaltres hem 
presenciat en aquests darrers anys cl’una nianera 
impremeditada i imprevista. L’elaboració, durant 
una pila d’anys, de tots els treballs han  cul'^ inat 
en un canvi de rkgim, i després, com a conse- 
qiihcia d’aqu-st canvi de rGgim, han establert 
un r&gim derrocrAtic que ha arribat a aconse- 
guir per a !a nostra Catalunya una autonomia, 
sinó completa, forqa considerable; to t  aixB no 4s 
fruit de la improvisació, sinó que és fruit d’una 
elaboració i d’una gestació llarga de la qual 
nosaltres ara en comencem a rebre els fruits. 
I aquests fruits que el senyor Lluhí, en nom 
del Govern de la Generalitat, ha vingut a dir-nos 
en línies molt justes, han concretat ja en un 
programa de rea1itzac;ons completes pes a un 
futur immediat. 

I quant a equest programa, que trobem just 
i adequat, com trobem justa i adequada l’orien- 
tació que en conjunt presenta el Govern, nos- 
altres hem de dir que no solament prestarem 
la  nostra col.laboraci6 a la realització del quc 
el senyor Lluhí ha exposat ací, sinó que pro- 
curarem, en tot moment, accentuar tant com 
podrem, les notes predominants que s’hi fixen, 
donant-li el nostre to, perquh el Govern de Ca- 
talunya, dintre de les limitacions que li fixa 
l’Estatut, pot donar a la seva acció un volum 
molt major que el que es fixa en el text i en 
la lletra. Pot reflectir la seva acció de tal ma- 
nera, que nosaltres el puguem veure o el pugui 
veure el poble de Catalunya concretat, recreat 
en aquesta acció de govern. Nosaltres considerem 
que el Govern de Catalunya, no solament per 
la seva representació legal, no solament per la 
consideració que li doni la Llei, sinó per la re- 
presentació viva d’una consci6ncia popular que 
ell pot concretar i que ell pot encarnar pcrfcc- 
tament, pot arribar a influir en tota la vida 
social, econ6mica i juridica del nostre pbble i 
pot resumir en si to t  un gran corrent d’avenir 
que el nostre poble porta en les seves entranyes 
i que també anhela i desitja de veure realitzat; 
i confiem en quB aquest Govern pot realitzar 
aquesta obra, i naturalment desitjaríem que 
aquesta obra tingués tota l’accentuació socia- 
lista que sigui possible. Per bé que nosaltres 
entenem que avui encara aquesta conscihcia 
socialista no est& prou difosa a Catalunya o 
almenys no est& prou concretada perquB pugui 
ja definir-se i projectar-se en una acció gover- 
namental directa i simple, creiem que les in- 
fluhcies constants d’aquesta direcció poden sen- 
tir-se i poden portar-se a la prjctica. I desit- 
jaríem, naturalment, que la realització d’aixci 
fos senzilla i r&pida, que pogués aquest Govern 
realitzar-la i que pogués esgotar aquest programa 
que avui ens presenta; que pogués realitzar, no 
solament tot el que el senyor Lluhí ha exposat 

d’una manera faci1 i eloqüent, sinó també all6 
que no ha exposat encara i que indubtablement 
porta en la seva ment el Govern que es pre- 
senta avui al Parlament de Catalunya. Desitja- 
ríem que aquest programa s’esgotés i que es 
realitzés de la manera més completa; ho desit- 
jaríem, naturalment, perqud com més aviat es 
realitzi, com més aviat sigui completat el que 
avui es projecta, el que avui és una esperaqa, 
nosaltres trobarem el camí esbrossat (i el dir 
nosaltres, no vull dir precisament el nostre Partit 
ni els nostres homes, sinó la col.lectivitat que 
amb nosaltres ve o ha de venir), trobar& el camp 
mks esbi( ssat per a futur s rt aiitzacioiis i pot- 
5er per a coses més audaces i més justes. Per aixi, 
nosaltres no heix de regatejar la nostra col- 
laboració al Govern que avui es presenta al 
Parlament de Catalunya. No solanient no 11 hem 
de regatejar la nostra col-laboració, sinó que 
desitgem aplaudir-lo en tot moment. Desitgem 
que aquest Govern trionifi : ens convé i convé 
a Catalunya que així sigui, que arribi a realitzar 
tot el qu2 es proposa, i que hi arribi, natural- 
ment, tan aviat com sigui possible i amb tota 
felicitat. I a la vastitud d’aquest programa, al 
qual no afegiríem res, perqu2 sabem prou que 
les paraules del scnyor Lluhí no poden concretar 
tot un programa, en una presentació d’un tema 
general com el que avui ha vingut a presentar- 
nos, sabem que inoltes de les coses que no ha 
dit són pcr cll sentides i seran per ell realit- 
zades i portades a la prjctica; nosaltres, per& 
desitjariem accentuar encara algun dels punts 
que ací ha expressat el Conseller delegat del 
President. 

En  la mateixa part de la legislació de la qual 
en tindrj Catalunya l’execució, en aquesta part 
que ha afirmat el senyor Llubí d’una manera tan 
rodona que era el pensament del Govern de rea- 
litzar-la cn tota la seva plenitud, nosaltres de- 
sitgem que aquesta afinnaci61 tingui realitat i con- 
creci6 com mes aviat millor ; una realitat tan pal- 
pable i tan evident com possible sigui, perqu? 
ja comprenem nosaltres que a Catalunya, com a 
tots els pobles, es necessita viure en una zona 
atcmperacla, on les lluites de colnsci6ncia no tro- 
bin dificultats ni d’esprcssih ni de prktica. 

Per6 sabem - tots lioi sabem per una expe- 
r ihc ia  histhrics - que qualsevol transacció, que 
qualsevol debilitat, que qualsevo! tolerhcia ainb 
respecte a aquells que f ins  avui ban dominat les 
conscihcies, amb respecte a aquells que han con- 
siderat sempre que el dogma no era un instru- 
ment d’cspressió o de sentit espiritual, sinó que 
era un instrument de dominació, nosaltres sabem 
que qualsevol tolerhcia anib ells no pot repre- 
sentar altra coisa que la consagració1 del que ells 
crexen un dret a p a r  de tot. Ens ho ha ense- 
nyat així tota l’experi&ncia passada; perd ens 
ho ensenva encara avui la dolorosa realitat. I 
nosaltres desitjaríem que amb aixb aquest Go- 
vern fos completament inesp-able. No demanem 
persecucions ; no deinanen tampoc excessos. De- 
manem tari sols iguaitat per a tots. Si nosaltres 
iiaguessim d’exrressa r el nostre ?ensanient filo- 
shfic, expressaríem, naturalment, coses que són 
completament oposades a les doctrines predomi- 
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nants o a les doctrines que fins avui han predo- 
minat, a les doctrines dels que han disposat de 
tots els ressorts de Govern. Per6 nosaltres no 
tenim en aquest moment cap necessitat d’expo- 
sar quines són les nostres doctrines. Ara tan sols 
demanem que hi hagi un lakknle absolut, que la 
vida civil estigui garantida i estigui per damunt 
de tot, i que de cap de les maneres una consciPn-’ 
cia no hagi d’ésser mai violada, ni pugui trobar mai 
en el seu cami cap obstacle per a l’expressió de 
les seves idees. 

Nosaltres volem que tots siguin lliures, que 
tots tinguem la mateixa llibertat d’expresssió, 
per6 de cap de les maneres volem que, per un 
respecte excessiu, per una tolerincia massa gros- 
sa, es restableixin una altra vegada privilegis i 
drets que avui dia, tant en les nostres constitu- 
cions com en les nostres lleis, resten completa- 
ment extingits. 

Ha dit també el senyor Lluhí, d’una manera 
molt felig., quin era el seu concepte de l’aplicació 
de les lleis socials. Prou sabem que Catalunya 
no té legislació en aquesta matPria, que no té 
altra missió que executar les lleis de la Repii- 
blica. I sabem també que aquestes lleis s6n im- 
perfectes, deficients ; com sabem que una acció 
de Govern pot, en certa manera, corregir o SU- 
pIir algunes d’aquestes deficismies. 

Nosaltres esperem de la bona voluntat i de 
la saviesa d’aquest Govern que sabra en tot mo- 
ment corregir-les, que sabrj  en tot moment su- 
plir aquestes deficiitncies a les quals m’he referit 
i sabrj omplir alguns dels buits que existeixen 
en la nostra legislació. 

No ignorem que es necessita una gran sub- 
tilesa i una gran finor d’esperit per a intervenir 
en els conflictes socials. Enemics declarats com 
som nosaltres de la violencia innecessaris, sabem 
que és necessari per damunt de tot educar les 
masses, donar-los un gran sentit de responsa- 
bilitat, un gran sentit de respecte als pactes, als 
convenis i a les lleis. I sabem que vosaltres 
l’infoadreu, aquest sentit. Per6 desitjaríem, sol- 
bretot, que dintre d’aixd - i estem segurs que 
sabreu realitzar-hoi - doaéssiu la sensació de 
seguretat, la sensació que tots els drets que han 
estat reconeguts als obrers no són pura litera- 
tura, sinó que són intangibles i estan per damunt 
de tot a la legislació escrita. 

Sabem, també, les dificultats que haurem de 
trobar en matPria d’ordre públic ; i en aquest res- 
pecte ha dit malt bé el senyor Liluhí que sostrin- 
dieu el principi d’autoritat i que la dignitat del 
poder nci restara mai rebaixada en les vostres 
mans. Esperem, perd, que sabreu tenir en colmpte 
que, sense consentir que es rebaixi la dignitat del 
pae r ,  ha d’existir un gran sentit d’equanimitat 
que fins ara no he pogut abservar-Iot en cap sectolr 
de la nostra societat, ni en les practiques golver- 
namentals des que la República esta instaurada. 

Nosaltres veiem en l’aplicació de les lleis d’oir- 
tlre públic frapants i evidents injustícies, i no vol- 
clríem haver-nois d’aixecar algun dia per censurar 
la tasca, del Govern de la (Generalitat com a con- 
tinuador de ilcs injustícies que encara tenim oca- 
sió de presenciar. 

Per totes aquestes coIses, nosaltres sempre ens 

posarem al voistre cotat, noi en ta d’auxili, per6 si 
en tol de coimpanyonia i en el tol necesszi per poder 
prestar una colllab ació) ileial, una coil.labovaci6 
intima i amistosa. Per6 quan es tracti del que noc 
6s executiu, quan es tracti d’aquelles ‘uncions que 
són conferides al Parlament, en les g a l s  el pen- 
sament de cada u ol de cada grup hauri d’expres- 
sar’-se, quan es tracti del que nosaltres considerem 
vital, dintre dels noistres principis, que és l’expres- 
si61 de la nostra conducta i és també el reñex del 
mstre pensament, llavors tal vegada. en alguna 
ocasib la coincidhcia, no se& tan completa. 

S’ha de legislar, i l’esfera legislativa del Par- 
lament de Catalunya és reduida i linnitada, perd 
cal tenir en compte que és polssible d’eixamplar- 
la. Com ? NOI fofqant els ambits legals que ens mar- 
ca rl’Estatut, sin6 donant a les nostres lleis aquell 
sentit d’qortunitat i eficicia, que les ha de fer 
més1 vives i ha de donar-los un caraccer i una po- 
tencialitat superior a totes aquelles coses que s’es- 
criuen i després noi han de complirse. 

I volldrfem, naturalment, que les1 lleis tingues- 
sin aquesta objectivitat i aquesta cmcreció, que@ 
ens, permetés, en parlar d’una llei determimda, ex- 
posar sempre elsi seus punts concrets,. que pogués- 
sim dolnar una nota justa del que coryespoin a cada, 
temal i a cada matitria s,obre les, quals nosaltres 
legislem. En aixa, nosaltres1 serem pdser exigentsi, 
perd és degut a quP ncsaltres t a i m  ua gran sentit 
positivista, un gran sentit de concreció i desitgem 
pes al Parlament de Catalunya,’ que no divagui, i 
que quan faci una llei, aquesta, sagui clara, i colt- 

i el pensament del Parlament, sigui 
com sigui, perd no d’una manera que pugui dunar 
lloic a dubtes i sense que mai no corstitueixi una 
disfressa del pensament que l’havia inspirada. 
Nosaltres, desitgem que quan el Pasliment de Ca- 
taluaya legisli, no potrti a les lleis, pensaments, 
difosos, sinó! que a les lleis restin recollits tolts els 
sentiments histdrics que es fan etidents, efi la 
transformació1 que Catalunya sofreix en aquests 
moments. 

Per aquest motiu, crec que en determinats mo- 
ments haurem d’exposar el nostre criteri, el quaS 
respondri sempre a la noistra naturalesa i ensems 
al sentit real que domini de totes les) coses ; i aixb 
ser& d’una manera mollt particular, quan es tracti 
de la discussió1 de la Llei municipal, de la qual 
tenim les nostresi concepcions, i és, molt possible 
que algunes d’elles no estiguin d’acord amb les 
que vosaStres teniu sobre el mateix p:oiblema ; perd 
nosaltres, desitgem, fins on es pugui, coincidir. 
Noisaltres creiem que el Municipi és, la cellula de 
la ciutat, xo01 dic de la nació, per6 síque dic que el 
Municipi és, en realitat, la base de la fumi6 de 
Catalunya i de tots1 els altres! pobles, i que és ne- 
cessari donar al Municipi tota la personalitat, tota 
la forsa i tota la vitalitat perquit es pugui convertir 
en un brgan eficag., en un brgan que 4s el més im- 
portant de la vida política. 

Esperem, també, que podrem coincidir en m d -  
tes altres, coses sobre les quals el Parlament de 
Catalunya haur& de legislar, i cojnfiem amb aixd 
sabent que quan es presenti una discrephcia no 
ha de representar per nosaltres una gran pPrdua, 
perd desitjaríem també que no representés per vos- 
altres una contrarietat. 
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Estem ací com a una reserva, com a un recurs, 
perqu? en el dia en quP es perdés aquesta part, 
que en vosaltres ja ha cristallitzat, del nostre sen- 
timent i de la nostra ideologia socialista, noisaltres 
hauríem d’accentuar-la. E n  certa manera poldem 
marcar aquest colmpis, i podeu tenir la seguretat 
que farem tot el que sigui polssible per anar avan- 
Cant en el camí de l’autonomia. Per nosaltres l’au- 
tonomia de Catalunya no ha vingut pas únicament 
per afermar l’existitncia d’una personalitat colJec- 
tiva ni per afirmas I’existPncia d’una aparatosa 
sollemnitat ni a constituir l’afirmaci6 del nostre 
passat histdric. Nosaltres creiem que la vida COI- 
menqa ara, i que tolt el que hem viscut i que tot el 
que hem representat fins ara, ens ha de servir na- 
turalment, de punt de partida per a la vida real 
que comensa ara ; i coimenqa ara perqui: Catalu- 
nya té el sentit de la comprensió i el sentit de la 
síntesi i el ferm desig de lligar-se i sumar-se a la 
gran font universal del progrés i de la transfor- 
mació i amb la finalitat de provar noves formes de 
justícia. 

@ I si és, així, nosaltres hem de portar a aquesta 
obra tot el que pugui ésser factible de les nolstres 
dolctrines uniuersalistes, que ens han guiat sem- 
pre, i que són la deu dels nostres, principis, i com 
fiem que en aquest punt, en el qual vosaltres tro- 
bareu exits i dificultats, nosaltres, podrem tani- 
bé ajudar-vos collaborant a l’esfors que realit- 
zareu. 

Nosaltres aportém aquesta coafianqa i també 
el noatre més ferni propdsit, i tenim l’esperanqa 
que Catalunya trobar;, en el seu Parlament i en 
el seu Govern, la realitzaciih de les seves justes 
aspiracions com a poble que mira el pervenir, com 
a p b l e  que desitja seguir les noves modalitats del 
progrés, i com a poble que vol realitzar, en la seva 
totalitat, un nom prosgrama de justícia. Esperem 
que vosaltres des del Golvern la realitzareu ; i tot 
el que pugui representar collaboració la trobareu 
sempre, i aixh no solament pel bon itxit nostre, 
sinh per 1’Oxit de Catalunya, ja que és Catalunya 
la font de totes les nostres1 aspiracions. A aquesta 
cmfianya oferim tota l’essencia dels nolstres prin- 
cipis i tot l’esforq de quit som capasos. 

Els nostres desigs, són que d’ara endavant pu- 
guem aplaudir la vostra acció de govern i que tots 
els vostres prophsits es vegin convertits en rea- 
litats. (Aplaudimmis.) 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELI,: Senyors 
Diputats : He demanat la paraula per a recollir 
i contestar, en nom d’aquesta Minoria, les elo- 
qiients manifestacions que en nom del Govern 
ha fet el senyor Lluhí. 

Perd abans d’entrar en el fons i amb el fi de 
respondre a la primera part del seu discurs, he 
de plantejar una qüestió privia i general que crec 
que té molta importincia. 

E n  el moment actual totes les nostres insti- 
tucions, tal com vénen definides en l’Estatut, 
han de caracteritzar-se per la seva major pre- 
visió, i crec que interessa a tots, pel bon fun- 
cionament de ]’Estatut i pel bon funcionament 
del nou ritgim, el que totes les institucions fona- 
mentals i basiques de Catalunya restin perfec- 
tament delimitades. E m  refereixo a les relacions 
del senyor President de la Generalitat i de la 

seva delegació per l’exercici de les funcions de 
govern, amb el Parlament. 

Senyor Lluhí : en l’article 14.‘ de 1’Estatut 
s’cstableis, d’una inanera precisa i categhica, 
una cosa que també ha reconegut V. S., i és que 
tot el poder autonhmic de Catalunya estar3 basat 
en el poder fonamental del seu Parlament ; en 
segon lloc, i també es tracta d’un aspecte con- 
cretanient determinat en l’article 14.‘ de 1’Es- 
tatut, el President de la Generalitat és el que 
asssumeix la representació de Catalunya i assu- 
meix també !a representació de 1’Estat en l’exer- 
cici de totes aquelles funcions que, per virtut del 
mateix Estatut, ha d’esercir a Catalunya ; perd 
hi ha un altre punt que institueix una altra 
institució que es podria dir en certa manera fle- 
sible, perd que també, en certa manera, ha estat 
ja degudament concretada. §’estableix a l’arti. 
cle 14.’ de l’Ei,statut que el President de la Gene- 
salitat pot delegar les seves funcions executives, 
com a representant de la Generalitat, a una altra 
persona, i és aquesta una institució una mica 
diferent de la que aparei en altres institucions 
que segurament han ins rat 1’Estatut de Cata- 
lunya, i em refereixo, concretament, a les cons- 
titucioiis de Priissia i de Raviera, en les quals 
s’estableix de la mateixa manera, un President 
del Consell de Ministres que, juntament amb el 
propi Consell de Ministres, assumeix totes les 
funcions representatives i executives de les quals 
és respansable davant la Dieta. 

No hi ha all& aquella facultat de delegació. 
aquí sí. I en preshcia d’aquesta facultat de 
delegació que, com dic, dóna a la nostra Insti- 
tució, tal com ve establerta pcr I’Estatut, una 
certa flexibilitat, es pot dibuixar la institució 
presidencial de dues maneres diferents : o bé 
el President renuncia a l’exercici de les seves 
funcions executives temporalment, es despulla, 
per a quedar, no com a cap, com a director, 
com a Lrbitre en l’exercici d’aquestes funcions 
executives, sinó corn a una magistratura su- 
prema que est& per damunt de les fluctuacions 
i de les lluites dels partits a casa nostra, i que, 
naturalment, per Cant, resulta una institució a 
la qual n o  es pot demanar responsabilitat directa; 
o bé pot ésser que l’exercici d’aquesta delegació 
que l’article 14.~ de 1’Estatut permet de fer al 
Presidcnt de la Generalitat, impliqui el que ell 
conservi de totes maneres aquesta possibilitat 
de l’exercici de les funcions executives; en aquest 
cas, naturalment, el President de la Generalitat, 
malgrat la delegació, continua tenint una res- 
ponsabilitat, perqui: tots els llocs on hi ha una 
cliferkncia o una separació de funcions i de res- 
ponsabilitat, resulta que el que no és responsable 
directament davant del Parlainen t, aquell no hi 
pot actuar tampoc per voluntat, o per acció, o 
per iniciativa prcjpia, sinó que li cal que tots 
els seus acles i tots els seus decrets siguin re- 
frendats per algun ministre. 

Es més, a totes les institucions s’establcix 
que el que gaudeix d’aquesta irresponsabilitat 
4s incompatible de pert&nyer als Parlaments, i 
no pot assistir o prendre part directament en 
les funcions de govern. 

Ara bé, d’aquestes dues figures en que pot 
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concretar-se la Presidhcia de la Generalitat de 
Catalunya, jo crec que interessa molt que defi- 
nim d‘una manera concreta i precisa, quina és 
de les dues. I per aixi, jo em permeto de pre- 
guntar al senyor Vice-president del Consell : {Es 
que la delegació que té feta a favor seu l’hono- 
rable senyor President de la Generalitat de Ca- 
talunya implica que el Govern actua per @pia 
iniciativa, per pr6pia voluntat, per prdpia res- 
ponsabilitat, o bé el Govern ha de sotmetre’s 
i ha de subjectar-se i ha de seguir les iniciatives 
i les directrius que li traci el senyor President 
de la Generalitat de Catalunya? Perqui: segons 
sigui una cosa o altra, evidentment ser& el ca- 
racter de la funció en les seves relacions amb 
el Parlament. 

Si el President de la Generalitat serva la 
facultat de traqar les directrius - i a mi em 
fa l’efecte, per algunes coses que ha dit el senyor 
Lluhí, que en efecte és així -, en aquest cas, 
nosaltres evidentment (amb tota la consideració 
a la persona que sigui compatible amb l’exercici 
dels nostres drets parlamentaris i amb la defi- 
nició exacta de la funció politica), nosaltres 
hauríem de dir que en aquest cas el senyor 
President de la Generalitat ha de respondre 
personalment i no per mitjB. del delegat, davant 
del Parlament de Catalunya, com es fa a totes 
les institucions en les quals un President assumeix 
i conserva l’exercici de les funcions executives. 
Si no és així, si el senyor Delegat pot exercitar, 
i el Govern tot i el Consell tot poden exercitar 
per prdpia direcció, per propi impuls, les funcions 
executives, sense subjectar-se a les directrius tra- 
pdes pel President de la Generalitat, en aquest 
cas, pot eliminar-se el President de la Genera- 
litat de responsabilitat i assisti:ncia* al Parlament. 
Per6 si no fos així, amb tot el respecte degut 
a les persones, jo afirmaria que el Parlament 
no podria examinar la gestió del senyor Presi- 
dent de la Generalitat i l’exercici que fes d’aque- 
lles funcions executives, que Ldhuc a grans línies 
hauria traGat per mitj8. d h n  delegat de la Ge- 
neralitat, per elevat i respectable que fos, sinó 
que es podria demanar i exigir que el senyor 
President de la Generalitat respongués personal- 
ment de les seves funcions, al Parlament. Es a 
dir, és el que passa a totes les institucions. Heu 
dit de vegades que ací no ens havíem de regir 
pel que passava en altres llocs o en altres pajisos, 
per6 evidentment, senyors Diputats, quan nos- 
altres veiem que una institució o que un prin- 
cipi es repeteix d’uca manera universal i constant 
cal suposar que per alguna cosa aquesta univer- 
salitat existeix, i més si nosaltres veiem que 
encara aquesta universaliíat respon a un concepte 
polític evident. 

Nosaltres tenim, per exemple, Espanya. A Es- 
panya hi ha el senyor AlcalA-Zamora, President 
de la Repbblica, allunyat, separat volunthria- 
ment de tota lluita de partit i de tota inter- 
venció en la política activa. Hi ha el senyor 
Azaña, President del Consell de Ministres, que 
assumeix totes les funcions executives. Perd el 
senyor Azaña respon al Parlament, i el senyor 
AlcalB-Zamora és fora de tota  responsabilitat i 
de toia discussió. §’ha de triar per una cosa o 

altra; el que no pot ésser, és ésser al mateix 
temps Alcalk-Zamora i Azaña, President de la 
República i President del Conesll de Ministres. 

De manera que jo agrairia que, sobre aquest 
punt, i crec que aix6 interessa a tots, es defi- 
neixi el que afecta al President dela  Generalitat 
i al Consell en el qual el senyor President de 
la Generalitat ha delegat les seves funcions, que 
es defineixi el carActer de la institució d’una 
manera precisa i concreta, car t o t  dret i tota 
prerrogativa implica l’exercici d’una responsa- 
bilitat; evidentment, crec que interessa, pel ma- 
teix prestigi del Parlament, que no hi hagi cap 
institució ni cap magistratura que no estigui, 
en les seves relacions amb el Parlament, en la 
forma i en el to que corresponen a l’esshcia i 
a la naturalesa dels uns i dels altres. 

I dit aik6, vaig a entrar en l’examen dels 
punts que ha tocat el senyor Lxhí i VallescA 
en el seu discurs. 

Es el primer, el del concepte que havia pre- 
sidit en la formació d’aquesta Govern. Deia el 
senyor Lluhí, i subratllava amb molt de vigor, 
el concepte que el Govern era m Govern ho- 
mogeni, un Govern de partit. Esteu en el vostre 
dret, evidentment, d’haver-ho format, perd, na- 
turalment, m’heu de permetre que en front del 
vostre, exposi també un altre concepte. El senyor 
Llubí deia : Estem en UT! moment d’una in- 
tensa crisi econbmica que ens fs témer que no 
sigui una d’aquelles crisis cícliques que ha sofert 
la humanitat en diferents pa‘isos i que després 
han passat per a tornar a reprendre tota l’eco- 
nomia del món la seva marxa nxmal ,  sinó que 
representi, en realitat, o I’acabanent o el tron- 
tollament d’un r@im capitalista per a donar nai- 
xement a una nova economia distinta. I d’aquesta 
crisi econdmica tan pregona i que pot ésser tan 
transcendental en la hist6ria de la humanitat 
- deia el senyor Lluhí -, neix m a  inestabilitat 
política, i d’aquest concepte d’inestabilitat polí- 
tica i de I’exist&ncja d’aquesta crisi ccon6mica 
en dedu’ia la convenihcia d’haver format un 
Govern homogeni. Aixi m’ha sem‘dat entendre-ho, 
no sé si ho he compri:s malament. 

EI Sr. VICE-PRESIDENT DEL CONSELL: 
No en deduia la conveni2ncia de formar un 
Govern homogeni, sinó la d’una especial política 
que s’havia de seguir, i, per tant, calia un Govern 
homogeni. 

El Sr. VENTOSA : 2 s  cert; en dedu’ia la 
necessitat de seguir una política determinada, i 
a conseqii6ncia d’aixd, per a seguir aquesta po- 
lítica, creia necesshia la formació d’un Govern 
homogeni. A mi em semblava la deducció equi- 
vocada, perqu6, en definitiva, la mateixa inesta- 
bilitat política en relació al rroment actual jo 
crec que hauria de justificar una conclusió con- 
trAria. Poden haver-hi dos conceptes totalment 
diferents : o un Govern de partit o un Govern 
que hagués respost al que era el moment actual 
de Catalunya. Evidentment aix6 també obeeix 
a dues concepcions diferents. Si el senyor LIuhí 
es col-loca en la necessitat de portar una deter- 
minada actuació política i social que respongui 
a la ideologia i 21 pensament de I’Esquerra, 
evidentment que ha de pensar en ‘La formació 
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d’un Govern homogeni, per6 jo crec - salvant, 
naturalment, el respecte a totes les opinions 
contrhries - que sigui aquesta la política con- 
venient en els moments actuals de Catalunya. 
Pot ésser-ho en qualsevol moment en el qual 
es desenrotlli normalment la vida política, per6 
actualment ens trobem a Catalunya en un mo- 
ment constituent en qui: cal elaborar la cons- 
titució interna del nostre poble, i la constitució 
interna del nostre poble no pot ésser una cosa 
de partit, que respongui a una ideologia de partit, 
sinó que ha d’obtenir l’adhesió del major nombre, 
a fi que tingui tots els carjcters de permanhcia 
que són necessaris. I no pot ésser obra de partit. 

Jo no em referiré, per exemple, al nombre 
de sufragis que s’hagin obtingut a Catalunya i 
de si en un altre ri:gim electoral hauríeu obtingut 
la mateixa majoria que haveu obtingut amb la 
Llei electoral Ectual, no. Sigui com sigui aixd, 
jo crec que tor el que representi un criteri de 
partit és un criteri fluctuant i transitori. 

Tampoc no heu d’oblidar que aquesta situació 
vostra, en obtenir una majoria com la que teniu, 
sigui una situació permanent a Catalunya. Si 
mirem uns anys enrera, veurem com cada dos, 
cada tres o cada cinc anys canvia el pensament 
i la fesomia política de Cataulnya. Cada partit 
presenta forces totalment diferents, anant del 
predomini dels uns al dels altres. Jo us dic : ?Es 
que a cada fluctuació política creieu vosaltres 
que ha de variar al concepte de la Constitució 
que és fonamental? No. Evidentment que la 
Constitució pot ésser revisable, pot canviar-se, 
pot. modificar-se, perd el que no pot fer-se es 
donar a la nostra vida política una enorme in- 
estabilitat. 

Jo crec que en el moment actual podria 
evitar-se aixd constituint un Govern que no res- 
pongués a cap criteri de partit, i que, apartant-se 
inclús del concepte del que és aquesta Cambra, 
se cerqués gent que fos representativa de Cata- 
lunya i permetés al Govern i al President de la 
Generalitat presentar-se amb la representacih de 
tot el nostre poble. 

Un Sr. DIPUTAT : O de la banca. 
EI Sr. VENTOSA I CALVELL : Jo dema- 

naria als senyors Diputats que em permetessic 
seguir la discussió, perqu6 el dia que el senyor 
President de la Generalitat delegui en algun dels 
que m’interrompen, tindré molt de gust de dis- 
cutir amb ell, perd ha de permetre’m avui qiie 
segueixi la discussió relacionant-la amb all6 que 
ha manifestat el senyor Lluhí. 

EI §r. PRESIDENT : Pot continuar el senyor 
Ventosa. V. S. est& perfectament emparada. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Cal dis- 
tingir dos conceptes ben distints. EI primer, és 
el Govern independent de partit, i l’altre, l’ho- 
mogeni. No hi ha termes mitjans. Perd en fi, 
vosaltres heu cregut que havia de formar-se un 
Govern de partit, i evidentmcnt assumiu una 
plena i entera responsabilitat. Ara bé : aixd 
implica, a judici meu, el que ja que s’ha format 
un Govern homogeni, no accentueu, d’una ma- 
nera excessiva, una actuació partidista ni una 
actuació de partit. I-Ii ha algunes materies en 
les quals evidentment la intervenció de tot el 

Parlament té una importincia extraordiniria. El 
senyor Lluhí feia referhcia a la Comissió Mixta 
del t r a s p h  de serveis. Jo crec que tot all6 re- 
latiu al traspis de serveis té potser una impor- 
t&ncia més gran que la mateixa discussió de 
1’Estatut. Dintre del trasp&s de serveis hi haur&, 
segurament, moltes dificultats a v&cer, moltes 
qüestions espinoses i difícils a resoldre. Dintre 
de l’Estatut, no s’ha fet més que traqar unes 
línies generals, i dintre d’aquestes, les institu- 
cions han de concretar-se. En aix6 jo crec que 
no podem ésser massa optimistes. Per bona vo- 
luntat que hi hagi a l’altre costat, jo crec que 
totes les dificultats no estaran resoltes. Segura- 
ment tornaran a sorgir recels, segurament es 
presentaran interessos d’organismes o d’altre mena 
que s’oposaran al nostre Estatut, i aleshores caldra 
que el Govern de Catalunya, els organismes que 
representin el poble de Catalunya, puguin pre- 
sentar-se amb tota l’adhesió de la nostra terra. 
En aquest punt, nosaltres podem dir que podeu 
comptar amb la col-laboració i amb el concurs 
de la nostra Minoria. Nosaltres ho hem fet cons- 
tantment en la discussió de 1’Estatut al Par- 
lament espanyol. Malgrat no haver intervingut 
en la seva confecci6, comptareu sempre amb la 
col.laboració abnegada, silenciosa i constant dels 
Diputats regionalistes a les Corts Constituents. 
Igualment passara amb la implantació de 1’Es- 
tatut  i per les tasques que realitza la Comissió 
Mixta d’Adaptació de Serveis. 

Ara b& : a la Comissi6 Mixta d’Adaptaci6 de 
Serveis, hi ha, evidentment, problemes, a resosldre, 
que són d’una gran dificultat. Per exemple, el 
problema financier 01 de l’organitzacib de les finan- 
ces. Diiu 1’Estatut (i assenyalo1 aquest punt carn 
podria assenyalar-ne qualsevol altre), que quan; 
1’Estat espanyol emeti deute per a destinar-la a 
una finalitat concreta i determinada, s’atribuira 
a Catalunya la part prchporciolnal que li correspoa- 
gui. Peri, hi ha altres casos que no són precisa- 
ment una emissi6 de deute per una finalitat concre- 
ta i determinada ; per exemple, el pagament d’a- 
bres públiques s’ha realitzat en gran part per mit- 
ja de certificacioas que han estat pignolrades en el 
Banc de CrPdit i Indústries, i han estat repignoi- 
rades després1 en el Banc d’Espanya, realitzant-se 
després una emissió de deute flotant. QuP havia de 
fer-se i colm ha d’interpretar-se l’article de 1’Esta- 
tut en reJaci6’ amb aquests fendmens ecoindmics que 
es produeixin ? Ah ! Aixh és una cosa que pot tenir 
per a la nostra terra una transcendencia enorme. 

Evidentment, jo podria anar assenyalant altres 
extrems ; per exemple, el de l’ensenyament. Res- 
pecte a l’ensenyament, entre les facultats1 cmcedi- 
des en 1’Estatut aprovat per les Corts Consti- 
tuents, figura la de crear institucions d’ensenya- 
ment pagant-les nosaltres, pagant-les, amb recur- 
sos propis1 de la Generalitat. Com evitarem, en tolt 
cas, la duplicitat de serveis? 

Assenyalo aquests punts per a posar com a un 
índex de iles qüestions que poden haver-se de re- 
soildre i que tenen una impolrtancia cabdal, tan 
gran, que potser superen les mateixes definiciom 
que figuren en 1’Estatut. 

Ara bé : la Comissió Mixta esta formada tota 
ella per persoaes digníssimes, i competents. Jo1 no;* 
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he de discutir ningú? per6 evidentment li f a  falta 
una experihcia, pum que noi s’han de resoldre 
qüestions merament tPcniques, sinó, que s6n qiies- 
tims d’ordre politic i d’ordre pollític transcenden- 
tal. Jo’ usi dic que, encara que hi afegiu volsaltres 
tota la responsabilitat, en aquestes qiiestioins d’or- 
dre polític noi us toca sollament la resolució1 a vos- 
altres, sinó1 que tot el Parlament n’ha d’estar assa- 
bentat, i que no és possible que vingui la resolució 
quan ja estigui acabada la qüestió, perqui: en 
aquest cas el Parlament, per patriotisme, per altres 
consideracions, i per la mateixa impassibilitat, es 
trobaria incapacitat per a una intervencib eficac. 
Jo em faig carrec que molltes, d’aquestes, coses noi 
poden discutir-se en ple Parlament, que són colsesi 
de negociacioas, de discussió, d’examen de detall, 
i, naturalment, la discussió parlamentaria poidria 
moltes vegades nialmetre 1’Pxit de les mateixes 
gestions que s’entaixlessin ; perd joi demanaria al 
Govern, i és aquesta una iniciativa que jo1 sotmeto 
a la seva consideració, que es constituís! en el Par- 
lament una Comissi6 com la que esisteis, per 
exemple, a la Cambra francesa respecte als, afers 
estrangers, a la qual la Comissió d’adaptació d e  
Serveis pogués, donar discretament totes! aquelles 
esplicacims que considerés pertinents i rebre les 
directrius del Parlament, i, en tot cas, tenir el 
concurs i I’adhesib del Parlament, sostenint-se les 
discussions, que s’haguessin de sostenir. Aquesta 
Comis8ió1 podria ésser redui’da, limitada, per6 amb 
representació! de tots els sectocrs de la Cambra. 
Crec que podria ésser interessant, aliant la neces- 

a intervencib parlamentaria amb la 
’i:sit,de lesl negociacions, el que po- 

gués existir aquest organisme que podria donar 
una majolr eficacia a la tasca espinosa com a difícil, 
plena de dificultats i de perills que ha de complir 
la Co~missió~ Mixta d’adaptació de Serveis. 

Un altre dels punts, que ha examinat el senyor 
Lluhí 6s la fotrmaci6 d’aquest Govern. Deia el se- 
nyor Lluhí : ccNosaltresi hem cregut que havia de 
reduir-se el nombre de Departaments)). Jo crec que 
el Golvern ha restat curt en aquest punt, i que en- 
cara avili el nombre de Departaments és excessiu. 
Dic que és escestsiu, perqui: n’hi ha dos d’aquests 
Departaments, singularment, que jo no crec que 
respoaguin a cap necessitat dintre de les facultats 
limitades i restringides que ens atribueix 1’Esta- 
tut. Un d’ells és el de Justícia ; l’altre, el Depar- 
tament de Treball i Assistencia social. I dic que 

e sigui convenient la subsistencia d’a- 
Departaments perquP, respecte al de 

Justícia, totes les facultats que se’ns atribueixen 
.ihn facultats d’organitzaci6, en les quals evident- 
ment pojdria ésser d’una gran eficacia la interven- 
ci6 de Colmissions jurídiques qualificadesl i perqui., 
a niés a més, es tracta d’un Departament en el 
qual, precisament per la majoqr limitació del ter- 
ritori de Catalunya, la intervenció oi la, connexió 
del polder executiu amb1 l’administració de Justícia 
pot oferir majors perills,. Crec que fóca interessant 
eliminar i separar-los. Ja que nG hi ha una gran 
complexitat de funcioiisl, crec que tolt el que s’ha- 
gués de fer i tota intervenció que pagués tenir el 
Govern, amb una simple Direcció geneml i amb 
intervenció en tot cas de Comissions jurídiques 
compostes per elements prestigiosos i fora de to8 

contacte cu de pressió1 del poder executiu, podria 
complir amb més avantatge la mateixa, finalitat, 
I l’altre Departament inútil és) el de Treball i As- 
sistPacia s)ocial, matPria la primera en la qual, 
com s’ha dit reiteradament ací, nosaltres no tenim 
en virtut de 1’Estatut més que unes funcions limi- 
tades en l’execució de la, legislaciol general o de 
les disposicions que dicti 1’Estat. I encara afei- 
geixoi que en l’article 6.’ de 1’Estatut que regula 
aquest punt, en el paragraf segoin es diu que 1’Es- 
tat tindri sempre la facultat de nonenar uns, dele- 
gats que inspeccionin el complimtnt de les lleis 
socials a Catalunya i d’adresar aquelles advertPn- 
cies que estimi pertinents. Jo crec, sincerament, 
que per a colmplir unes funcions merament dele- 
gades1 i d’execucib no és1 necessari que doinem la 
categolria de Ministre i que inclús no resulta, pel 
prestigi del nostre regim, prou convenient el fet 
de poder venir uns delegats del Yolder central a 
adreqar adverti:ncies respecte a la manera com el 
Conseller exerceix el seu carrec i com porta a, 
terme les funcions que li han estat atribui’des. 

E l  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : No 
ho diu aixa l’Estatut, senyor Ventosa; V. S .  
sofreix un petit error, puis que es refereix a 
l’article anterior, que no és el d? l’execució de 
coses de Treball. 

El Sr. VENTOSA : Ja veurem l’article 6.’ 
((La Generalitat organitzar?: tots aquells serveis 
de legislació social que 1’Estat hagi establert o 
estableixi. Per a I’execució dels se-veis i aplicacih 
de les lleis socials, estara soltmes2 a la inspeccib 
del Govern, per tal de garantir directament e1 
seu estricte compliment i el dels tractats inter- 
nacionals que afecten a la niatsria, en relació amb 
les facultats atribuides en l’article anterior. )) 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT drl Consell : To- 
tes aquestes Coses d’intervencib, de Treure colm 
es fa l’execució, aquesta inspecci5, es a part de 
Treball, que és el que regula l’anterior paragraf. 

E1 Sr. VENTOSA : No, perquP l‘article an- 
terior diu ((De colnfarmitat amb el que preveu l’ar- 
ticle 15.’ de la Constitucib, la Generalitat exe- 
cutar& la legislació de 1’Estat en les següents 
matPriess . N’estableix diverses, ací, i després 
parla, per exemple, de socialització de riqueses 
naturals i empreses econjmiques, r2gim d’as- 
segurances generals i socials, etc. 

E l  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell: E1 
del Treball esta fora. 

E1 Sr. VENTOS-4 : Perd és que respecte a 
r \  Ireball, la Generalitat té altra ccsa que no sigui 
l’execució de la legislació ? 

E l  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : Em 
permet el senyor Ventosa? Aixh és clar : L’ar- 
ticle 6.‘ regula el que podríem dir inspecció de 
l’execució per la Generalitat. E1 paragraf primer 
fa referhcia a la legislació social ; el paragraf 
segon fa referPncia a tot l’article 5.e en el qual 
no hi figura l’esecució de la legislació social. 

E l  Sr. VENTOSA: Jo crec que en aquest 
cas fóra una anomalia molt gran que en el para- 
graf segon de I’article 6.” es vingués a regular 
una cosa de I’article 5.e ,  que no tindria expli- 
cació. 

E l  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : En 
I’article 5.‘, de legislació social no hi ha res. 
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E1 Sr. VENTOSA : No, no ; fixi-s’hi el se- 
nyor Lluhí. 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : Són 
dues1 coses( diverses. En la Constitució1 és diu 
que 1’Estat tindri la inspecció de l’execució del 
Treball. E n  l’execució de les altres lleis la Cons- 
titució no estakleix cap limitació a les regions au- 
tbnomes. E n  canvi, és en 1’Estatut on hi ha una 
limitació i es posa una inspecció especial, que és el 
que regula el szgoe paragraf de l’article 6.’ 

El Sr. VENTOSA : Bé. Ara jo dic : (creu, 
el senyor Lluhí, que 1’Estat no té el dret d’ins- 
peccionar la manera com la Generalitat executar& 
les lleis relatixes al Treball com les lleis socials 7 
PerquP, evidentment, si hi hagués aixb, jo crec 
que en tot cas, inclús prescindint de la inspecció, 
si la Generalitat no té més que la facultat d’ese- 
cutar la legislació que dicti l’Estat, em sembla 
excessiu un Ministeri. Per aixh crec que en rea- 
litat els Ministeris haurien pogut reduir-se f ricil- 
ment a cinc (passant el Ministeri del Treball i 
AssistPncia social a formar part del Ministeri 
d’Economia i Agricultura, que en definitiva no 
estaran excessivament carregats, perquP les grans 
directrius econhmiques, segons 1’Estatut i se- 
c qons la Constitució, estan reservades al Poder 
central. 

I dic aixi, perqus en definitiva té una gran im- 
portiincia, en el moment actual, que nosaltres, en 
ordre al prob;ema financier, al qual tambe ha fet 
referencia el senyar Lluhí, procurem donar en tolt 
cas una sensació de seguretat absolluta sobre les 
despeses que es facin. Diran ((Dos Ministeris rle- 
presenten una gran cosa)). Sí que ho representen, 
perqui. tot ministeri i tot hrgan, pel fet d’existir, 
per una llei de biologia social té tendPncia a afir- 
mar la seva existhcia, a provar la necessitat de 
la seva existencia i a desenrotllar-se, evidentment 
una de les coses que ióra més contraria a aquesta 
severitat de despeses absolutament necesshies a 
casa nostra, fhra que anéssim a un excés de buro- 
c&ia que representaria una &cega excessiva 
per al noistre país i la nostra produccih catalana. 
,4ixb té una imGortrincia molt grossa. 

El senyor Lluhí en diversos punts del seu dis- 
curs feia referPncia a programes a realitzar, coises 
a fer i lleis a presentar. Evidentment, hem de pro- 
curar exercitar-les totes, aquelles facultats que 
ens atribueiy l’EstPtut, exercitant-les adecuada- 
ment i dignament, to t  esperant el moment en que 
puguin ésser ampliades ; per? nosaltres hem de te- 
nir present sempre que Catalunya, després de 
l’Estatut, segueix foirmant part d’una unitat eco- 
n6mica més extensa, si nosaltres, dintre Catalu- 
nya, establíssim una cdrrega o un pes feixuc del 
que pesa damunt els altres espanyols, es proldui- 
ria un fenomen ecoahmic conegut per evasió de 
riquesa 01 d’evasió de persanes del noistre territoci, 
que fóra funesta per a la prosperitat del nostre 
país. 

El senyor Lluhí feia referPncia a diferents re- 
folrmes concretes que el Govern es propolsava pre- 
sentar. Parlava, singularment, de la po’lítica que 
seguiria el Govern en relaci6 a la Reforma agr$- 
ria a Catalunya, del projecte de creacih d’una 
Banca oficial a Catalunya. No1 és aquest el moment 
en qu6 jo1 pugui entrar, a base d’afirmacioins na- 

turalment incolncretes, perqui. són generals en 
I’examen i discussi6 d’aquests propbsits del Gol- 
vem ; quan vinguin articulats en projectes can- 
cretsi, poidrem examinar-10s i discutir-los i fer pre- 
valer el nostre criteri. 

Solament li faré remarcar que he de mani- 
festar la conformitat nostra - que crec que se& 
la conformitat de tothom - en el prophsit, en la 
idea en la proclamació de la necessitat d’enfortir 
una Banca catalana, que coastitueix, evidentment, 
com ha dit el senyor Lluhí, una de les mani- 
festacions on la nostra econoinia no ha assolit 
aquells graus de prosperitat i de forsa que en 
altres manifestacions de la riquesa ha aconseguit 
Catalunya. PerA sense perjudici d’esperar que el 
projecte s’articuli i es presenti, em permetré, 
d’invitar el Govern a pensar molt seriosament, 
molt madurament, abans de formular un projecte 
de Banca Oficial, perquP podria ésser absoluta- 
ment contrhia al propasit que persegueix de crear 
una Ranca catalana. Fixem-nos que totes les 
grans banques oficials, en general, que existei- 
xen, es basen en el privilegi de l’emissió de 
bitllets de banc. ds el que dóna la base, el que 
constitueix l’essencia de la seva activitat, del seu 
desenrotllanlent i de la seva forsa. Aixi, aquí no 
ho tenim. Aleshores, senyor Lluhí, ens trobarem 
en que potser crearem un organisme oficial on 
la burocricia inherent a totes les coses oficials 
impediria el seu desenvolupament, i que, a més 
a més, un regim de situació privilegiada podria 
ésser un obstacle, un inconvenient i un perill per 
al desenrotllament de les altres institucions ban- 
cdriea de la nostra terra. Perd en fi, dic aixb per 
a respondre a una idea llansada pel senyor Lluhí, 
perqui: creiem que pot ésser interessant que el 
Govern, abans de portar-ho a la practica, refle- 
sioni madurament i serenament. 

Després d’aixA, poc més he de dir. El senyor 
I;luhí, al final del seu discurs, ha fet manifes- 
tacions de criteri i de principis, afirmant un sen- 
tit de partit i un sentit d’orientació que és el 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Evident- 
ment, jo no els he de combatre ni hem d’entrar 
ací a discutir les nostres respectives ideologies. 
Jo l’única cosa que vull fer constar 4s, encara 
que pugui semblar desplacat un xic ací : el senyor 
L’luhi afirmava resodtament la lleialtat del Par- 
tit d’Esquerra Republicana a la República. Jai li 
he de respondre, en nom d’aquesta Minoria, ratifi- 
cant-me en manifestacions fetes fora d’ací, que 
qualsevol que sigui la nostra ideologia anterior, 
nosaltres afirmem resoltament i decididament, 
també ei nostre sentit de lleialtat a la República, 
per? no amb un Govern determinat ni amb una 
ideologia determinada ni amb una matisació de- 
terminada, que nosaltres creiem que aquestes afir- 
macions de lleialtat, sobretot si inclouen un sentit 
de lleialtat de Catalunya, ha d’ésser d’una ma- 
nera general, independentment que hi hagi tal 
o tal Govern, tals o tals homes, tals o tals prin- 
cipis predominants. El senyor Lluhí, i en aisb 
tambi. el segvia el s e n p r  Serra i Mclret, afir- 
mava un determinat sentit de laicisme i en ordre 
a l’organització econbmica de la societat. A mi 
em semblen totes aquestes discussions un xic 
fora de lloc, ací, perquP en definitiva ací no hem 
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de discutir, colm en un Ateneu, les nostres ideo’- 
logies respectives, sinó que hem de parlar d’o- Lluhi, ger rectificar. 
rientacions polítiques concretes que puguin tenir Ei Sr. T;iCE-PRE:SIDENT D E L  COE- 
satisfaccii, i realitzacih dintre els ljrnits qne 1’Es- SELL : Sengcrs Diputats : Lamento que per una 
tatut i la Coinstitucih ens traga ; aix6, senyor obligació ineludible, segolns em penso el company 
I,luhi, crec que ens marca un canii perque pu- senyor Sierra i Moiret 110 pugui senti- la satisfac- 
guem anar a uila collaboració i a una conchrdia ció amb que recullo les iiianifestaciolrs qae ha fet 
que en definitiva gairebC totes ies coses que se- en nolm de la Minoria d’Uni6 Socialista de Cata- 
paren profundament els bornes : la religió, el lunya. 
concepte de l’organitzaci6 social, el concepte de En el que ha dit el senyor Serra i Moret res- 
si ha d’gssser el socialisme o el regim de llibertat pecte a l’aplicació de  legislació social i en el que 
econhmica el que prevalgui, nosaltres ací no les ha dit respecte a la‘icisme, nosaltres estem comple- 
podem resoldre, perquP no ens podem apartar tament d’acord. I en el tol en el qual ha expressat 
deis principis determinats que han estat aprovats la posició! de la Minoria d’Unió Socialista de Ca- 
per les Corts Constituents d’Espanya i que n~ talunya i en la manera coim ha vist les poissibilitats 
esta a la noistra m2 modificar. Per colnsegiient, de desenrotllar la tasca futura des d’aquests bancs, 
jo trobaria millor que en lloc de discutir sobre no, ha fet - així em sembla - res més que donar! 
principis que ens separen i sobre els quals d una comprovació del que jo ja havia dit abans en 
nostre Partit, en pro de les afirmacions del se- nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
nycir Eluhí, opoIsar2 cpcrtunament les afirmacions com havien d’ésser d’ara endavant 1 s  noistres re- 
pr6pies, ens dediquitssim a procnrar a ajuntar els lacionsi, és a dir, les relacions futires dels dos 
nostres esforgos perque a l’hora en qu? Cata- Partits que han fet plegats una olra vertadera- 
lunya torna a emprendre el curs de la seva his- ment glolriolsa, que fa que no es pugui perdre 
tdria poguéssim, amb l’esforc de tots, donar-li aquest to de simpatia i de reciprocitat íntima en 
la major prosperitat i la millor grandesa. la coillabosació. Per tant, jo espero nolt que l’obra 

aquests moiments, resistir :a temp- ik la Minoria socialista en aquest Farlameat s a -  
tació, de fes un record i tina allusió a 1’&ra de veixi $’una manera eficaS a aquesta finalitat d’és- 
I’antiga Manccaunitat i de llegir-vos unes, parau- ser com una mena de gGó que a ncsaltres no ens 
les que resurneixen i expressen el concepte amb permeti, si pot ésser, perdre la conbativitat ini- 
major elolqiiPncia del que jo podria fer-hol. Diu cial i la fermesa d’ideals que ens haportat en defi- 
així, l’autnr al qual em refereixo : ((Dels catalans nitiva al triomf. 
depen la repetició -- i la repetició en més gran I fetes aquestes manifestacions, permetfii el se- 
escala - del miracle de la Mancomunitat. Per la nvor Ventosa que procuri contestar 21s punts prin- 
virtut dcl principi nacioinal, per la intel.lig$ncia i cipals del seu discurs €et en nom de la Minoria 
la perseveranya d’E.nric Frat  de la Riba i pel pa- regionalista. El senyor Ventosa ha volgut fer con- 
triokisme de quasi tcts els grups poilítics de ca- sideracions, endinsar-se en el proble~na de les re- 
talunya, Ma11comunitat facultats lacions que s’estableisen entre les institucions po- 
prc?,pie.;, sense hisenda, ScnSe delegacions, es colri- liticlues de Catalunya pel fet de l’erercici per part 
vestí cn u11 important instrument de golvern, en del President de la Generalitat, de la facultat que 
un centre vital de la personalitat catalana, en una li atribueix l’article 14.‘ .de 1’Estatut. 
forca constrrictiva al servei de la unitat c i i  la terra Evidentment, existeix una molt relativa rela- 
i de i’ideal de la nació.:) ci61 entre !a Gonstitucii: de Prússia I la de Baviera, 

i el que és el pensament polític que ha matisat i ctRiPai no s’ha bastit enlloc, amb tan poques pe- cclncretat I’Estatut de Catalunya. I quan el Pre- dres, un tan bell i tan vast i tan shlid edifici. Fou sident de la Generalitat no delega les seves fun- gairebé el mjracle biblic d’un mhn creat dcl nokres. cions, la similitud és molt més nlolt m6s Alli, que nodri i enfortl’ la Mancomunitat esquifida acusada, encara que a Prússia i a BaviPra existeixi i pobra era l’amcvr dels catalans, era la voluntat un Senat. I Des aixd jo1 he fet l’zfirmació que a entusiasta de tcnir una institució que ens recordés Catalunya el rPgim polític respon a l  d’un polble el el passat, que ens aplegués en el present i que ens niés lliure que hi pugui haver a Europa ; si més, 
no’, el més1 democratic. donés la visió anticipada d’un esdevenidor de Ili- 

bertat amplíssima. )) Rra bé . en prolnunciar jo el Teu discurs i en 
Aquestes paraules les ha escrit l’illustre se- parlar en nom del Goivern de la Cenesalitat, pols- 

jo ncl puc 

riycr Rovira i Virgili, diputat d’aqucsta Majoria, 
i jo que en aq‘Jestes paraules del senyor 

siblement no he encertat a precisar bé les coses,, 
encara que tinc el convenciment íntim que he fet 

Iioivira i Virgili s’inspirés, el Govern de Catalu- 
nya, que per realitzar aquesta obra, PO’t comptar 
- i espero que amb elsi seus actes de partit 0 d’a- 
gressi6 de partit no ho far& impossible-pot camp- 
tar, repeteixo, sempre amb la collaboració deci- 
dida i entusiasta d’aquesta Minoria, que desitja, 
com ho desitgeu segurament vosaltres, F e  Pugui 

Mancoimunítat de Catalunya. (Aplaudimnits e71 la 
Minoria regionalista.) 

SELL : Demanoi per parlar. 

el maxim que po,dia fer. jo he dit, j aixd ha, perm2s 
al senyor Ventosa de Eormular un atac a alld que 
PocIria dir-ne concepció política nostra, concepció, 
pG41itica de les responsabilitats que s’han 
nyalar a les diferents Institucions de 
Catalunya, que el pensament polí,ic, la ideollogía, 
l’obra del Govern, obe’ia a inspiracioins, a iniciati- 

Ilorablle president de la Generalitat. ~ i ~ b  és 
dent, i noi entra aquesta qüestió en el fans de la 

EI Sr. VTCEPPRESIDBNT DEL COE- que ací esta plantejada ; no hi entra, perqu$ aqws- 
ta és una qiiestió de temps. 

repetir-se en més gran aquell ‘de la ves, en lnolts casos a ]a vo,]untat decidida de l’ho- 
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Si el senjor President de la Generalitat de Ca- 
talunya, en formular tolta aquesta ideologia i pen- 
sament de l’obra del Govern ho ha fet amb ante- 
rioritat a la delegacih, queden perfectament situa- 
des les coses amb una perfecta correcció1, pel sol 
fet d’haver-me proposat a mi per a delegar les 
funcions executives i haver jo acceptat aquesta de- 
legació després de coneiser quin era el seu pensa- 
ment polític - haver-me’l fet propi. 

Ara b& : salvada aquestal explicació, deia que 
tant el Govern com la Majoria, com, en aquest cas, 
el President del Parlament, com l’honolrable se- 
nyor President de la Generalitat, sirn homes disci- 
plinats, homes d’nn partit polític democrjtic, i, 
per tant, no hi havia el cas, de previa consulta en- 
tre el pensament pollític del President de la, Gene- 
ralitat i el que tingués jo  i altres colmpanys de 
Consell. En definitiva, es tractava del pensament 
polític que té el Partit d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

Assentades aquestes afirmacions, ens trobem en 
el fet de la delegació. L‘Esquerra decatallunya per 
met les delcgacioas i estableix una diferhcia de 
funcions : les funcions, representatives i les1 fun- 
cions executives. Quines s6n les funcions execu- 
tives ? Evidentment, les funcions executives són 
les de govern, les funcions d’execució’ del pensa- 
ment concret del President de la, Generalitat, que 
ROI és altre que el pensament pollític de 1’Esquerra. 

L’execucij representa la respolnsabilitat del 
Govern ; i en l’execuciói, en l’obra del Govern, des1 
del moment de la delegació!, aquest Coinsell és 
completament lliure. Per aixd he demanat per a 
tots la plena, responsabilitat del que sigui execu- 
ció, del que sigui interpretació1 en un moment con- 
cret, en un moment determinat. Plena responsabi- 
litat pel que sigui execuci6 d’aquest pensament 
pollític i d’aquesta obra de govern. Per tant, a Ca- 
talunya, tal co’m estan avui sdtualdes, les coses, CSI 
amb caracter provisional, ja que el Parlament de 
Catalunya ha de dictar encara la Constitució. 

La, situaciiv política, al meu entendre és ben 
dara  ; tenim un President de la Generalitat que és 
responsable en tolts els moments davant del P’arla- 
ment ; i aquest President de la Generalitat, que és 
responsable en tots els moments davant d’aquest 
Parlament, ha delegat les funciolns, executives en 
un Gwern - en la persana d’un Colnseller, perd 
en definitiva en un Govern - i aquest Gbvern és 
responsable davant ite la Cambra de l’exercici de 
bes! funcions executives. L a  Cambra és lliure per 
a afrodntar-se amb el Govern si creu que la dispa- 
ritat neix de la manera com el Govern ha actuat, 
C Q ~  ha fet ús de les seves funcions executives, 
de la manera colm ha desenrotllat i ha interpretat 
l’obra del seu prolgrama ; pot també, exigir res- 
ponsabilitats, fent-ho colnstar així expressament 
en moicib desfavocable al President de la Gene- 
kalitat. En merits de quP? En mPr~ts del fet de 
mantenir la delegacib, OI per altres fets que es 
poden produir i que, malgrat tenir el President 
únicament la funció1 representativa, la Cambra es 
cregui en el dret d’exercir la seva facultat de pa- 
der fer (dimitir el President de la Generalitat de 
Catalunya. 

D’aquesta manera el dia que, en les seves vota- 
cions, el Parlament demostri la seva desconfianga 

al Govern, resta entes d’una manera tacita que 
s’exceptua del resultat d’aquesta votació el senyor 
President de la Generalitat. Jo no veig, senyor 
Ventosa, que hi hagi manera de determinar si 
aquest sistema és un sistema que comporti un 
poder moderador. V. S. deia que a Espanya hi 
ha un senyor Alcala-Zamora que no és respon- 
sable davant del Parlament, i que per aquest 
motiu no té cap funció de govern ; i que, al ma- 
teix temps, hi ha un senyor Azaña que és respon- 
sable davant del Parlament de tota l’actuació del 
propi Govern. No hi ha manera, per6, senyor 
Ventosa, d’establir una comparació entre la nos- 
tra organització política i el que representen els 
senyors Azaiia i Alcala-Zamora. 

Nolsaltres restem cmstituits en forma que es 
pok dir que el Resident de la Generalitat de Cata- 
lunya és fill del Parlament, i que té una respon- 
sabilitat davant seu. Aquesta forma no respoln ni 
al sistema, presidencialista ni al sistema de poder 
molderador. 

Per ésser un sistema presidencialista, tipus 
Estats Units, el President hauria de tenir una 
independhcia com la té el President d’aqudl 
país. Tenim també el sistema que trobem a Ale- 
manya, i en aquest cas el President compta amb 
facultats, Adhuc per oposar-se a les resolucions 
del mateix Parlament. Ací no tenim res d’aixd. 
Catalunya, de conformitat amb el seu Estatut, 
i responent a un criteri de democracia pura, fa 
que el Parlament estigui pel damunt del mateix 
President, com passa a Prússia i Baviera. Cata- 
lunya elegeix el seu President, per6 al mateix 
temps el faculta perqu2 delegui les funcions exe- 
cutives i, per tant, el sostreu, de fet, de les res- 
ponsabilitats derivades de l’exercici d’aquestes 
funcions davant del Parlament, i aquesta fór- 
mula tan catalana, tan nostra, permet al Presi- 
dent de la Generalitat que, en certs aspectes, 
tingui les mateixes característiques del poder 
moderador, perd amb I’avantatge de restar en GI- 
tim terme obligat a donar compte de la seva ges- 
tió al Parlament. Aqaesta modalitat és una cosa 
nostra, completament nova, d’una subtil flexi- 
bilitat que no afecta, perd, ni legalment ni jurí- 
dica a, la institució ((President de la Generalitatn. 

Plantejada la situació en aquesta forma, és 
que els senyors Diputats poden exigir del Pre- 
sident de la Generalitat que comparegui davant 
del Parlament auna vegada delegades les seves 
funcions executives ? Jo crec senzillament que no,, 
ja que 1’Estatut disposa aquesta delegació de les 
funcions executives, i com que si delega no com- 
porta ja intervenció en les funcions de govern, i 
aquest és el que respon davant del Parlament, 
d’aquí se’n dedueix que el President no és res- 
ponsable del poder executiu que ell ha delegat. 

Un altre punt a tractar dels que ha fet refe- 
rencia V. S.  és el que es refereix a la constitució 
d’aquest Govern. Recolzant-se en el criteri ex- 
posat per mi, sense esperit polsmic, sobre la gran 
crisi econdmica del món de la qual se’n deriva 
una inestabilitat política, cosa que ha estat ac- 
ceptada per tots, diu el senyor Ventosa que jo 
he indicat la necessitat de constituir un Govern 
d’Esquerra. Perd no ha estat aquest el prop6sit 
que ens ha guiat, i el Govern d’Esquerra s’ha 
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constituit atenent a necessitats d’un altre ordre, 
senyor Ventosa; atenent a la voluntat de Cata- 
lunya. D’una manera clara 1’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya va dir que anava sola a la 
lluita electoral, i que si obtenia les majories, 
aspirava a governar sola i amb el seu programa, 
i el poble de Catalunya li ha atorgat aquesta 
confianqa. 

També ha parlat V. S., d’una manera valada, 
respecte el sistema electoral, per6 sobre aquest 
punt no crec que sigui el moment oportú per 
entrar en poEmiques, tota vegada que, pel que 
fa referehcia a la Minoria de la qual V. S .  forma 
part, és una Minoria que porta ara una deno- 
minació diferent de la que portava en anar a la 
lluita electoral, és a dir, que es va presentar a 
les eleccions d’una manera ben diferent de com 
ara es presenta. (Molt  bk, e n  els bancs de la 
Majoria.) Per aquest motiu crec que aquest pro- 
blema no pot discutir-se ara. Una cosa més im- 
portant, de la mhxirna iniportancia, ha estat trac- 
tada pel senyor Ventosa, i és la que fa refersncia 
a la Comissió de Traspas de Serveis. Relacionant 
ainb aquesta Comissió ha fet una afirmació que 
considero molt exagerada ; ha dit que aquesta 
Comissió realitza un treball d’una importancia 
superior a la que va tenir la mateixa discussió 
de 1’Estatut. No, senyor Ventosa, no ;  la dis- 
cussió de 1’Estatut tenia una importjncia molt 
superior a la missió d’aquesta Comissió d’Adap- 
tació de Serveis, perque havia de fer el text legal 
que ha de servir en els treballs que realitza aques- 
ta Comissió, i aixa és molt més important que 
la interpretació que després se li hagi de donar. 

Ara tenim un text legal, i com a tot text legal, 
esta subjecte a moltes interpretacions(, perb és 
sempre un text que constitueix una garantia dels 
nostres drets. 

Ara bé : c m  havia d’enfocar el Govern el pro’- 
blema de la compolsició d’aquesta Comissiói de tras- 
pas de serveis? Sobre aquest particular el senyar 
Ventoisa ha fet el retret de la no intervenció de la 
seva Minoria a la Comissió, d’Adaptació1 de Ser- 
veis. 

Per bastir la seva idea ha parlat d’una comis- 
sió parlamentaria davant la qual la Comissi6 de 
Traspas de Serveis anés donant compte de la seva 
gcstió. Jo que m’agrada plantejar aquestes, qiies- 
tions d’una manera clara i concreta, he d’exposar 
el nieu criteri respecte a la creació1 d’aquesta (20- 
missiiib parlamentjria en la qual figurés una repre- 
sentació d ’ aquesta Mknoria . 

Na crec que el Govern pogués acceptar“ la pro- 
posta de v. S., ja que significaria la creació1 d’una 
Comissi6 de responslabilitats a la qual hauria, de 
donar campte de la seva actuació, la Comissió d’ A- 
daptació de Serveis. 

El Govern ha sostingut des del primer mo- 
ment el criteri que aquesta Comissió d’Adaptació 
de Serveis compti amb la msxima independhcia 
i que al mateix temps tingui també la maxima 
responsabilitat, i en aquells casos en qu& es 
presentin dificultats, en els quals els criteris 
siguin contradictoris i no hi hagi anem d’arri- 
bar als dos terqos del nombre de vots que el 
text de 1’Estatut i el Reglament de la mateixa 
Comissió estableixen, en aquell moment seran 

els dos Governs els que afrontarar, en tot cas, 
la responsabilitat d’una transacció o sotmetran 
la decisió final al President de !es Corts de la 
República. 

Aikí com &rem aconseguir aquesta indepen- 
di:ncia els membres de la Comissió d’ildaptació, 
el Govern s’ha reservat la faculta:, per aquells 
casos en qui: es tracti de mat6ries riolt especials, 
de cridar totes aquelles persones la  col-laboració 
de les quals, per llurs coneixemmts, el propi 
Govern consideri més capacitades Ferqu6 vulguin 
prestar el seu concurs a Catalunla en aquesta 
obra de caracter patrihtic. Per tant, crec que 
d’aquesta manera es resol més bé i més a fons 
aquest problema - i sigui’m pam& que en 
aquest cas cregui que la meva posició 6s més 
forta perqui: conec alguns antecedents que V. S. 
desconeix -, perquk seria un gerill el voler 
portar una intervenció política i sobretot de ca- 
rkcter parlamentari a les tasques de la Comissió 
de trasp&s de serveis, per ben feta que fos, per- 
qu6 pel sol fet de portar-la al Parlament, ja 
tindria una transcendencia all&, la qual cosa ha 
estat i és una aspiració de molts Diputats de 
les Constituents de la República, i no pas, pre- 
cisament, dels favorables a 1’Estatut. 

Crec que aquesta és una cosa ben feta, des 
del punt de vista catal&, i sobre la qual el Govern 
demana la responsabilitat, perquk estic conven- 
$ut que en aquest cas mereix, i estic segur 
que VV. SS. en el nostre lloc haurien fet el ma- 
teix, mereix, deia, l’agraiment ie Catalunya. 
(Molt bé.) 

V. S. ha fet una explicació respecte a que 
el Govern de Catalunya hauria d’estar format 
únicament per cinc Departaments. No estic jo 
personalment gaire lluny d‘aquest criteri, i tam- 
poc no sóc contrari que siguin cinc els Depar- 
taments. Ara bé : he dit, i és natural que així 
sigui, que té  un car&cter provisional la seva 
constitució, essent difícil, ara, de veure en con- 
cret quin ser& el desenrotllament que ha de 
tenir cada un dels Departamenx No es pot 
afirmar que és el que ha d’ésser definitiu, fora 
d’assenyalar la tendbcia a la reducció, car fer 
aquesta reducció en els moments actuals, potser 
no tindria plena justificació. 

Per altra part, V. S. deia, arrb raó, que un 
dels Departaments, el de Justícia, tindr& fun- 
cions petites; perb, és que durmt un període 
inicial de més o menys durada, tindr& una funció 
molt important en el que es refereixi a la legis- 
lació que ha dec néixer d’aquest Parlament i del 
Govern. Després, potser sí que podr& ésser una 
sola Direcció general, encara potser ser& més 
convenient que servi el carkter de Departa- 
ment, perqu& tractant-se de la Jistícia, malgrat 
haver vingut mermada en l’Estatit, és d’aquelles 
reivindicacions nobles del poble de Catalunya, 
les quals es qüestió d’atendre en aquest cas, 
pel damunt de la concepció purament utilit&ria 
d’una reducció excessiva del nornbre de Depar- 
taments. 

V. S., abans d’aix6, d’aquesta composició del 
Govern que no trobava prou reduida, ens ha 
a d r e p t  el que podríem considerar un atac, molt 
atenuat, respecte a la possibilitat que ens dei- 



xéssim cau-e en !a pendent d’una excessiva acció 
burocrktica que representés, en definitiva, que 
el r&gim d‘mtonomia de Catalunya fos una cosa 
que signifiqués per als catalans una major im- 
posició tributgria, una autonomia cara, que podria 
esdevenir u11 desencís. El criteri més estricte que 
pugui tenir V. S. respecte a la reducció buro- 
crhtica, el comparteix el Govern en absolut, perd 
existeix, com en totes les coses, una s&ie de 
tasques d’adaptació ineludibles, que han d’ésser 
ateses degLdament. Perd, amb tot,  en la con- 
fecció del Pressupost, hem anat inclús a retri- 
bucions tan migrades, que jo  en protesto - fora 
de la disciplina obligada - prop del Conseller 
que és el més responsable en aquest cas, el de 
Finances. 

Respecte el que jo he dit i que creia que 
ho havia de dir, i per aixd ho he dit natural- 
ment, de la necessitat de crear una Banca ca- 
talana fort&, V. S. arguia que la creació d’una 
Banca oficial significa la necessitat de l’exis- 
t&ncia del privilegi d’emissió de bitllets. Evident- 
ment, per6 aix6 no deixa d’ésser una suposició, 
una cosa general establerta; tambC: pot existir 
una Banca oficial dintre d’una zona política li- 
mitada, com ho és l’autonomia, que no tingui 
aquest privilegi d’emissid cle bitllets. Per6 iixi s 
el senyor Ventosa que quan jo he parlat d’aquesta 
qiiestió, he dit que el Govern estava decidit a 
suplir, si era necessari, aquesta deficihcia fins a 
arribar a 1; creació d’una Banca oficial de la 
Generalitat. Per tant, jo no assentava el criteri 
decidit que es crearia aquesta Banca, sinó que 
si calia i no eren ateses, per qui fos - jo no 
entrava a esbrinar-ho en aquell moment - les 
deficihcies existents, s’arribaria a la creació 
d ’ k p s t a  Banca, considerant quc totes les di- 
ficultats que pot representar la creació d’una 
Banca oficial no serien tantes com Ics que e5 
deriven de la no existhncia d’una Banca cata- 
lana forta. 

V. S. també parlava de la  lleialtat al Govern. 
I deia que era millor parlar de la lleialtat a la 
República, que VV. SS. comparteixen, i jo m’en 
felicito. Lleialtat al Govern, aneu-hi en compte, 
deia e1 senyor Ventosa; en el sentit que només 
es limita a I’actual Govern. Jo, respecte d’aquest 
particular, també m’he expressat d’una niancra 
precisa, i he dit que est&vem plenament segurs 
que la lleialtat nostra a la República tindria la 
contrapartida natura! de lleialtat de la República 
a l’autonomia. I aixd, ho garantia per la condició 
moral de les persones que actualment governen 
i, a més, com a text que ho podia demostrar, 
jo esmentava unes paraules de S. E. el senyor 
President de ia República. Ara bé : ;com puc 
sortir fiador d’aquesta lleialtat recíproca amb 
un altre Govern? No m’arriscaria a signar-ho; 
i encara arribo a més : sense deixar d’ésser en 
cap cas republic&, i el mateix crec que passaria 
amb tots els altres companys, sense deixar d’ésser 
republicans, podria ésser molt bé que ens hi 
poséssim en front, segons el t o  que tingués la 
República. 

VEUS de diversos Diputats de la Majoria: 
Del Govern; vol dir del Govern. 

El Sr. VICE-PRESIDENT DEI, CONSELL: 

El que dóna el to  de la República és el Govern; 
per tant, 

En fi, deixem les manifestacions referents al 
laicisme que ha expressat el senyor Ventosa, 
perqui: considero que la meva resposta estaria 
fora de lloc, ja que es tracta d’un problema 
que no es troba resolt encara, sinó tot just plan- 
tejat. Quan sigui un fet la resolució, ser& el 
moment de parlar-ne, i potser aleshores seré jo 
el més entusiasia a dir que es tracta d’un pro- 
blenia un xic endarrerit. 

No hi h a  lloc, senyor Ventosa, a fer la com- 
paració entre la Mancomunitat 1. la Generalitat, 
perqui: són totalment diferents. ka Mancomu- 
nitat no tenia cap facultat politica i la Gene- 
ralitat de Catalunya té, en algunes qiiestions, 
funcions polítiques plenes. 1 una de les més 
polítiques que té és la de l’ordre públic; una 
altra és la facultat legislativa, per exemple, la 
legislació municipal. No em negar2 V. S. que 
és una legislació politica una legislació municipal, 
que pot obeir a idees contraposades. Aixd em 
porta a dir-li que no crec que hi hagi lloc a fer 
aquesta comparació. La Generalitat de Cata- 
ianya, tant ara cn qui: la governem nosaltres, 
com si en algun dia desgraciaí Xa governen 
les VV. SS. (Rialles.) ser& sempre política; i 
si VV. SS. es trobessin en aquest lloc, no scrien 
tampoc partidaris que es bandegés tot l’aspecte 
polític de l’actuació d’aquesta Corporació. 

Jo, en Ics paraules de V. S., agraeixo molt 
tot el que representa una afirmació del desig 
de col.laboraciÓ en la nostra obr2; agraeixo en 
el que val aquesta col*laboració, que per a 110s- 
altres pot ésser molt útil i molt bons, perd, no 
ens enganyem tampoc. Nosaltrcs, precisanient 
perqu6 l’agraim, volcm que sigui ben clara, 
aquesta coi.laboració. Aquesta col*!aboració ha 
d’ésser des d’aquesis cscons on esteu, des d’aquests 
escons vostres podeu colelaborar. Aixd és e! que 
nosaltres pensem. Som enemics polítics, i cada u 
ha de mantenir el seu punt de vista, perd hi ha 
una s&ie de ccses que fan refer&ncia a~ l’auto- 
nomja de Catalunya, respecte a les quals la 
col-laboració pot existir cl’una manera nit‘s eficap 
sense moure’s cada un de la seva respectiva 
posició. En aquest sex:tit - és natural que així 
ho digui, car el contzai-l seria una n-ancb ele- 
mental de les obligacions que contrec en scure 
en aqucst banc - considerem útil per a Czta- 
lunya aquesta col-laboraci6, i pcrrr eti que cm 
refereixi a la intervenció dcl senyor Duran l’altre 
dia, dient que no era pas aquell el c a p í  ... 

El Sr. DURAN I VENTOSA : No em vjreu 

cal dir que em referia al Govern. 

entendre, aquell dia. 
El Sr. VICE-PRESIDENT DEL CONSELL: 

... no era el camí adequat per anar a aquesta 
col.Iaboraci6. 

1 crcc que he contestat ja, poc més o menys, 
a tots els extrcms del senyor Ventosa. Gs a dir, 
me’n deixava un, que és dels més importants i 
que fa reieri:ncia a la inspccció, una cosa pu- 
rament executiva i ti:cnica. 

Nosaltres eis virem trobar amb qu? la part 
del nostre Yartit, de tendbcia més francament 
obrerista, era partid&ria decidida que Catalunya 
tingués en el seu Estatut facultats legislatives 
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en la qüestió social. Perb ens vkrem trobAr també 
amb un entorpiment molt fort, i 6s que la legis- 
lació social en general és de carBcter interna- 
cional, i que kdhuc la inspecció es regula per 
l’0ficina Internacional del Treball per a tots els 
Estats que concorren a la Societat de N~L-  
cions; i com que hi havia 2 1’Estatnt un article 
qye deia que tot el que feia referbcia al com- 
pliment de tractats iizteriiacionals pertanyia a 
1’Estat central, d’aix6 ells en derivaven, amb 
raó, la necessitat i el dret de poder tenir una 
Inspecció del Treball. P aixi f’article 15.“ de la 
Constituci6 diu : ((La ejecuci6n de 13s leyes so- 
ciales será inspeccionada por el Gobierno de la 
Repdblica, para garantizar su estricte, cumpli- 
rniento y el de 10s Tsaiados intercacionales que 
afecten a la materia.)) 

Perd ve l’Estatut, i sobre aquesta inspeccib 
diu : &a Generalitat organitzar2 tots aquells ser- 
veis :‘e legislació social que 1’Estat estableixi o 
hagi establert. 

Per a l’execució dels serveis i aplicaei6 de les 
lleis SoIcials, estara sotmesa a la inspecció del S o -  
vern, per tal de garantir directament el seu estricte 
compliment i el dcls tractats iiiternacioinals que 
afectin la mat&ia.n 

Tota ’la importjncia d’ais6 est2 en la paraula 
ctdirectamentn . Qui. vol dir cdirectament>) ? 

Fou un criteri del Govern de la Itepinblica, 
i hi estigué d’acord Pa Mineria cztalana, que la 
qiiesti6 de principis era instrasigent, que si en 
realitzar la seva inspecció I’Estat es trobava amb 
un mancament, ho posaria de manifest a la Ge- 
neralitat, i si aquesta no aplicava la deguda cor- 
recció, l’lnspector de I’Bstat, passat un breu ter- 
niini, poldria aplicar la sanci6 directament al ,pa- 
tri o a I’obrer infractccr. A l’efecte, hi ha una 
declaraei6 del senyor Largo Caballero que és ben 
esF!ícitaa, i he volgut fer les declaracions prece- 
dents perquP podia donar-se el cas que e! senyor 
Ventcsa desconegués aquestes negociacions. Que- 
da ben entirs, per tant, que en aquesta materia, no 
eyisteix cap presi6 del poder esecutiu de la Repíi- 
bljca sobre e! de la Generalitat, (Mol t  bC, m.01i bB. 
Afi!adiwee.i?ts e n  la M’ajoria.) 
El Sr. PRESIDENT de la Cambra: Han 

finit les hores regiamenthies. Amb tot, és conve- 
nient avui, ultra acabar aquest debat, donar colnip- 
te d’una proposici6 que t6 caracter d’actualitat, 
i també nomenar ducs Comissions parlali? ent&- 
ries. Acorda la Cambra perlloiigar la sessió fins 
que s’acahin aquestes qiestions ? ( A  sseiitimvzi 
geiteral.) Resta acordat. T é  la paraula el senyor 
Ventosa i Calveli. 

El  Sr. VENTOSA 1 GALVELL: No he 
d’ksscr estens per a contestar al senyor Lluhí amb 
motiu de les manifestacions que ha tingut la 
bondat de fer en contestació a les meves paraules 
antcrioirs. La  primera part es referia a la discre- 
phc ia  que entre nosaltres s’ha manifcstat en re- 
ferPi& a la manera d’apreciar el carjcter de la 
magistratura del President de la Generalitat de 
Cat:l&nya eii les seves relaciom de Got~rrn en 
c! qual ha delegat les facultits, i del PrtrIameilt. 

E1 senyor Liuhi ha tornat a insistir en els 
mateixos conceptes que havia €orinulat en el seti 
discurs anterior i ha afegit algunes coses, més. 

H a  dit - si noi ho he entes malament - c e l  
senyoir Ventolsa podia haver resoilt la dificultat te- 
nint en compte la dlferPncia de tenps. Nosaltres, 
el Gomern, ens atenem ;? la directiw que ha trasat 
en ordre a l’esercici de les funclons executives 
el President de la Generalitat arrib anterio’ritatn ~ 

f deia que així ho1 acatava. Perd aish noi rcsd la 
dificultat, perqui. sob:et@c ep1 ordre a les funcions 
exemtives, la dificultat es presenta cada dia, en 
cada nmment, en cada hora. E1 President de la Ge- 
neralitat, en el mcrnent de fer la seva delegacici, 
ha t r a p t  una directiva determinada, per6 jr Ps qrte 
cl Golvern en el qual ha delegat pot canviar per la 
zeva autoritat d’opirzió i prendre dezisions que s’a- 
partin d’aquella directiva previamtnt tragada ? O 
bé, jrha d’anar colnsultant el senyor Resident de 
13 Generalitat abans de fer-ho? 

El Sr. VICE-PRESIDENT d2i Consell : @s 
clar que poit ier-ho!. Qualz ha faci i el President 
no1 li agradi, s’acaba la qüestih; per6 evident- 
ment pot fer-ha. 

E1 Sr. VENTOSA I CALVELL : Pot fer-ho$, 
naturalment, perd el President de la Geuerzlitat 
pot retirar la confianca. Per6 en ’oirdre de sela- 
ció entre uns i altres, qui. es Densa fer i’ Es pensen 
seguir les nojrrmes? Guan hi hagi Lificultats en 
il’exercici de les funcions executives es consulta- 
r& el President de la Generclitat o, pensa el Ga- 
vern resddre-les sense consulta ? 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT d:P Ccnsell: E n  
tolt cas fara all6 que cregui convenient. Pot fer-ho 
sense consulta. 

E’l Sr. VENTOSA I C-4LVELL : El senyor 
Llubí deia cjo no puc reseldre el Froblerna ; jo no 
veig rnancra de resoldre’b. Doncs hi ha dues ma- 

de resoldre’l : Una, que e1 President de la 
Generalitat es desposseís de  !a seva funció) esecu- 
tiva encara que fos temporalment, per a Dosar-la 
en mans d’un delegat que l’exercis amb plena au- 
toritat. 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : @s 
el qse ha fet. 

El Sr. VENTOISA : Ho ha fet i no’ ha ha fet, 
perquP el senyor Lluhi parla sempre de qui? ells 
csecuten les directrias prPviamens trasades. 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT del Coinsell : Tra- 
pdes  pel Partit. 

E1 Sr.  VENTOSA I CALVELL : La qiiestib 
partit i la d’horne que estigni fora de les lluites de 
!a política activa , són dos concegtes incompatibles. 
?_,a darrera implica estar fma de les lluites de par- 
tit, i s i  un home eserceix funcions executives, ha 
dc respcndre davant del Parlament. Assento aixd 
c c m  a qi’esti6 de princiFi, noi pa: com a qiiestió 

onal. Veisaltres teniu una rnajcsia, i el que 
estimeu convenient haur2 d’ésser acatat. Perd el 
:-?gim parlamentari represecta, no1 solament els 
Vots, sinó la raci, i si nosaltres en pln moment de- 
terminat presentem un problema en el qual la ra6 
IZL us xompanya, ultra els Eiputzts, hi ha els ta- 
quígrafs, la Frenisa i 1’opinió. En definitiva, a 
chpia que en molts casm es faci fis d’uns vots con- 
ti-3 1:~ 1-26, es € ~ ~ S I I I ~ I I  tots 2qildls imponderables 
T V E  dcierniincr els canvis d’cpini5 i les variacions. 
JQI crec, en f iy  que nosaltres estern ací davant d’un 
sistema confusionista quant a la hesidencia de la 
Generalitat i a les seves relacions amb el Parla- 
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m a t .  Té aixb avui una importancia relativament 
petita 01 menor de la que tindria, puix que ens tm- 
bem en un període transitori en el qual haur& de 
venir una Constitució a definir d’una manera més 
exacta i precisa la naturalesa d’aquesta institució1 
i les seves relacions amb el Parlament. Perd en 
aquest període transitori no pot deixar de presen- 
tar-se el problema tal com l’entenem i afirmar que 
nosaltres, amb tolts els respectes per a la’ persona, 
creiem vetllar pel nostre dret de parlamentaris re- 
clamant e! colmpliment d’allb que entenem que pro- 
cedeix. 

El senyor Lluhí, en relació a les meves mani- 
festaciolns soli-e la Comissió1 d’Adaptació de Ser- 
veis, suposava que nosaltres hi desitjavern tenir 
una intervenció(. No, senyor Lluhí. Per una qiies- 
ti& molt natural, no desitgem nosaltres tenir una 
intervenció limitada, perque forfosament la nostra 
intervenci6 hauria d’ésser una intervenció minori- 
taris que hauria de comportar la responsabilitat 
sense poder influir en les decisions. No ; el que 
nosaltres desitgem 6s que no1 es repeteixi, amb re- 
laci61 a la Cmissió Mixta d’Adaptació de Serveisi, 
el qual ja s’esdevingué amb motiu de l’apravaci6 
de 1’Estatut de Catalunya. V. S. recordar& les 
protestes que formula en els, darrers moments el 
senyor Bo611 i Mates a base de quP s’havia modi- 
ficat t o t  1’Estatut de Catalunya aprovat per I’as- 
semblea preparathria de la Generalitat, sense que 
s’hagués dmat compte a aquella del que anava a 
succeir. Jo me’n faig cjrrec ; jo noi deia.. . 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : No 
teniu dret a parlar-ne seriosament, senyoir Vento- 
sa, perqu; 6s una apreciació del senyoir Bofill i 
Mates que feia riure a la vigilia d’unes eleccions 
en quP el poble de Catalunya opina amb major au- 
toritat que el senvor Bo611 i Mates. 

El Sr. VENTOSA : No discutim, perqui. en 
definitiva l’assemblea de la Generalitat era pro- 
visional, i, ara, el Parlament, amb I’autmitat de 
Catalunya, és totalment diferent. Per consegüent, 
i o  el que deia is  que al Parlament actual no polden 
&--se coses que en definitiva comprometin d’una 
manera irreparable l’avenir de l’Estatut, la im- 
plantació de l’Esiatut, l’exercici de totes, les fun- 
cions que 1’Estatut ens atribueix, sense comptar 
amb quP els que tenim una representació1 minori- 
taris - perd tothom ha de reconPixer que es una 
representació1 important de l’opinió de Catalunya i 
sobretot de l’finica ptirt de l’opiniót de Catalunya 
distinta de la vostra - ; si vosaltres creieu que es 
així com ha heu de fer, que sigui per vosaltres tota 
la responsabilitat ; ara, si penseu que en un mo- 
ment determinat pot ésser útil la co~llabcració de 
to ts  els que representen sectors de l’opinió de Ca- 
talunya, nosaltres hem de deixar - no volem en- 
torpir l’actuació del Govern --, hem de deixar a 
la vostra discreció el que volsaltres cregueu que 
heu de fer, perquP participar en la implantacih i 
en les tasques de l’Estatut, és per a tots satisfac- 
tori contribuir a la prestació d’un servei i a la 
chrega d’assumir també una carsega de la res- 
ponsabilitat. 

El Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : k a  
Comissió esta al marge del Govern d’ací i cl’alla. 
La Comissió té facultats prhpies. Practicanient no1 
és ben bé així ; si V. S. vol, senyor Ventoisa, per- 

que el Govern fa intervencioas que na es poden 
@ortar’ a la plafa pública, perd noi hi ha manera de 
canviar els textos legals. 

E l  Sr. VENTOSA : En aquest cas el Gloivern 
tindra la respoinsabilitat del que faci. 

E l  Sr. VICE-PRESIDENT del Consell : Na 
més de la que pugui tenir ; tota, tampoc. 

E1 Sr. VENTOSA : Hi ha un altre punt, al 
qual el senym Lluhí €eia referencia i amb el qual 
noi vull allargar, evidentment, la discussió, per- 
quP em sembla que seria una discussió una mica 
bizantina i tehrica parlar dels parhgrafs primer i 
segoln de l’articile 6.’ de 1’Estatut. Sigui com sigui, 
és evident que respecte al Treball, la facultat de 
legislar coTrespon al Polder central ; l’aplicació de 
la legislació és el que incumbeix al Poder catali. 
I és evident, perquP ho) diu el paragraf primer ; 
noi 6s el segoin el que és aplica3le al cas que el Pol- 
der central pugui nomenar inspectolrs que vigilin 
i examinin si es compleixen Iles lleis que té dicta- 
des 1’Estat en niatPria de legislació social. Per 
coasegüent, per aixd era que jo soistenia que em 
semblava excessiu que nosaltres dolnPssim a la 
intervenció que ha de tenir el Gorvern de Catalunya 
en tel Treball i en Il’Assist6ncia social, el caracter, 
potser redundant, d’un Ministeri ; perh veig que 
en aquest punt el senyoir Lluhí i jo anem massa 
lluny de colncepte. Em limitol a assentar aquest 
criteri i a veure si després en l’olrganització defi- 
nitiva del Govern de Catalunya podem vostres 
senyories i nosaltres trobar satisfacció al nostre 
pensament. 

I poques coses més. E1 senyor Lluhí tornava a 
afirmar, ai1 final, la seva convicció d’home de par- 
tit. Evidentment, contra aquesta colnvicciós d’hok 
me de partit hi oposem la nostra, amb el mateix 
dret, i , naturalment, fins alla on paguem nosal- 
tres tractarem de fer prevaler els nostres princi- 
pis. E l  que jo solstenia era que en la major part 
dels casols i de les qüestions els moltius de la dis- 
crephcia els haurem de cercar potser artificial- 
ment, perquP en l’exercici de la funció que ens 
,incumbeix i en la tasca que hem de complir, a- 
quests motius de discrephcia noi poidrien donar sa- 
tisfaccih practica i de realització. I assentat aquest 
criteri, jo1 feia referPncia a l’antiga Molncumuni- 
tat, i na pas perquP desconegués la diferPncia que 
existia entre l’antiga Mancomunitat i la Generali- 
tat d’avui. Sortosament, les facultats que tenim 
nosaltres avui són mollt més importants i permeten 
un desenrotllament més gran que el que aconseguí 
l’antiga Molncomunitat, perd precisament aixa és 
el que dóna foqa i argument a l’antiga Mancomu- 
nitat, que amb aquelles facultits tan restringides 
i limitades realitza aquell miracle de crear del no 
ses una institució que vingué a consagrar la uni- 
tat i la persolnalitat de Catalunya. Nosaltres, amb 
els mateixos procediments, poidríem arribar a im- 
plantar 1’Estatut doinant-li carn de realitat en les 
formes que han vingut dibuixades en el text de 
la llei, mollt més important del que pugui sem- 
blar en aquests límits que 1’Estatut ens trasa. Per 
aquesta tasca, joi he de dir al senyor Lluhí que en 
aquesta Minolsid, abans que holmes de partit, soim 
catalans, i que to t  el que faci refersncia a pro- 
curar que I’Estatut de Catalunya tingui el major 
desenrotllament passible, pot comptar sempre amb 
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la nsstfa coillabolració. (Molt bé en1 la M6noria re- 

E1 Sr. PRESIDENT : Ha estat presentada 
a la Mesa una proposició que fa referhcia a 
aquest debat, i que el senyor Secretari se ser- 
vira llegir. 

Un Sr. SECRETARI : ((Els Diputats que 
sotasignen tenen l’honor de sotmetre a l’apro- 
vació del Parlament la següent proposició : El  
Parlament declara la seva absoluta conformitat 
amb el programa de Govern exposat pel senyor 
Conseller d’Obres Públiques, a qui l’honorable se- 
nyor President de la Generalitat ha delegat les fun- 
cions executives, com a fidel reflex que és de les 
necessitats i aspiracions de Catalunya ; i sense 
altra declaració, que segueixi l’ordre del dia. - 
Palau del Parlament, 20 de desembre de 1932. 
- Joan Selves Carner, Pere Mestres, Espanya, 
Bancells, Pere Blasi, Josep Fabrega, Joan r a u -  
ler. B 

gionalista.) 

El Sr. LLORET : Demano la paraula. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Lloret. 
El Sr. LLORET : Senyors Diputats : He 

seguit el desenrotllament del debat promogut per 
la declaració de Govern, i he vist que les últi- 
mes afirmacions que feia el senyor Ventosa tenen 
perfecta realitat. Deia que, a part de coses ín- 
times, de convicció, de cada un, s’hauria, segons 
la Minoria regionalista, d’inventar, de crear temes 
artificials per a poder evitar declaracions bhsiques. 

El Sr. VENTOSA : No, perdoneu. 
El Sr. LLORET : Jo he de dir, en la meva 

pobra significació per la persona que represento, 
que he escoltat amb veritable delectació les ma- 
nifestacions del Govern, en el que fa referincia 
a les seves directrius. Home d’esquerra, home 
liberal, home repubIic8, jo les subscric. Jo vull 
que es realitzin aquestes brillants demostracions 
de l’esperit que han tingut en les últimes eleccions 
la plasmació d’un resultat espl6ndid per a 1’Es- 
querra Republicana de Catalunya i per a totes 
les esquerres i que, naturalment, en aquests mo- 
ments i quan calgui accentuar aquest esperit i 
aquesta convicció, aquest modestíssim vot estara 
al costat de la Majoria, mantenint de totes ma- 
neres la seva personalitat, la seva especial sig- 
nificació, com a representant d’un Partit que, 
si bé avui est& tan modestament representat en 
la persona que parla, un dia no molt lluny& 
podr& ésser també, jo ho crec així, una reserva 
per a evitar que en cas del fracas de determi- 
nada tendhcia d’esquerra pogués venir al poder 
i al Govern una solució que fóra bona per a 
Catalunya i no anar a raure en mans de partits 
de dreta. No tinc més per dir. 

El Sr. PRESIDENT : Aix6 deu ésser I’expli- 
caci6 del vot del senyor Lloret a la proposició 
incidental que s’ha presentat. Passa a votació 
la proposició incidental. Creu la Cambra que no 
és necessari votar-se, i que és suficient fer constar 
el vot en contra de la Minoria regionalista? 
Resta aprovada amb el vot en contra de la Mi- 
noria regionalista. 

Els aiguats de Girona 

El Sr. PRESPDENT : Hi ha una altra prc- 
posició que s’ha presentat a la Mes;, i que serk 
llegida pel senyor Secretari. 

Un Sr. SECRETARI : ((Els Eiputats que 
subscriuen, tenint en compte els estralls ocasio- 
nats a Catalunya i especialment en les comarques 
gironines per les inundacions, tenen l’honor de 
proposar al Parlament que demani al Govern 
que faci arribar la seva assisthcja a les co- 
marques afectades, a f i  de remeiar fins on puguin 
la situació dels pagesos més perjudicats. = De- 
manen també una recompensa per als ciutadans 
que més s’hagin distingit en els treballs de sal- 
vament. = Palau del Parlament de Catalunya, 
20 de desembre de 1932. = La signen els senyors 
Pere Blasi, A. Dot i Arxé, Laureh Dalmau, Xavier 
Casademunt, J. Bancells, J. FAbrega, Pere Mes- 
tres, Arnau i Cortina, J. Farseres i Duran, J. Font- 
bernat, T o m b  Carreres i Artau, Raimond d’Aba- 
dal i Joan Tauler.)) 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el primer 
signant de la proposició, el senyor Blasi. 

El Sr. BLASI : Senyors Diputats, em dol 
que, en parlar per primera vegada, hagi de re- 
ferir-me a un afer molt llastimós Jo vinc de 
terres gironines i he hagut de retornar a la 
Cambra sense haver pogut arribar a la meva 
llar ni a la meva vila per causa 5el desborda- 
ment dels rius empordanesos. En aquests dies 
d’espera, he hagut de contemplar hores i hores 
l’espectacle dolorós d’una inundacii que segura- 
ment no pot ésser superada en aquells llocs. 
Els rius de 1’EmpordL han ajuntat llurs aigües, 
han cobert la plana empordanesa, han arrossegat 
arbres, s’han endut caps de bestiar i han obligat 
molts pagesos a demanar auxili pujats a dalt 
de les teulades de les seves cases. No hi ha 
hagut desgracies personals, perque alguns pes- 
cadors ardits de L’Escala i de I’Estartit han 
corregut la plana empordanesa que s’ha con- 
vertit en un veritable toll. Creia que, no hi havien 
víctimes, per6 m’acaben de dir que a la co- 
marca d’Olot hi han hagut tres morts. Aix6, 
senyors Diputats, ja ho sabeu tots, perqui ho 
heu llegit a la premsa; per6 jo he cregut con- 
venient repetir-ho perqui: el Parlament és l’&nima 
i el verb de Catalunya, i cal demostrar que cap 
organisme com el Parlament és tan sensible a 
les vicissituds de la vida catalana i tan sen- 
sible als dolors del poble que representa. Per 
aixb, jo crec que seria una nota confortadora 
que el Parlament de Catalunya demanés al Go- 
vern que portés la seva assistincia per tal de 
remeiar, fins on es pugui, els es:ralls produ’its 
i atenuar la desgracia dels pagesos, sobretot dels 
més humils. En dir aix6, crec interpretar el 
sentiment de tota la Cambra. 

EI Sr. VALLES I PUJALS Demano per 
parlar. 

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

El Sr. VALLOSl I PUJALSi : Senyors Dipu- 
tats : Els que pertanyem a aquesta Minoria i que 
tenim l’hoinra de representar la circumscripció1 de 
Girona hem posat també la nostra signatura al 
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peu d’aquesta prnposiciól perque compartim, com 
el q i e  mks, el dolor que causen a tots nosaltres elsi 
estralls que ian produit en aquelles coniayqucs els 
aiguats d’aquests dies. Iiealmcnt, hi ha llars que 
plcren \.ictines ; hi ha, sobre to t ,  pobles ~ ~ ‘ n c c r s  
qce veuec amb gran terror les perspectives d’una 
anyada en le qual han gerdut totes Ics seves colli- 
tes. 3 1  que es demana en aqucc,’ca proposició ho1 
considerem molt justificat i crcicin, com deia molt 
bé el senyoi Blasi, qEe tota la Cambra s’hi su- 
mar&. Perd voldríem fer una precisih, encara que 
noi ha estat possible posar-la en la proposiei6 adre- 
fa&. al Conseller d’Obres PGbliques, i Es que, 
d t r a  l’auxili que es demana pels damnificats, proi- 
curi con mis aviat millor que pel scrkei cl’Qbres 
P6bliques de la Ckneralitat s’arrangin les carre- 
teres i ponts qae en la major part de les co)mar- 
ques giranires han rcstat intransitables. Aixd la 
majm part són obres d’endagamcnt, noi sbn obres 
de comtrilcció, puis que fiom& e5 tracta de irrure 
de les carreieres eis munts de run2 que hi han por- 
tat  els torrents i altres coses per l’estil, de molta 
urgsncid. Amb aish es portari un alleujament als 
cintadans de les comarques damnificadcs. E n  
acpes’c sentit demano a la Cambra que es faci seva 
la propsiei6 i que atengui el prec que li iorinulen. 

E1 Sr. TALLADA : Prego el Govern que vegi 
si és po~slble  fer  extensiu aquest atixili a les ter- 
res de la ribera de l’ESre, que Lanibé han sofert 
aquest estrails, si b& en menys intensitat que a Gi- 
rona. 

El Sr. \ICE-PRESTDIENT del Consell : E1 
Golvern ticgué notícia de l’aspecte gairebi. catas- 
t ~ S c  que presentava abans-d’ahir la situacih de 
1’Alt EIilpord&, principalment. Tant bsln punt tin- 
gué ccneisement d’aisi, el senyor President de la 

tat, yüs alcihcres era el Fresiclent del Go- 
rcrn 3e Cataimya, wa Eitar constantment en con- 
tacte ai& aquelles te rxs ,  coneisent hora per hora 
el q-e passava a Circna. E n  reunir-se ahir el Go- 
vern, rcreisccicr $e la situacih, prengué I’acord, 
avaqazt-se  a aild que avci 4s aspirapi6 de tota la 
CanSra.  de pcsar 25,000 pessetes - la primera 
atc-nció que cenien en acjilells moments -- a dis- 
pcsició dei Comissari de Gircna, scnyor Irla, per- 
qile etenguk !es qiiesiions cl’urghcia quc 2s po- 
guessiil susatar ep aquells inornei~ts, car es des- 
coneiaia si la ca th t rde  aniria cn augmcnt o bé si, 
com sembla, s’apaivagaria. Aixh bs un avenq del 
que li3 fet el Gcvern, i si 6s p s s i  
Esteu convencuts que no neces 
cZ seu zel YJan de reparar estralls d’aquests es 
tracta. I31 mateil he de dir al senyor Vallt-s i PU- 
jals, pel que fa referGilcia a Obres PGbliques. E1 
Gc-,.ern far&, dintre les clisponibilitats pressupols- 
tAries, ai!d que sigui possible El Pressupost és 
migrat ; dintre cl’aisi, i del que les consignacions 

pcrmctin, ultra el tenir en coimpte que en definitiva 
la reparaci6 aqdesta encara correspoin de fet al 
Govern de la Rep-liblica, la Generalitat donara 
m o ~ - t r z  del seu nfccte per !es coses catalanes fent 
el m h i m  sacrifici dintie dei límit de les scves 
respansabiiitats. 

El Sr. FRONJOSA : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyolr 

Fronjosh. 
EI Sr. FRONJBSA : ?Jorn& per a dir que el 

silenci d’aquesta Minoria no és indiferhcia, sinó 
codorniitat, i voldria que constCs la nostra ad- 
hcsib. 

El Sr. 2RI%IDENT’ : Constar; i’adhesió. 
$’aprova ? Resta aprovada. 

Comissions de Pressu ostos i de C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~  

E1 Sr. PRESIDENT : Sexyors Diputats : 
Cal nomenar la Comissió de Pressupostos i la 
Comissió de Constitució. Els representants dels 
diversos sectors de la Cambra s’han atansat a 
la Mesa després d’haver convingut una candi- 
datura. Em sembla que d’aquesta manera po- 
di-iem evitar dues votacions nominals. Est2 con- 
forme la Cambra que es ilegeisin els noms d’a- 
questes persones, a l’objecte q?re siguin aprovats 
per aclamació? Llegeisi’s els noms dels Dipu- 
tats que han de formar les Comissions de Pres? 
supostos i de Constitució. (EE senyor Secycta(i 
llegeix les llisles.) Resten desigoats per formar 
part de la Comissió de Pressupostos, els senyors 
Caspar A.rmeiigol, Pere Coromines, ]osep F2,- 
brega, Pere Cerczo, Francesc Farreres, Ricard 
Palacin, Josep Isla, Jaume Serra Hunter, Per? 

11121e Simh, Pere Mestres, Pere Lloret, 
Eru, Joan Comorera, Joan PronjosA, Carles 
rd, j o s q  14.” Tallacia, Micpel Vidal, Fer- 
a,ls i Taberner, Pau Romeva i ’Joan Vallt-s. 

per formar part de la Co- 
c46, els senyors Joan Casa- 

nel’?es, Antoni Rikovira i Virgili, Eumbert Torres, 

R:irz:q i Ventosa, Joan Ventosa i Calvell, Josei) 
Maria Tries de Bes, Idarl.ue1 Serra i Moret i 
Esta;:islau Ruiz i Pomeriti. 

1“~-2” 1 :-< l iee~c Arnau, Lluís Bru, Joan Tauler, Lluís 

per a la sessi6 de dimecres 

Continuacih de la discussió dei Reglament 

(.?‘aixeca la sessib a un quart de  n o u  de la 
interior de la Cambra. Sj’aixeca la sessió. 

ve Illa.) 

-_ __I_ 
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