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DIARI DE SESSIONS 
Sess ió  del  dia 28 de desembre de  I932 

S U M A R I  

A les cinc de la tarda és oberta la  sessió, sota la presidthcia del senyor Companys. 
Apvovació de l’acía de la sessió anterior. 
S’entra en  la  discussió del dictamen de la Comissió de Pressupostos. 
Intervencions dels senyors Duran  i Veniosa, Comorera i Vida l  i Guardiola. 

seller de Finances de la  Generalitat. 
Rectificacions dels senyors V ida l  i Guardiola, Duran  i Ventosa i Pi i Sunyer.  
Resta acabada la  discussió de la  totalitat dels Pressapostos. 
S’aixeca la  sessió a dos q u a h  de no% i cinc minuts  de la  vetlla. 

Resfiosta del senyor Con- 

S’obre la sessió a les cinc de la tarda. AI banc 
del Govern hi ha els senyors Consellers de Dret, 
Justícia, de Finances i de Treball. Presideix el 
senyor Companys. € 3 ~  llegida i aprovada l’acta 
de la sessió anterior. 

ORDRE DEL DIA 

Dictamen de la Comissió de Pressupostos 

E1 Sr. PRESIDENT : Ordre del dia : Dicta- 
men de la Comissió de Pressupostos. EI senyor 
Duran i Ventosa té la paraula. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Senyors Di- 
putats : Una discussió de pressupostos té, apa- 
rentment, un caracter apolític en el sentit que no 
hi cap que una minoria, qualsevulla que sigui 
la disparitat de criteri que sostingui amb el del 
Govern que presenta el projecte de pressupostos 
pugui fer-hi una oposició sistematica, perquP és 
evident que no hi cap mai que una minoria de- 
mani que no s’aprovi un pressupost. 

Un pressupost és una llei obligathria sempre. 
No hi cap el regisme d’un Estat sense que exis- 
teixi una llei aprovathria i pressupostkia ante- 
rior. E n  aquest sentit, per consegüent, és obvi 
que totes les minories d’un Parlament han d’és- 
ser sempre coltlaboradores de l’obra del Govern. 
Un sentit obstruccionista d’un pressupost, no es 
concep en cap partit que tingui les més lleugeres 
nocions de governanlentalisme. I% per aix?, que 
no ha d’estranyar ningú que aquesta Minoria 
regionalista, fidel al procediment i tactica que 
s’ha proposat emprar sempre, hagi d’oferir a 
l’obra del Govern, quant al Pressupost, la seva 
cnllaboració més completa i decidida. 

Perd, si per una banda, doncs, un pressupost 
té aquest caracter apolític, en canvi, succeeix que 
el pressupost és,  i jo entenc que ha d’ésser sem- 
pre, la representació del criteri polític del Govern 
que el presenta. De manera que es dóna la para- 
doxa que per una banda el que ha d’ésser una 
obra de tots, ha d’ésser sota la ponPncia d’una 
obra política d’un Govern determinat. No faria 
cap revelació als senyors Diputats que tenen 



_I__-- ___ 
PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMECRES, 28 DE DESEMBRE DE 1932 

~- 
122 

una cultuIa política molt superior a la meva, 
si els fes present que, en moltíssims casos, 
sobretot abans dels inicis del sistema parla- 
mentari, a gairebé tots els pa’isos, la discussió 
del pressu?ost era la discussió política per es- 
cellencia ; fins al Parlament angles, molts de 
vosaltres ho recordareu, la discussió del pres- 
supost, la rebaixa d’una partida, de vegades de 
ben poques lliures, d’una assignació a un Mi- 
nistre, és el que es reputa el vot de censura ; 
per comptes de fer-ho amb la fórmula normal 
en quP es vegi amb disgust la conducta d’un Mi- 
nistre, hi ha el costum, al Parlament angli.s, de 
formular un vot de censura a la rebaixa d’unes 
quantes lliures a una assignació que hagi pro- 
posat un Ministre. 

Bs per aixd que, sense Lnim de fer el més lleu- 
ger allargament a aquesta obra que tots hem de 
realitzar d’examen de totes les partides d’aquest 
Projecte de Pressupost proposat pel senyor Con- 
seller de Finances, que em veig en el cas de fer 
una petita manifestacib de car5cter general, només 
a tall de prefaci al que diran els meus companys 
de Minoria i els altres de les restants fraccions i 
fins de la Majoria i tot (que tots tenen el mateix 
dret), tot esposant els diferents punts de vista 
sobre les diverses partides d’aquest Pressupost. 

En  primer lloc, conencar6 per la part més fa- 
vorable. Produeix una bona impressi6 que en 
aquest Pressupost es vegi una afirmacib adminis- 
trativa de la unitat de Catalunya ; és a dir, en el 
sentit aue essent un Pressupoat provisional i tran- 
sitori, hi desapareix la divisió, en el possible, de 
les antiques províncies, i ,  per consegüent, encara 
que en les seves diferents partides, és en una gran 
part una transcripci6 dels pressupostos provincials, 
en el conjunt es restableix la unitat geogrhfica de 
Catalunva ; per camptes de fixar-se les atribucions 
de partides per a cada una d’aquestes circums- 
cripcions, es fa en el conjunt de serveis. Aisi) és 
una obra bona. Ara, que jo creia, senyors Dipu- 
tats. jo creia que aquesta obra no era una innova- 
cib de i’actual Conseller de Finances, g q u i .  jo 
suposava uue ja havia estat fet en ei Preswpoist 
pel qual s’ha regit fins ara la Genera7itat de  Ca- 
talunya, regida per un Govern provisional. I en 
aquest sentit i o  anava a dir-ho ací, qum un com- 
pany m’ha fet notar que no, sin6 que el Pressu- 
post que encara regeix, Pressupoist i a  fet en plena 
unitat de Catalunva, Pressupcrst ja aprovat du- 
rant el regisme prm7isional de l’any passat ... 

El Sr. CASANOVES : Era el Pressunost de 
les Diputacions anteriors, prorrogat pel Govern 
provisional. Una certa llealtat histdrica m’obliga 
a fer aquest aclariment. 

El Sr. DTJRAN T VENTOSA : Perd de totes 
les maneres es tractava d’un Govern revoilucio- 
nari que feia vuit mesos que golvernava amb la 
unitat de Catalunya. 

To em creia que en aquest Govern, el Colnseller 
de Finances d’aleshores - que no sé certament 
si era el senvor Casanoives o el senyor Giralt - 
ja havia realitzat aquesta obra. Si 6s així, jo em 
veig obligat a dir-ho amb una certa censura, que 
adreco al Consell del Govern provisional. Aixa 
ho dic amb unes paraules d’elogi per al Conseller 
de finances que ha esmenat I’obra que QQ havia 

sabut realitzar el Govern prcvisional antenw ; 
tambi. dintre de les paraules d’elolgi d’aquest Pro- 
jecte de Pressupostos, cal fer una referPncia a 
un cert criteri d’austeritat que ha presidit en 
conjunt la confecciG d’aquest Pressupost. Real- 
ment, potser aquest criteri d’austeritat (així he 
sentit dir-ho a alguns Diputats), ha estat excessiu 
i tot, per6 no hem cl’bsser nosaltres els qui ho 
critiquem. Per la nostra part, no farem cap crí- 
tica ; perd, amb tot, com a adversari lleial, em 
plau dir que reialment ha estat bonic, per exem- 
ple, yue els sous dels Consellers hagi estat fixat 
en una quantitat que ja crec que és irrisdria. Sí : 
Jo crec que el fet que els Consellers cobrin només 
la petita quantitat de 18,000 pessetes a l’any, 
quan nolsaltres, els Diputats, sols per venir aquí 
a dir unes quantes coses ja hem de cobrar a l’any 
12,000 pessetes, no té propolrciG, no correspon la 
propowió entre el treball d’un i altres. Ara lx5 : 
com que sempre al costat d’una coisa bona n’hi 
ha d’haver una altra que no resulta tan agradable, 
em dol que aquest mateix criteri d’austeritat no 
hagi estat seguit amb prou lhgica dintre del con- 
junt d’aquest Pressupost ; i, en canvi, d’aquestes 
partides que denoten un criteri d’austeritat q u e  fan 
moilt favor al Conseller de Finances i a to t  el Go- 
vern que presenta el Praiecte de Pressupost, a 
canvi d’aixb, reneteixia, hi hagi algunes altres 
partides que no és el nostre proPAsit discutir din- 
tre d’aquestes disposicions generals uue eleven 
les rlesnese.s de renresentació, per a dir-ho així, de 
la Generalitat de Catalunya a un tant ner cent ab- 
soliitament desnrcrmrcionat. I si no haguéssim de 
sortir d’aquí, diríem que si alpi1 fa nn d lc i i l  del 
tant per cent que remesenta en el conjunt del Pres- 
supost toltes anuestes rlesneses de renresentaci6 
i es fes el mateix c&lcul del uue representen aques- 
tes desneses de representació en el conjunt de 
1’Estat esnanvol, noi restaríem indi. ben parats. 
Perd d’aquest fet, em limito1 a la alliisib, car com 
que aquí parlem ner nosaltres i també pels ene- 
mics d e  la Generalitat i de la causa de 1’Antoaomia 
de Catalunya, no’ volem endinsar-ncs en aquest 
piint. que siiposa m e  han de  tenir beli present, 
tamb6, els renresentants del Covvern que en aquests 
moments em fan el favm d’escoltar-me. 

Després d’aquestes consilderacicns i en el meu 
desig de molestar ben poc ea vostra atenció, he 
de dir  només que em dol qu l’orientaci6 política 
del Govern, en aquest Prolecte de Pressupost, 
no quedi ben marcada. Explicaré el que vull dir 
amb aix6. Ha dit el senyor Conscller de Fi- 
nances que aquest és un Projecte de Pressupost 
transitori. Ara bé : transitori vol dir  el pns  d’una 
cosa a l’altra; i dir que aquest és un Projecte 1 
de Pressupost de transició, significa que ha de 
marcar el trBnsit del rPgim Drovincial en qui. 
fins ara havíem viscut, al r&im d’Estat en q u 2  
hem d’entrar després de la consecució de l’auto- 
nomia i de la seva consagració en ]’Estatut, que i 

Ara bé : que a Ics partide? del Pres- 
supost, en el seu conjunt, queda aix6 ben assenya- 
lat? Aquest carBcter polític que evidentment 
havia de tenir aquest Pressupost, queda marcat 
en all6 que hem de discutir i aprovar? Qualsevol 
que llegeixi aquestes partides, mes de mil par. 

és la nostra llei. 1 

! 
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tides en el Projecte de Pressupost, que comencem 
a discutir, trobari a faltar la marca del criteri, 
de I’orientació que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya vol donar a la seva autonomia. 

Es dir&, potser, que en el Pressupost aixd 
era difícil de fer; per6 jo crec que quan es té 
un criteri, quan es t6 una orientació política, 
traspua per tot arreu; i, amb tot, en les partides 
d’aquest Pressupost potser no n’hi ha cap que 
es refereixi al que ha d’ocórrer una vegada Ca- 
talunya tinguj I s  seva plena autonomia, plena 
autonomia que no signilica solament e1 trasphs 
de determinats serveis que 1’Esíat Central li doni, 
sinó que 1’Autonomia comenqa ja en el moment 
en qui: aquí actuem amb llibertat, i dintre de 
les responsabilitats que el poble ens encomena. 

Són escassissimes les partides que fan refe- 
rkncia al que s’esdevindrh una vegada estigui 
fet el trasp&s de serveis; no volent-me avanqar 
al que segurament diran alguns companys d’aques- 
ta Minoria, si que em permetré dir-vos que les 
poques partides que potser hi ha que fan refe- 
rkncia a aquest trasp&s de serveis, tal vegada 
fóra millor que no existissin; i, en canvi, man- 
quen altres partides que revelin l’orientació que 
el Govern de la Generalitat vulgui portar. Em 
refereixo a una certa partida del Pressupost 
d’lngressos, de prop de dos miIions de pessetes; 
em temo que vingui a prejutjar algunes de les 
qüestions més Brdues que haurem de tenir sobre 
la quantitat que I’Estat ha d’abonar i potser 
hauria estat millor que no se n’hagués parlat, 
car així no semblaria que es prejutjava res. 
Aix6 es discutir& després per companys que par- 
laran més intensament i amb major extensió. 

Despr6s h i  ha altres partides d’aquestes al 
Pressupcst de Despeses que fan referhcia a 
quantitats que s’han de destinar al traspi,s de 
serveis prejutjant també que en el trasphs de 
serveis s’haurh. de cornensar per l’abonament 
duna  quantitat en perdua per a la Generalitat 
de Catalunya. 

E! Sr. CONSELLER de Finances : Es la 
contrapartida. 

El Sr. DURAN 1: VENTOSA : Ja en parla- 
rem despres, ja en parIarem després, permeteu- 
me que continui. 

El Sr. PRESIDENT : Té raó el senyor Duran 
i Ventosa, després se‘n parlar&. 

El Sr. DURAN 1 VENTOSA : Hi ha d’altres 
partides que es refereixen a aquesres despeses, 
i, com s’ha dit, altres companys parlaran més 
endavant. Jo només voldria cridar l’atenció sobre 
aquestes faltes; i no voldria pronunciar cap pa- 
raula que pogués resultar molesta. Per6 aquesta 
falta, com n‘he direm? ... Aquesta falta d’aiidjcia 
que hi ha en el futur d’aquest Pressupost, crec 
que mereix que hi fixem l’atenció. A mi se’m 
representa que en presentar el primer Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya, en el moment 
crític i histbric en qui: avili ens trobem, havíem 
d‘anar a mostrar ja de seguida al poble de Ca- 
talunya, no tot a!lb que la Generalitat far& en 
el transcurs secular de la seva histciria futura 
(evidentment que no), car no s’ha de dir aquí 
el que far& la Generalitat en l’avenir, per6 sí ,  
deia, marcar-se una orientació quant als pro- 

blemes que s’hauran de plantejar inmediatament 
amb motiu de la substitució de les facultats 
que fins ara ha exercit 1’Estat per les facultats 
que la Generalitat ha d’exercir. Ax6 sí que ens 
sembla que, audac o no audac, r2volucionari o 
no revolucionari, hauria pogut produir un bon 
efecte en el poble de Catalunya. Perqu2 no obli- 
dem, senyors Diputats, que l’autcnomia de Ca- 
talunya no l’hem vingut demanant sols amb la 
idea que així com abans eren urs determinats 
senyors P&rez, Martínez o Gutiirrrez els que regien 
desde Madrid els nostres interessos, ara fóssim 
nosaltres els catalans els qui ens vinguéssim a 
regir amb les mateixes lleis i amb els mateixos 
procediments, amb el mateix criteri i fins amb 
la mateixa orientació amb qui: fins ara ha estat 
administrada la causa del comú. Nosaltres, al- 
menys, que hem estat, som i serem sempre ca- 
talanistes i sols catalanistes, hem cregut sempre 
que l’autonomia de Catalunya es fonamenta en 
el fet d‘existir característiques diverses en aquesta 
part $Espanya respecte a d’altres regions; en el 
fet d’existir Característiques diverses d’aquest 
poble respecte a d‘altres pobles i en qui: tenim 
un sentit diferent dels problemes polítics i admi- 
nistratius, perqui: sentim i comprenem les coses 
d u n a  manera diferent de com les senten en 
altres regions d’Espanya. Nosaltres hauríem volgut 
que es deixés la resolució d’aquests problemes 
perqui: fossin plantejats a la nostra manera i 
així donar-los la solució adequada a la nostra 
manera de sentir. Per6 aix6 hauria convingut 
fer-ho de segu;da. Hauria convingut que ja en 
les partides del Pressupost es deixés entreveure 
a l’opinió catalana aquest esdevenidor, i - si 
em voleu permetre - havíem de dir li  que una 
vegada tinguem la plenitud de les facultats i la 
major suma de mitjans indispensables per a la 
realització de tots aquests problemes, nosaltres 
donaríem unes orientacions ben a la catalana. 
Se’ns podrh dir : quines són aquestes solucions? 
Quines són aquestes orientacions? N o  m’ho pre- 
gunti el senyor Conseller de Finances, si  és ell 
el que em vol contestar; no m’ho pregunti cap 
element de la Comissió, perqui: no és aquesta 
la nostra missió, sinó que és la missió del Go- 
vern, i sou vosaltres els que heu de donar aquestes 
solucions /Rialles.) Si nosaltres ens trobéssim 
en el vostre cas, ja les diríem i hauríem pre- 
sentat un Projecte de Pressupost d’acord amb 
aquelles. Perd perque no sembli que ens limitem 
en aquesta ocasió a afirmar o bé a dir que si 
nosaltres manéssim ho fariem molt be, volem 
tan sols donar-vos la indicació que així com en 
determinats problemes ja s’ha fet, f6ra interes- 
sant que es fes també en tots els altres proble- 
mes plantejats per la cessió de facultats que en 
I’Estatut s’atribdeixen a la Generalitat de Ca- 
talunya. En  la qüestió obrera, sí que ja s’indica 
alguna cosa de l’orientació que vol tenir, no tan 
esplhdidament com segurament ho hauríem vol- 
gut nosaltres i vosaltres en quant coincidim en 
la realitza-ió d’aquests fins. Per6 apuntats els 
mitjans, s’indiquen alguns dels problemes als 
quals creiem que la Generalitat ha d’atendre. 
Es qui:, per ventura, a 1’Estatut es retreu sols 
aquest g h e r e  de qüestions? No. Si repassem un 



moment, vosaltres ho havcu de tenir ben fix 
a la membria, jo ho he repassat abans de venir 
ací; s i  repassem les moltes facultats que ]’Es- 
tatut concedeix a la Generalitat de Catalunya, 
es veur& com es plantegen immediatament un 
seguit de problemes, de molts dels quals el poble 
de Catalunya espera molt de la Generalitat. Em 
direu que no teniu els mitjans encara necessaris. 
Aixb no compta; per a marcar una orientació, 
unes partides de pocs milers de pessetes, són 
suficients per a demostrar les preocupacioiis que 
el Govern ha tingut en aquests aspectes. 

Recordo haver assistit a dos moments del nai- 
xement d’institucions ~ no certament paregudes 
a aquesta, per6 que en cert sentit es poden recor- 
dar. Jo recordo el moment de la creació de la 
Comissió de Cultura de I’Ajuntament de Barce- 
lona, la qual iiaisia sense cap mit j j  econhmic de 
cap classe ; tanmateix no en necessitava cap, i la 
Comissió de Cultura confecciona un pla i establia 
en aquest pla la construcció d’edificis escolars 
del qual han viscut durant molts anys els Ajun- 
taments de Barcelona, tant els Ajuntaments 
Constitucionals anteriors (no parlo dels Ajunta- 
ments de la dictadura, perqui. aquests no comp- 
ten), com els Ajuntaments segiients, i com deu 
viure, problablement encara, 1’Ajuntdment ac- 
tual, el qual porta a terme la realització dels edi- 
ficis escolars que comportava aquell pla. Aquest 
pla confeccionat des del comenSament contenia 
totes les orientacions que amb el temps ha des- 
enrotllat aquesta Comissió de Cultura. 

Jo havia assistit també (els que som vells 
tenim la sort d’haver vist moltes coses), jo vaig 
assistir al naixement de la Mancomunitat de Ca- 
talunya, i abans que la Mancomunitat de Cata- 
lunya estructurés un pressupost, confeccionava 
un pla que comprenia les orientacions de l’obra a 
realitzar, i aquestes orientacions venien assenya- 
lades en una memhria presidencial, cPlebre, d’en 
Prat de la Riba, feta per aquest abans que la 
Mancomunitat es constituís, de manera que fou 
necessari fer extensiu el seu radi d’acció a tot 
Catalunya, ja que aquell programa havia estat 
redactat per ésser tan sols desenrotllat per la 
Diputació de la província de Barcelona. 

Nosaltres hauríem desitjat veure en aquest 
Projecte de Pressupost una orientació global en 
els detalls més mínims, no pas per a discutir 
quantitats, sinó per tenir una idea de l’obra que 
el Govern es proposava realitzar i de quin era el 
pensament que portava el Govern per a la reso- 
lució dels moltíssims problemes que, en motiu 
del trasp2s de serveis a la Generalitat, forsosa- 
ment hauran de plantejar-se. 

Vosaitres haveu cregut, problablement, que 
a ix j  no calia. Nosaltres no som més que una 
Minoria, no som més que una oposició, aix6 sigui 
dit en el millor sentit polític de la paraula, per? 
nosaltres, senyors Diputats, ens hem de plinyer 
que es presenti un Projecte de Pressupostos pel 
Govern de Catalunya en el qual el qoble no hi 
veur& altra cosa que aquella part desagradable 
que tenen sempre les imposicions contributives, i 
que, en canvi, totes aquelles esperances i pro- 
metences, tota aquella confiansa i aquella fe que 
el nostre poble ha posat en la nova estructuració 

dei nostre país, tot el que constitueixi un pro- 
grama, encara que sigui mínim, i que sempre 
es palesa en uns pressupostos, no aparegui, ans 
al contrari, en el Projecte de Pressupost presen- 
tat per aquest Govern. 

No vull entaular cap debat polític. Recordo que 
la darrera vegada que vaig tcnir ]’honor de par- 
lar-vos us varen molestar unes paraules meves, 
que foren mal interpretades, en demanar que se’ns 
dcnés a coniiser e1 que s’havia fet, pel Govern de 
la Generalitat, fins el moment de comstituir-se el 
Parlament. Ara els fets ens demostren que jo tenia 
ra6 en aquell moment. Moltes partides, algunes 
d’elles molt importants i que poden donar lloc a 
apassionades crítiques, figuren en aquest 
dc  Pressupost com a ccntinuacib dels ac 
havia pres el Govern provisional anterior, de ma- 
cera que l’actual Parlament, que és la suprema 
representació del poble, no té, d’aquests acords, ni 
la més Ile7-i notícia. Noniés ens diu que s’han de 
continuar determinades coses. Per qui. ? Les ha-$ia 
acordat el Parlament ? KC‘OI. E1 Parlament, d’ais6, 
nc; en sap res, perque? encara estem llecs de tot el 
que fa referhcia a la gestió detallada del Govern 
interí. 

Per6 com ja he dit que no vull entrar en un 
debat polític, en aquests moments1 em limito! a fer 
aquestes manifestacions, recordant sempre que la 
Mineria regionalista, en tot moment, procura6 
collaborar en el que ha d’ésser cbra de tots, en el 
sPgim pressupostari de la Generalitat de Catalu- 
nya. (Molt  bé en la Minoria regionalista.) 

El  Sí-. PRESID~EX’T : E1 senyor Ccinorera t6 
la Faraula. 

El Sr. COMOREKA : Senyom Diputats : “ 1 1 ;  

representació de la Minoria socialista he de defen- 
sar el vot particular presentat a la totalitat Clrl 
Projecte de Pressupostos, que, a la vegada, ve 
completat per un Projecte de Llei que nosaltre.. 
considerem important, i la finalitat del qual ey- 
posaré més tard. 

hTosaltres, ccm a socialistes, en mati.ria de 
pressupostos, entenem que es tracta de la llei b2- 
sica del país, de la lki fonamental del país, aquella 
on les opinions i sobretot els interessos que .;’hi 
han de debatre han de trobar la seva expressió més 
clara i niés categ6rica ; per aixh noisaltres dedi- 
quem als Pressupostos el misim interPs, i per 
aix? també presentem aquest vot particular, inés 
que per a fer oposició al Projecte governamentjl. 
pel desig de marcar algunes orientacions i sobr,x- 
to t  per assenyalar el ncstre disgust a la sPrie 6’6- 
missions que nosaltres creiem que en aquest ICC- 

ment el Govern de I’Esquerra no’ havia de comecre 
No volem fer un debat oposicionista, en el seli- 

tit d’oposici6 sistematica i negativa ; nosaltres en- 
tenem que la ncstra cposici6 té un sentit cons;ruc- 
tiu, vull dir que nosaltres voldríem enipsnye; els 
homes de I’Esquerra Republicana a realitza- tot 
el seu programa mAsim, que és una bcna pari del 
nostre programa mínim, i és per aixh que fent-nos 
cirrec de les coses, comprenem que moltes de les 
falles que conté el Projecte de Pressupostos que ha 
presentat el Govern, s6n degudes a factors aliens 
al propi Govern i, especialment, al senyor Con- 
seller de Finances. 

Nosaltres sentim pel senyor Ccnseller de Fi- 

- 
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nances un gran respecte, i sabem pincs siin les 
seves altes coindicioas intellectuals i quin és l’alt 
sentit de la respolnsabilitat que ell t6 del seu cirrec. 
Comprenem que en coinfeccionar aquest Pressu- 
post va trotvar-se en una situació difícil, perque 
sempre és dificil la situaci6 del que té un sentit 
clar de la responsabilitat, el trobar-se hereu d’um 
que descolneixen aquest sentit, i en aquest cas s’a- 
cusa el contrast, tractant-se, com se tractava, del 
coacepte que de la consciPncia de la claredat dels 
procediments té sempre un lerruxista. 

Segurament el senyor Pi i Sunyer, apremiat 
per les circumsthcies, sabent que eren immi- 
nents unes eleccions, sabent que era imminent la 
reunib del Parlament de Catalunya, i que s’apro- 
pava la data de fi d’any en la qual forgosament 
havia d’estar aprovat aquest Pressupost, va rea- 
litzar el seu treball tenint en. compte només una 
sola cosa : la de poirtar a cap la unificació dels 
Pressupostos de les antigues Diputacions, unifi- 
cant-las en un Pressupost general de la Catalunya 
autdnoma. 

Per6 nosaltres entenem que estant aixi, bé i 
foqa bé, en cambi podien haver-hi altres corses 
que, sense violentar l’estructura general del Pyes- 
supost i sense els riscos de pcsar en perill l’aproi- 
vaciG d’aquest Pressupost, podien figurar-hi al- 
guns conceptes tan importants, potser més impot*- 
tants i tot ,  almenys des del nostre punt de vista, 
que el que significa aquest avenc d’unificació pres- 
supostaria de Catalunya. 

Entenem que en aquest Projecte de Pressupobst 
presentat pel Govern de Catalunya hi ha unes 
quantes falles fonamentals, falles més per ojmis- 
si6 que per acció. Falla, per exemple, la de no 
acupar-se el Govern del proiblema de la nostra 
burocr2cia ; falla, en la forma de procurar-se re- 
cursos nous per afrontar les noves necessitats; 
i una altra falla s’observa en constatar una certa 
tolerancia envers alguns estaments de coatri- 
buents que seria de justícia que fossin els més 
espremuts per a realitzar la tasca que Catalunya 
ha de polrtar a terme. I, solbretolt, la falla al nos- 
tre entendre més greu en aquest moment és cer- 
tament la manca de visió política davant de la 
situacit social que torts vosaltres colneixeu tan bé 
ccm jol. Rs justament per a revisar aquestes fa- 
lles d’omissió del Govern de la Generalitat que 
la Minoria socialista ha presentat el vot particular 
que us ha estat repartit a tolts. E1 nostre volt par- 
ticular, complementat per un Projecte de Llei, 
tracta de fer front a aquestes falles i de resoldre- 
les d’una manera que tscnicament noi signifiqui 
una desarticulació a fons del Projecte de Pres- 
Supstos, co’sa que nosaltres no hauríem pogut 
fer. E n  el vot particular nostre, en els articles 
primer, segon i tercer resollem, al nostre enten- 
dre, la primera falla de confecció del Plrojecte 
de Pressupostos, en el que fa referhcia a l’or- 
ganitzaci6 burocratica de la Generalitat. En els 
altres articles, nosaltres també afro’ntem aquesta 
situacib creada per aquesta política d’o~missió; 
donant les solucions que ens semblen pertinents 
i avui totalment, absolutament, possibles, sense 
un mhxim esforg, i sobretot, corn ja he dit abans i 
no em cansaré de repetir, sense posar en perill 
I’estructura del mateix Pressupost. 

L’organiizaciS burocr5tica de 12 Generalitat, 
primer punt que nosaltres tractem de resoldre amb 
aquest vot particular, ja sabem tolts quina 5s. Fins 
fa molt poc, tant Catalunya colm tota la Península 
foren gotvernades, administrades per la plutocracia 
elevada a la categoria d’o’ligarquia. Aleshores la 
qran massa ciutadana, la gran mass; treballadora, 
‘tant de Catalunya com de fora de Catalunya, era 
cosa al marge, no pintava per a res, a no ésser com 
al cosa impositiva, i d’aleshcres, deriva aquesta 
situaci& d’absoluta inEeriaritat, des del punt de 
vista impositiu i des del punt de vkta social, po- 
lític i cultural de la nostra gran lrassa treballa- 
dora. Malgrat la revolucih política realitzada fa 
un any i mig, aquesta situaciól a l’ambient gene- 
ral de la República i a l’ambient particular de 
Catalunya, no ha canviat pas molt. Rs clar que 
aixi, té les seves raons i les seves explicacions, 
perqu? les coses no es fan en un diz, i perquP la 
política, que té segles cle tradició, no1 es pot desfer 
en uns quants mesos de nuu Govern i de nolva 
concepció) de Govern ; perd nosaltres aquí a Cata- 
lunya, almenys, teníem l’obligació le donar ja el 
primer pas per a la revisió total dels valors antics, 
perqu? la massa que fins avui no1 ha tingut dret a 
res comencés ja a tenir dmenys la visiOt, l’espe- 
ranca, de poder ésser, si més nci, igtal a les castes 
privilegiades, que fins avui han desguvernat tot 
ei país. No hi ha situació més tragica que la d’una 
familia treballadora, i en dir trebaladora em re- 
fereixo tant als empleats burocratics de la Gens- 
ralitat com de qualsevol altra categoria, puis  que 
parlo1 en general per a tots ells. La situació tragica 
dels treballadors deriva tant de la seva lluita dl- 
recta en el món industrial. d’aqucsta lluita afer- 
rissada que han de sostenir per a mantenir molltes 
vegades un petit nivell de vida, com també per 
les conseqiii-ncies fatals que sobre la seva econo- 
mia té aquesta política estatal, abans provincial, 
municipal sempre, que pesa damunt d’el! i 
sempre ha extret dels seus Pressrpostos mis&-- 
rims les grans fonts d’ingressos pera  l’Estat, per 
a la ((província)) abans i per a la Municip 
encara avui. 

Jo1 voldria que els senyors Diputats es fixessin 
e11 el valor i el volum d’aquestes carresgues que 
pesen damunt del treballador. La  política impo- . 
sitiva general de I’Esiat, en el seu gairebé 50 per 
TOO, es noldreix d’impostos indirectes que paguen 
els consumidors, que paguen, per tant, preferent- 
ment els treballadors. El sistema general econdmic 
de i’Estat espanyol, també incideix sempre en 
contra dels treballadors, car es basa sobre l’esno- 
bisme econamic, que és avui gairebé el respon- 
sable principal de l’enorme crisi uni;.ersal que esta 
patint el treballador. I si sortim de la política ge- 
neral i ens fixem a casa nostra en h mateixa Ge- 
izeralitat, veurem com aquest concepte de 
amb predomini de la classe plutdcrata o 
lista, avui encara pensa sense voler 2n els 
nostres ; perquP fixeu-vos que un dels 
més impolrtants del Pressupost d Ingre 
Projecte de la Generalitat és el de Ci-dules perso- 
nals, impost antipitjc, que alg 
de substituir-se per altra cosa 
en l’aplicaci6 d’aquest impost 
ries, o tres tarifes de qui? consta, i veuren com 
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s’aplica d’una manera gairebé inexorable en aque- 
lles que fan referhcia a I’inquilinat i al salari, i 
corn, en canvi, s’aplica d’una manera molt imper- 
fecta -- i scbre d ’ a i d  e1 Conseller de Finances ha 
fet ja alguna ohservaciiv - quan es parla dels re- 
buts de contribucib. Vol dir aisi, que encara nos- 
altres avui estem patint aquell mateix cmcepte 
de prcteccib sistem Atica de la classe benestant, per 
a posar tot  el feix fisca: damunt cle les classes que 
treballen i que no poden viure com han de viure 
les persones : amb dignitat i decPncia. Si de la 
Generaiitat passem nosaltres a l’iljuntament de 
Barcelona -- i parlo d’aquestes matPries perqu2 
tot aisd fa refersncia al que podríem dir-ne la base 
de la nostra peticiiv posterior de salari mínim vital 
per als funcicnaris de la Generalitat -, si nosal- 
tres ens fixem en l’njuntament de Ijarcelona, veu- 
rem com encara avui, no segurament per responsa- 
bilitat dels homes que hi ha allí, sinh per defectes 
del sistem3, per deficisncies de 1’Estatut munici- 
pal, per una manca d’autcinomia que nosaltres pen- 
sem que tiodrA molt aviat 1’Ajuntarnent de Bar- 
celona ; veurem com la gent també treballadora 6s 
la que ha de sostenir la pitjor cArrega del Pressu- 
pest municipal. Fixeu-vcs: que en 1’Ajuntament 
de Barcelona 40 milions de pessetes surten dels 
consums, dels mercats, dels trasllats de domicili ; 
&regues que tendeixen sempre a minvar el valor 
adquisitiu del salari cle l’cbrer ; que passen a re- 
baixar el nivell de vida de la classe treballadora, 
;>erquP és la suhstraccih methdica, sistenijtica, im- 
placable, dei seu salari, que se’n va per niil filtra- 
cions i del qual en resta molt poc de positiu i real 
en la Seva butxaca per a subvenir les seves neces- 
sitats i a les necessitats de la família. 

Si aquesta és la  situació real de la massa 
treballadora, per una banda guanyap t salaris 
petits, per altra banda obligada a subvenir ella 
gairebi. tota sola a l’enorme carrega d’Estat, de 
Generalitat i de Municipi, és f&cil d’imaginar 
la situació mental i &ica d’aquestes grans mul- 
tituds i d’explicar moltes vegades certs excessos, 
certes actituds, que porten a extrems de vio- 
l h c i a  i d’atac directe, i de vegades personal, 
als seus enemics tradiciorials de classe. Per aix6 
es fa molt més necessari que l a  Genetalitat, avui 
en mans d’hornes que tenen una nova menta- 
litat, d’honies que tenen una nova &ica, que 
senten aquesta nova ttica i que scin fills d’un 
moviment remAucionari, es fa molt mes neces- 
sari que 1 ’orientació social de la Generaiitat sigui 
un fet, no una cosa ajornable, car qiiesticns de 
mat&ria social nosaltres entenem i sostcnim que 
no poden ésser mai ajornables per a.1 dia ¿e 
dema, sinó que s’han de comeqar  a fer en el 
grau que siguin possibles, i aix6 és el que nos- 
altres entenem per política i per salari mínim 
vital, i que és la primera proposició que fem 
al Projecte de Pressupost de la Gcneralitat. 

Entenem per salari mínim vital, la quantitat 
mínima ¿’ingressos que necessita una iamília 
treballadora per tal de subvenir, no solzmcnt 
a les necessitats primaries de l’home, com són 
el vestir, el menjar, l’habitació, sinó alhora per 
subvenir necessitats d’ordre superior, cl’ordre es- 
piritual, d’ordre intel-lectual, &tic i cultural, i, 
perqu6 no dir-hoJ aquelles que també són in- 

dispensables a les alegries i goigs que pot oferir 
la vida en col-lectivitat. 

Aquesta política del salari mínim vital en- 
tenem que ha d’ésser una cos,a sistematica a 
tot Catalunya, que no ha d’ésser reservada ex- 
clusivament als funcionaris d’una corporació pú- 
blica, s ini  que ha d’ésser una t k t i c a  uniforme 
a tot Catalunya; perd com que fins ara no d e p h  
de nosaltres, ni del Govern de la  Generalitat, 
nosaltres particularitzem i proposem que la  Ge- 
neralitat tingui, que adopti un tipus de salari 
mínim vital, perqui? entenem, també, que la 
corporació pública és la que ha de donar l’exem- 
ple a les corporacions privades; car si  nosaltres 
tenim concepcions socials, ¿amb quin dret i amb 
quina autoritat podrem imposar una política de 
salari mínim vital a les empreses privades, si 
pr6viament nosaltres, corn a patrons d’una bu- 
rocracia que est& sota les nostres ordres, no ho 
fem? 

Es per aix6 que considerem que és un deure 
moral indiscutible, que el Govern de la Gene- 
ralitat fixi, ja d’una marxra categArica, el salari 
mínim vital del personal que esta a les seves 
ordres; així es trobar& després en situació moral 
suficient per a estendre aquesta política per tot 
Catalunya. 

Nosaltres demanem que els obrers que de- 
penen de la Generalitat, d’una manera directa, 
o els obrers que treballen per empreses que 
executin obres per a la Generalitat, que estiguin, 
almenys, en condicions de salari, per categories 
iguals a, les dels obrers que treballin per em- 
preses particulars. 

Demanem que el salari mínim dels funcio- 
naris, dels empleats que treballen a Barcelona, 
sigui de 4,000 pessetes anuals i que el salari 
mínim dels empleats que treballen fora de Bar- 
celona sigui de 3,500 pessetes anuals. 

Aquestes quantitats no són pas arbitrbies, 
són íetes sobre investigacions de cost de vida, 
sobre pressúpostos dom6stics d’una família de 
treballadors; us puc assegurar que és, així i tot, 
una quantitat inferior a les necessitats d‘una 
família en l’actualitat. 

Entenem nosaltres que aquest salari mínim 
de 4,000 pessetes és realment mínim perqui 
haurem d’aspirar a algunes millores. Avui, amb 
el cost de vida, amb la depreciació de la mo- 
neda nacional, i amb l’estructura econbmica i 
financiera de 1’Estat i de la Generalitat, és im- 
possible que una família treballadora o d’em- 
pleats pugui viure amb una quantitat fins i tot 
de 4,000 pessetes anuals. I 

Jo tinc aqui - i prego la Presidhcia que es 
publiqui al Diarz de Sesrioizs - un balanq men- 
sual d’una família obrera, amb dos fills menors 
de catorze anys, i, per tant, que no poden signi- 
ficar un ingrGs per al pare. 

Aquest balanG ha estat calculat pel Negociat 
d’Estadística i Politica Socia,l de la Municipa- 
litat, i lleugerament rectificat per una Comissió 
Gcnica de 13 Unió Socialista de Catalunya. 

Segons aquest balang mensual, una família 
obrera a Barcelona, per a despeses de carkcter 
purament flsiolhgic, exigeix mensualment una 
suma de 2qo’F;S pessetes. Les altres despeses de 

i 
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caracter general, com, per exemple, vestit, habi- 
taci6, llum i combustible, conservació de casa i 
estris, i altres despeses, com germandats, subs- 
cripcions a periadics i a centres polítics, escoles 
i despeses de tramvies, suposen, en total, 135 
pessetes. Vol dir aix6 que una família mitjana, 
obrera, de quatre persones solament necessita 
moure’s en un pressupost que, calculat per una 
institució de la Municipalitat i alhora controlat 
per homes tPcnics del nostre Partit, puja men- 
sualment una suma de 375’85 pessetes. Fixeu- 
vos que aixa és el pressupost d’una família obre- 
ra i fixeu-vos també que el pressupost d’una 
família d’empleats és pitjor ; car el funcionari, 
en igualtat de condicions a un obrer, amb la 
seva companya i dos fills més, estara en pitjors 
condicions per a viure que el mateix obrer, perquP 
les necessitats socials són diferents i la psico- 
logia de classe és també diferent. Un empleat ha 
d’aparentar una cosa que no és en el fons i té 
a la vegada un escrúpol que demostra una certa 
inferioritat etica comparat amb l’obrer ; és el de 
negar-se o de sentir certa repiignhcia a accedir 
a qu& treballi la dona. Té, tambb, un altre es- 
crlipol que el dignifica sobre certs mitjos obrers ; 
és que no vol que els seus fills menors signi- 
fiquin per a ell una foiit d’ingressos. 

Per tot aixa es dedueix que l’empleat, en 
igualtat de condicions econjmiques a una famí- 
lia obrera, es troba en situació pitjor, perquP les 
seves chrregues socials sbn més fortes. 

De manera, que establir aquest salari mínim 
vital de 4,000 pessetes per als empleats de la 
Generalitat, no sols significar; reparar una in- 
justícia evident, heredada d’aquells temps en que 
;-es no significava i en quP es deia de la buro- 
crhcia que no era niés que un cap molt gran i 
un cos molt petit, sinó que millorant-la, es millo- 
raran alhora les seves relacions amb la collec- 
tivitat. PerquP jo pregunto : un home que esta 
en les condicions actuals percebent 250 pessetes 
al mes, o sigui IOO pessetes menys mensuals del 
cost calculat en el pressupost d’una família obre- 
ra, un home en aquestes condicions morals i ma- 
terials, que pot donar de profit a la coljectivitat? 
Quin pot ésser el seu entusiasme pel treball que 
ha de produir en benefici de la collectivitat? 

Forgo’sament aquest home, vulgui’s oi na vul- 
gui’s, impulsat per les realitats de la mateixa vida 
i de la seva llar, haur& de fer una d’aquestes dues 
coses : o bé quedar-se únicament al llolc on percep 
aquell sou. o cercar un sobresou fora del mateix 
lloc com a fruit del seu treball personal, en el 
primer cas, ja haureu comprPs tots, la degeneració 
total que representa, i en el segoili, s’esterilitza 1’0- 
bra del funcionari amb la seva funci6, perquP lla- 
vors aquell empleat que sap destriar el 1 1 ~ ~  on est5 
1Tiés segur i protegit per una plantilla, del lloc 
on noi hi ha tal protecció, forgosament haur& de 
prestar tota la seva atenc3 i esfoq inteljectual 
al treball fora de la Generalitiat, tot deixant per 
aquesta un escas rendiment, puix que el tenir la 
seguretat del carrec és un fre a to t  desig d’estímul, 
perquP avui amb la quantitat d’honies que tre- 
ballen allí dintre, pel treball útil que rendeixen 
molts d’ells, siniv tots, a ben segur que ni tan sols 
es guayen, aquest petit sou que avui se% dma ; 

no per culpa d’ells, siu6 pel- culga del mateis 
salari, per culpa del sistema imperant ; perquP 
encara que vdguessin no f i r ien jer-ho, car €a- 
talment s’han de sentir mpesm a donar més valor 
a les coses de fora de la Generalitat que noi pas a 
la mateixa Generalitat. Fixeu-vos e n  el cas que es 
planteja a I’home que busca fora de la coil-poraci6 
pública un nou salari, cas d’una gravetat extre- 
mada en aquests moments, i que Jasaltres colm- 
prendreu tot  seguit. Aquell home, aquell empleat 
mal remunerat, que busca feina fora de la Gene- 
ralitat, és  un d’aquells que contribueixen d’una 
manera directa a envilir la classe mitja a la qual 
pertanyen, perquP envileixen els t-eballs i envi- 
leixen els sous que solen donar-se al comerg, a 
la banca, oi alla o n  sigui, pels trebads de la classe 
mitja ; perquP no és l’home que busca un sou per 
a viure, sinó que busca un solbresou per a acabar 
de cobrir el seu pressupost domPstic. Aleshares 
aquell home es lloga per a qualse-rol cosa i des- 
plaga a qualsevol altre company de la seva classe 
que, si molt convé, resta sense pcrtsr el pa a casa 
seva. Cmsidereu que amb aquesta política de sa- 
lari mínim vital la Generalitat hi guanyaria més 
del que pot perdre. Aquesta potlítica de salari mi- 
nim vital polt significar per a la Generalitat un 
augment de les despeses de solus, perd significaria 
també un augment considerable de rendiment. 
Aquest guanv en rendiment en aqLests moments, 
al meu entendre, té tamb6 un valor extraordinari, 
Estem en vigílies d ’ i n m o r a r  a la Generalitat 
una quantitat extraordinaria de fuicions que ens 
han estat reconegudes per 1”Estat espanyol, cosa 
la qual esigira un complement de burmracia. Si 
quan passi aixb els costums de la Generalitat s6n 
coim els d’ara, jo us assegura qu- no hi hau& 
prm ingressos ni amb els nostres ni amb els 
traspassats, per a sostenir Xa burmracia de 1’Es- 
tatut, la buroicracia de la Catalunya aut6noma. So- 
lament aqusta possibilitat hauria de fer reaccionar 
d’una manera extraordinaria els limes que avui 
tenen la direccib del país. 

Rs clar que totes les coses són bones si s6n 
realitzables. Jo estic segur que en escoltar-me tots 
els homes de la M’ajoria 2stan d’acmd amb el que 
jo dic, perd en ells ni haur2 no solamrnt la cons- 
cihcia de la responsabilitat del Govern, sinó que 
es fcrmularan la pregunta. de si tot aisi, és possi- 
ble, si és realitzable tot seguit o :i és necessari, 
fatalment necessari, que aix6 s’ajorni per a un dia 
millor. Jo vull demostrar - i per aixi, prgsentem 
el vot particular, si no, no l’hauríem presentat - 
precisament que ais6 és realitzable tot seguit, sen- 
se posar en perill I’estructura general del Pressu- 
post, sense augmentar el dPficit d’aquest Ressu- 
post ; és ciar que completant-ha amb altres me- 
sures que en aquest vot particular proposem. Ací 
tinc jo unes dades oficials que el smycr Conseller 
de Finances ha tingut la gentilesa 3e facilitar-me, 
que demostren, d’una manera chra, numPrica, 
amb sifres -- que és la millor manera de demos- 
trar les coses -, aquesta factibilitat d’aixd que 
nosaltres proposem. El primer full diu que el per- 
sonal que cobra 3,000 pessetes (auxiliars, segons 
de la plantilla permanent, plantilles especials de 
contribucions i ci.dules, ordenances i temporers, 
etcetera) sán tres-cents cinquanta-cinc, Tres-cents 
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cinquanta-cinc empleats als quals els correspo’ndris 
l’augment qLe suposa el salari mínim de 4,000 pes- 
setes i 3,500 pessetes anuals. Aisri significa en 
xifres rcdcnes, supxant que tots s6n de 4,000 pes- 
setes, un augment en aquest Pressupost de 355,000 
pessetes. Hi ha la segona Fart, que 6s la que fa 
referPncia al personal obrer de la Generalitat, i pel 
qual nosaltres cn el ncstre vot particular demanem 
que se’l pcsi en condicions de salari igual al que 
guanyen els obrers de la seva categoria en la in- 
dilstria privada. Segcns informes oficials del se- 
nyor Conseller, a Barcelclna hi ha trenta-un ze- 
ladors, els quals tenen un jornal de 8 pessetes (quan 
aquí sap tothom que el jornal de peonatge a Bar- 
celona és de 9 pessetes), i dos-cents dos peons que 
tenen un jornal de 6 pessetes. A la circumscripciG 
de Girona, els capatassos són deu, amb un salari 
de 7 pessetes, i cent els peolns, que tenen un jornal 
de 4’50 pessetes. A Lleida, hi ha tretze capatas- 
sos, am3 un jornal de 6 pessetes, i setanta peolns, 
amb un jornal de 5 pessetes. A Tarragona, el 
nombre de capatassos és de deu : quatre d’ells te- 
nen 7 pessetes i els altres sis guanyen 6 pessetes ; 
els peons, que són vuitanta-dos, guanyen un jor- 
nal de 5 pessetes. Vol dir, tot plegat, que en el 
conjunt de la Generalitat hi ha seixanta-quatre 
zeladors i capatassos als quals se’ls hauria de fer 
una petita millora per a posar-los en igualtat de 
condicions amb els obrers de la seva categoria que 
treballen per a una empresa particular. Hi ha, a 

vegada, quatre-cents cinquanta-un peons, als 
Is també se’ls hauria de millorar d’una nia- 

nera diferent, perqui! els Tostums locals també són 
diferents, per a posar-los en igualtat de colndicions 
amb els altres treballadocj peons al servei d’em- 
preses particulars. Tot coimptat, és ben segur que 
en acceptar el salari mínim vital per a uns i ai- 
tres, aquest Pressupost seria augmentat no gaire 
més enllA de mig milió de pessetes. Bs clar que 
assenyalar la xifra d’augment sense parlar de les 
compensacions possibles, seria per si sol un motiu 
de refús d’aquest vot particular, perd és que nos- 
altres entenem que ensems que s’acordava aquest 
salari minirn vital, el Govern de la Generalitat 
podria prendre altres mesures que el compensessin 
sobradament d’aquest augment de despeses : ho 
ccmpensaria amb ingressos, amb economies evi- 
dents i amb rendiment de treball. PerquP nosal- 
tres diem que en acordar-se aixa, haurien d’elimi- 
nar-se del Pressupost totes les gratificacions del 
ccncepte que siguin. Les gratificacions extraocdi- 

encara figuren avui en el Projecte de 
shn una herencia de temps passats i 
t de cocrrupteles, de favoritismes, de co- 

ses que desmoralitzen en lloc d’cnfortir i vigorit- 
zar el personal. Les gratificacions no tenen raó1 d’e- 
sistPncia, perquir en una Administració1 pública 
ben organitzada no hi ha d’haver pas hores extra- 
ordin&ries, car e! treball ha de marxar normalment 
sense batzegades. Solament aquest capítol de gra- 
tificacions, ja resta una bona suma d’aquesta part, 
que s’augmentaria d’acceptar-se el salari mínim 
total per a obrers i empleats. 

Nosaltres demanem la supressi6 de les estrc- 
nes. Es clar que en parlar d’estrenes s’ha de 

ccmpte sobretot que a questa demanda 
o significa pas una disminució de salari 

per6 que a la vegada ha de significar una econo- 
mia evident per al Govern de la Generalitat; i 

aix6 4s realitzable, pcrquP fixeu-vos que als 
liomes -- obrers o emp!eafs - als quals se’ls 
augmentaria el salzri i el sou per a igualar-los 
PIS uns als obrers que treballen en empreses 
partirlilars i els altres als  emplcats, perqui: en 
realitat a l’empleat al qual sc li assignessin 4,000 
pessetes com calari mínim, no se li augmenta- 
rien 1,000 pessetes, sinó 750, perqui: aquest em- 
pleat en arribar €i cl’any rep una mesada mks. 
Solament amb aix6, amb la supressió de les 
estrenes, de coiicedir-se cl salari minirn, la  Ge- 
neralitat faria un estalvi de 88,000 pessetes. En 
aquesta qüesti6, en demanar la supressi6, nos- 
altres proposem, per a no perjudicar els altres 
- perqui: no signifiques aquesta mesura una 
disminució indirecta del sou - , proposem que 
aquesta mesada de més que es dóna a f i  d’any 
es reparteixi en dotzenes parts i s’incorpori al 
sou dels funcionaris que tinguin actualment de 
4,000 a 9,000 pessetes; no als sous superiors 
a g,ooc. La supressió de les estrenes, per a nos- 
altres té una importiincia, una bona importdncia, 
perqui: es tracta de suprimir un vici, un pre- 
judici, una cosa heretada i característica de les 
supersticions catdiques; no hi ha raó perquP 
nosaltres ho acceptem. Aixi, estava molt b6 abans 
pels homes que dirigien la colnlectivitat i que, 
com a creients, acceptaven aquella ittica furiosa 
del perdó cirwmstancial i, sobretot, la possibi- 
litat de la reincidhcia sistematica amb el perdó 
sistemgtic, per6 aixi, a nosaltres no ens ha de 
dir res. Nosaltres hem de donar tanta impor- 
tincia als factors econ6mics com als factors es- 
pirituals, perqui: mentre no  goguem anar a trans- 
formar totalment la contextura intima dels nostres 
conciutadans, aquesta revolució en la qual tots 
somniem no seri mai una realitat. I aquesta 
nova vida interior s’ha d’anar formant treient 
del camí precisament aquestes practiques a la 
vegada vicioses i ruinoses per a la col.lectivitat 
i que no es basen en cap fonament just. L’única 
cosa justa en mat6ria de salaris i treball és que 
el salari normal sigui suficientment alt per a 
suplir les necessitats de cada u sense propines 
de fi d’any. 

Proposem que aquesta mesura del salari mi- 
niin vagi acompanyada d’un augment d’hores de 
treball, cosa l6gica i necesshia; necessgria, perqu? 
hi hagi un millor rendiment i alhora per a posar 
f i  a una situació injusta que avui encara sub- 
sisteix a la Generalitat, ja que mentre uns guanyen 
sempre el mateix sou i treballen quatre hores i 
mitja cada dia, altres guanyant menys sou, un 
sou de 2 j o  pessetes mensuals, treballen set hores 
diiiries, i aquesta situació de privilegi per a uns 
s’ha d’acabar. I s’ha d’acabar d’aquesta manera: 
uniiormant les hores de treball dels homes que 
estan al servei de la Generalitat i fent de m- 
nera que cada home, en els anys pugui arribar 
a hsser una funció, és a dir, des que un holm 
entri a la Generalitat, dintre la seva categoria 
i classe, no hagi de pensar en acumulacions per 
a resoldre el seu problema vital, que siipjga que 
all& hi ha d’ésser totes les hores viilides del seu 
treball, i que percebrB un sou prou remuncrador 

i 
1 
E 

1 



PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMECRES, 28 DE DESEMBRE DE 1932 129 

per a satisfer les seves necessitats vitals. Amb 
aquesta reforma de l’horari estem segurs que 
compensem a la Generalitat de l’augment de 
despeses que suposa l’elevació dels sous i salaris 
als tipus que nosaltres hem proposat, perqu5 
una hora i mitja per dia del conjunt dels fun- 
cionaris, al cap de l’any ben bé es tradueixen 
en una bona quantitat de pessetes d’estalvi de 
nous funcionaris que hi haurien d‘anar sinó can- 
viem aquest r6gim. 

A més, proposem una altra cosa, que és de 
major volum i de més grossa transcendhcia per 
a les finances immediates de la Generalitat i 
que compensa enormement l’augment de despeses 
que suposa el salari mínim, i és una nova polí- 
tica en mat6ria de jubilacions. Nosaltres diem 
en el nostre vot particular que el Conseller de 
Finances presenti, en ei curs de l’any que va 
a entrar, un projecte de jubilacions en el qual 
la Generalitat es comprometi a pagar un m$xim 
de 500 pessetes mensuals, és a dir, 6,000 pessetes 
anuals sense descompte de sous ni de salaris, 
perqui? nosaltres tenim el nostre concepte de la 
jubilació. La jubilació és un deure social; la 
col-lectivitat est$ obligada a assegurar a tots 
els homes que treballen un final de vida tranquil, 
decent, higi6nic i digne, perd més enlla d’aixd 
ja és caure en el superflu, i el superflu no esta 
obligada a pagar-ío la generalitat, la col-lecti- 
vitat. Si ens hi fixem, veurem com existeixen 
coses que són profundament immorals, i entre 
aquestes hi ha el que la Generalitat pagui jubi- 
lacions de 2,000 pessetes al mes. Precisament 
aquest any, abans d’acabar l’any, la Generalitat 
jubilar& un funcionari, el que encara és el seu 
Secretari general, amb ~ 7 , 0 0 0  pessetes anyals. 
I jo dic, senyors Diputats, que aixd és profun- 
dament immoral, que és profundament immoral 
mantenir en mat6ria de jubilacions la irritant 
desigualtat que sosté entre uns i altres funcio- 
naris, amb poca atenció per homes que treballen 
com els altres i que tota la seva vida han estat 
sotmesos a la mis&ria i I’explotació, i, en canvi, 
s’atengui esphdidament  a d‘altres funcionaris, 
a d‘altres homes que sempre s’han emportat la 
millor part. Aixd, s’ha d‘acabar com més aviat 
millor; i s’ha d’acabar, no sols perqui: és just 
que acabi, sinó perqui: si no se li posa f i  es manté 
una corrupció del sentit social, del criteri i del 
concepte social de les jubilacions. A més, convé 
que acabi perqu6 cal fer una política important 
&economies i la Generalitat no percep res per 
les jubilacions. Si pensem el que en aquest as- 
pecte pot ocórrer d’ací deu anys més - i tingui’s 
en compte que deu anys no representen res en 
la vida d‘una col-lectivitat -, si pensem en la 
quantitat immensa de funcionaris que al cap de 
deu anys estaran en condicions, legals de jubilar- 
se, arribarem a la conclusió que aleshores el 
pressupost de classes passives com les anomenem, 
arribar& segurament a un gran percentatge dintre 
de la totalitat del nostre Pressupost. 

Aixd és una de les primeres coses que s’han 
de corregir. I així ho hem reflectit en el nostre 
vot particular perqui: el senyor Conseller de Fi- 
nances, al seu degut temps, formuli el projecte 
en aquest sentit. Cal corregir una practica im- 

moral que va ésser implantada p x  gent que 
té  un concepte aristocrgtic de la vida política 
i social, perd que no pot de cap ce les mane- 
res imitar-se i seguir-se pes gent qxe té un con- 
cepte democratic i just dintre de les relaciona 
humanes. 

Per a compensar aquest petit augment de 
despeses, en proposar el salari mínim, no sola- 
ment donem solucions de caracter, diríem, intern, 
de reestructura de coses internes de la Gene- 
ralitat que signifiquen economies de despeses, 
sina que també proposem dos coses que signi- 
fiquen un ingrés considerable per a la Gene- 
ralitat, ingrés considerable que ha de servir per 
a cobrir aquest petit augment de despeses i també 
per a reduir en bones proporcions el dPficit inicial 
d’ayuests Pressupostos. Ambdues 6 n  ja propo- 
sades pel Conseller de Finances, i el que nos- 
altres en aquest cas volem fer és donar-li un 
petit retoc perque tinguin major efi&cia i, sobre- 
tot, major fecunditat. Nosaltres proposem que 
l’arbitri sobre aprofitaments hidraulics, que és 
avui de 2’50 pessetes k. w. any, sigui duplicat. 
En  el calcul del Projecte de Pressupost aquest 
arbitri de 2’50 per concepte de k. w. any pro- 
dueix I milió de pessetes, i nosaltres, en pro- 
posar que es dupliqui per a arribar a aconseguir 
z milions de pessetes, entenem que no fem una 
cosa demagbgica ni propose tn un impossible, 
sinó una cosa molt faci1 de portar-se a la practica, 
ja que es tracta de poderoses empreses que no 
rendeixen el degut a la col.lectivitat i que mai 
no han estat molestades per la colledivitat, donat 
que llavors eren en definitiva elles mateixes les 
qui governaven el país ; perd ara, ja és una altra 
cosa. 

Es possible que protestin. Evidentment ; 
sempre que hi ha un canvi de tictica política 
la protesta existeix. Pera, ¿fins on arribari 
aquesta protesta? ¿Es que les companyies d’e- 
lectricitat es negaran a contribuir al sosteniment 
de la Generalitat de la Catalunya au thoma?  
Amb motiu de quP? ;Es que amenaqaran amb 
un augment de tarifes per a conseguir que en 
definitiva sigui el consumidor el que pagui aquest 
augment de despeses? De la revisb de tarifes, 
cal parlar-ne ; perd haurem d’ésser nosaltres els 
qui en parlem, no les empreses. Les empreses 
se’n cuidaran molt, de remoure aquesta qüestió 
de les tarifes, perquit saben que hi ha un Parla- 
ment que representa la voluntat authtica de Ca- 
talunya, i aquest Parlament, si revisa les tarifes, 
ser& per a afavorir la gran massa que avui es 
veu molt castigada pels excessos de l’egoisme 
dels poderosos. ¿I que poden fer en aquestes 
circumstancies les empreses de Catalunya, quasi 
totes elles de capital estranger, contra aquest 
augment dels aprofitaments hidriulics, quan eo- 
tre elles fig,ura una empresa que és prou pode- 
rosa per a pagar salaris de 7,000 pessetes or 
l’any, que ve a representar el que rendeix per 
a la Generalitat el total de l’arbitri? Nosaltres 
proposem que la facultat que demani el Conseller 
de Finances en matPria de CPdules, es concedeixi, 
perd en setit imperatiu, en sentit afirmatiu. En el 
Decret de la Generalitat hi ha un article, el 6.’, 
en el qual es diu : 
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<Article 6.’ - S’autoritza el Conseller de Fi- 
nances per presentar al Parlament, hi ho estima 
de conveniíkcia, abans de comenfar el període 
de percepci6 de 1’Impost de cPdules personals, i 
amb l’anticipació suficient, un Projecte de modi- 
ficació de 1’OrdenanSa que consisteixi fonamen- 
talment en la variació del tipus de la tarifa se- 
gona, de manera que la base d’imposició resulti 
justament proporcionada a la de les altres dues 
tarifes, i sempre dintre els límits que per a la 
Recaptació assenyalen les quantitats consignades 
en el Pressupost d’hgressos. )i 

I nosaltres proposem que aquesta redacci6 
condicionada, facultativa, sigui una concessió 
que tingui un valor imperatiu i afirmatiu, dient 
que el Conseller de Finances presentara aquest 
projecte de modificació del tipus de la classe se- 
gona de la ci-dula. I s’ha de fer així, perqui- la 
Generalitat no esta en condicions de prescindir 
de la més petita possibilitat de majors ingressos. 
Tingui’s en compte que aquest Pressupost que 
estem discutint se’ns presenta amb un dkficit ini- 
cial de 4 ó 5 milions de pessetes ; i tingui’s en 
compte, també, que aquesta reforma del tipus 
de la ckdula tarifa segona, segons va declarar el 
Conseller de Finances, significa un ingrés d’uns 
2 milions de pessetes. I jo dic que si hi ha pos- 
sibilitats, si existeix aquesta possibilitat, és de 
justícia que s’augmenti la recaptació de ci-dules, 
sobretot en aquest tipus que afecta justament als 
estaments que econcimicament són més forts de 
Catalunya. No ens podem detenir, sempre que 
obrem amb justícia, a mirar si és necessaria o 
no l’autorització, sinó acordar-la amb carhcter 
afirmatiu, imperatiu. L’autorització és necessd- 
ria en aquesta forma, perqui-, desgraciadament, 
tal com hau& de treballar i desenvolupar-se la 
Generalitat amb els recursos i la forma en guit 
aquests recursos financers li han estat traspas- 
sats per 1’Estat Central, fatalment a Catalunya 
sempre hi haura necessitat, i escassesa de recur- 
sos. Per aixj entenem, i ho tornem a repetir, que 
aquesta autorització que demana el senyor Con- 
seller de Finances ha d’ésser acordada en sentit 
afirmatiu, declarant que té absoluta raó i esta 
plenament justificada i que és necessari que la 
Generalitat cobri com més aviat millor aquests 
2 milions de pessetes, que bon favor faran. 

crec, doncs, haver demostrat d’una manera to- 
tal la possibilitat immediata de poder anar a aques- 
ta re3orma justissima de la burocracia de la Gene- 
ralitat, i de poder anar a la seva implantaci6 
immediata sense colmprometre l’estructura ni l’es- 
tabilitat del Pressupost. L’aprovaciói del salari mí- 
nim, vital, per al funcionari de l’última categoria, 
que són els més necessitats, ha d’ésser immediata- 
ment un fet. 

Hi ha, a més, una falla, la darrera - i vaig a 
acabar ja, puix que no vull cansar més l’atenció, 
dels, senyors Diputats i Consellers - que nosaltres 
considerem la més greu, perqui. fa referencia a la 
vida general de Catalunya. Fins ara hem parlat 
d’un problema que té un valor colm a iniciacib 
d’una política, com a un aveny impobantíssim, 
evidentment, en un futur polític de salari mínim 
vital per a tot Catalunya. Perd ara, em referiré a 
una qiiesti6 que interessa directament tot Catalu- 

nya, i és el que us deia en comenqar: la manca 
de visi6 política del Govern davant de la situació 
social. Fixin-se bé els senyors Diputats que el po- 
ble de Catalunya té una esperanqa en el Govern 
de la Generalitat ; hi té posada una forta illusió i 
espera que els primers actes d’aquest Parlament 
tindran una conseqiihcia beneficiosa per a la gran 
massa que ens’ hi ha portat. I jo no estic molt 
segur, si d’aquest Parlament surt un Pressupost 
tal com el que s’ha presentat, que aixd sigui el 
comencament de la satisfaccib de les grans zones 
de treballadors rurals i urbanes de Catalunya, per- 
quk en aquest Pressupost no hi ha res que faci 
referkncia a una cosa tan angoixosa, viva realitat 
a Catalunya, c0.m 6s la crisi econbmica i l’atur 
foryós. Jo crec que el Govern de la Generalitat ha 
co~mks un error no dedicant almenys cer aquestes 
atencions una partida especial, sobretot en la folr- 
ma que nosaltres desitjaríem. El Colnsell Execu- 
tiu demana autorització, en virtut de l’article 5.’ 
per emetre obligacions de 1’EmprPstit de 30 mi- 
lioas de  pessetes, emPS el 1928 per l’extingida 
Dliputacib de Barcelona, i aplicar aquestes inver- 
sions a les necessitats pressupostaries. I Demana 
l’autoritzaci6, per si ajxd no fos psssible, per rams 
que tats sabem, perqui- s’autoritzi a fer altres 
emissions de cri-dit, a resultes, també, de fer front 
a les necessitats pressupostaries d’aquest Ptessu- 
post. Nosaltres modifiquem lleugerament aquest 
article i diem que s’autoritzi el Consell Executiu 
perqui-, a proposta del Comseller de Finances, 
emeti tolt el que manca emetre d’aquest Pressupost 
de 1928 o que faci aquelles alteracions de crkdit 
que cregui coavenient, donada la situaci6 social. 
Ho considerem aix6 com indispensable. Ací hi ha 
dcs matisos, evidentment. Un d’ells és una sen- 
zilla operaci6 de tresoreria per a fer front al dk. 
ficit calculat en el propi Pressupost i per a salvar 
els deutes passats’; l’altre, és també una operacib 
de tresoreria, mitjanyant la qual resta un marge 
d’X milions per a fer front a, qualsevol circums- 
tancia anormal que es produís, com, per exemple, 
per a atendre la situaci6 angoixosa de la classe 
treballadora de Catalunya. 

Es clar que el Govern de Catalunya segura- 
ment ja ha pensat també, com nosaltres, la  ma- 
nera d’afrontar aquests problemes difícils que 
avui hi ha a casa nostra i ha trobat possible- 
ment una solució; perd a mi em fa I’efecte de 
com si  el Govern de Catalunya sentís en aquestes 
circumst2ncies certes temences, certa angoixa da- 
vant de 1 actitud que prendria en front d’aquesta 
política l’alta finanCa, que és la que representen 
aquests senyors. íAssenyala la  Minoria regio- 
nalista. ) 

Recordo que a l’estranger hi ha exemples 
que justifiquen aquests dubtes d’una manera 
categdrica, i recordo, com a més típic, el cas 
ocorregut a la República francesa l’any 1924, 
a conseqüihcia del triomf esclatant del sCBrtel 
de Gauches)), format pels socialistes, radical-so- 
cialistes i radicals, davant del qual figurava 
Herriot, i recordo també el segon gabinet Herriot, 
anomenat llampec, ja que ni tan sols va arribar 
a durar vint i-quatre hores. Tinc molt present 
totes les vicissituds d’aquella victbria de l’es- 
querra que fou neutralitzada totalment per lla@ 
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tuació de I’alta financa. Herriot, que represen- 
tava el pensament de FranGa en aquell moment, 
era derrotat per Poincaré, que representava els 
interessos de FranCa. Temo que ací pugui ocórrer 
alguna cosa semblant, i que ja es mediti alguna 
maniobra en aquest sentit. I per aix6, els Di- 
putats socialistes, amb el desig de facilitar-vos 
la tasca que cal fes i que no podem fer nosaltres 
mateixos, acompanyem en aquest vot particular 
un Projecte de Llei que tendeix a situar la 
Generalitat de Catalunya en una situació eco- 
n6mica que la faci independent de l’alta finansal 
i si pot ésser que la  situ’i de manera que l’alta 
finansa quedi en absolut al marge de la Gene- 
ralitat. 

Aquest Projecte de Llei, del qual solament 
podré dir-ne breus mots, ja que per disposició 
del Reglament de la Cambra ha de passar a 
l’estudi d’una Comissió, és molt senzill, és el 
que podríem dir-ne l’ou de Colom. 

A Barcelona, tots ho sabem, hi ha una si- 
tuació de fet que gairebé té  tots els aspectes 
d’una situació de dret. I és la que els propie- 
taris, així com les empreses de servei públic, 
se senten tan omnipotents, que tots els que 
paguem lloguer o tots aquells que gastem aigua 
i llum som considerats com a mat&ria explotable 
per aquells bons senyors. Resulta que avui a 
Barcelona i a tot Catalunya - i el Projecte 
es refereix ja a tot Catalunya - hi ha una 
enorme massa de milions de pessetes en concepte 
de dipbsit de lloguers i de dipbsit de garanties 
pel consum del gas, de l’aigua i de l’electricitat, 
i aquests milions estan en mans dels propietaris 
de les cases i de les direccions d’aquestes grans 
empreses de serveis públics; aquestes enormes 
sumes, per les quals ells no en paguen cap in- 
ter?s, les mobilitzen a llur gust i segurament 
n’obtenen bons guanys. Nosaltres preguntem : Per 
quina raó justa els propietaris i les Direccions de 
les empreses de serveis públics han de quedar-se 
amb aquestes quantitats que no són d’ells, sinó 
de terceres persones? I perqu6 aixb no ocorri 
més, creiem, i aixb és el que es proposa en el 
Projecte de Llei, que aquestes sumes haurien 
de constituir el fons d’una institució que formés 
part de la Generalitat de Catalunya i que ser- 
virien de base per a tenir una política finan- 
cera independent del Govern de Catalunya. 

Aixb és el que proposem, i solament he d’afegir 
que és necessari afrontar la situació coratjosa- 
ment, perqu?, tingueu en compte, vosaltres, els 
homes del Govern, que es treballa ja en contra 
de la vostra actuació i que la tasca que haureu 
de realitzar no és fAcil, gens fAcil, ans bé molt 
difícil; i un cop més he de repetir-vos que es 
poseu en guirdia amb els vostres enemics, que 
són molt poderosos i temibles i que indubtable- 
ment a hores d’ara s’estan ja esmolant les ungles. 

Elaveu. de fel- front a circumstancies verament 
difícils, no oblidar que la situació1 de Catalunya no 
permet més ajornaments ni permet tampolc co- 
vardies ni tolerancies amb els que fins ara han 
destruit tot  el bo i tot l’iítil que hi havia a Cata- 
lunya, i hem de fer esforps perquP no es, perdi 
definitivament res d’aixd. Tingueu en compte que 
alguns diaris han parlat ja que a Catalunya, hi ha 

9 

cSin trabajotn i que no hi ha asens- feinam, i a 
Catalunya realment ja hi ha sense feina, i 6s- per 
aixt, que és necessari anar en molt de compte amb 
els que ens diuen que tots els que capitanegen en 
aquestes manifestacions) dels sense feina són caste- 
llans. Tingueu present que el catala és un home 
orgullós, és un home que sap callar-se les seves 
cointrarietats i que resta a casa, mentre té una es- 
peranga, perd també no es pot oblidar que quan 
el catala es llanga al carrer ja noi el coaté ningú. 
Mentre el catala té una esperanga, roman, com he 
dit abans, a casa seva per propi orgull i dignitat, 
i el fet que noi porti al carrer la seva misPria, no 
vol dir que no existeixin els sense fena a Catalu- 
nya, ja que són moltes les zones del rostre país en 
les quals milers] de famílies s’hi 
ment de fam, i en les quals es dest 
cipis més característics del nostrt poble per 
la promiscuitat obligada en la qual, empesa per 
les circumstancies i per la manca de treball, 
es veu obligada a viure la nostra classe treballa- 
dora. Es necessari que el Govern afron 
ta qüestió valentment i sense témer les s 
seqühcies. 

No sé si jo1 hauré estat afortunat ct no1 en la de- 
fensa del meu vot particular ; jo1 espero que ablans 
de votar en co’ntra, q abans de dir que esteu d’a- 
cohd en el fotns d’aq vot, perd queaquest no és 
el molment q o r t ú  p seva acceptactó, que abans 
d’ajosnar-ho, pensareu bé i ho1 pensareu dues vega- 
des, que tant vosaltres, elsi Diputats d: l’Esquerra, 
com nosaltres, els Diputats de la Unió Socialista, 
som fills de la revoluci6 i que honrdament hem 
d’acomplir el que aquesta revoluci6 ens va manar 
i que colnstitueix la voluntat expressa, categdrica 
de Catalunya. (Mol t  bé.) 

E1 Sr. PRESIDENT : El senyor -Vidal i Guar- 
diola té la paraula. 

E l  Sr. VIDAL I GTJARDIOLA : Senyors Di- 
putats : Bls companys de Minoria a la Comissió 
de Pressupostos m’han atorgat la seva confianp 
en l’afer que debatem, cofnfianga queper més ho- 
nor fa que en aquests moments m’hagi d’adrefar 
a la Cambra per a resumir les explicaciotns del que 
nclsaltres coasiderem que constitueix el fonament 
de la nostra discrephcia en el dictamen de Uajo- 
ria, que és reprolducció, en petites diferPncies, del 
Projecte de Pressupost presentat pel senyor Con- 
seller de Finances. E n  aquestes remions de la 
Comissi6 de Pressupostos, nosaltres hem tingut 
o’casib de demostrar el nostre esperit de colllabo- 
raci6, i del qual ha donat proves el nostre illustre 
amic senyor Joan Ventosa i Calvell procedint, en 
la forma en quP sempre ho fem quan es tracta 
sobretot de problemes com el de Pressupostos’ que, 
tenint un caire pdític al qual s’ha referit el senyor 
Duran i Ventosa, afecten principalm2nt a proble- 
mes t6cnics que polden ésser i han d’kser absolu- 
tament estudiats, amb absoluta, inde?endPncia de 
la política de partit. Nosaltres, en la Cmissib de 
Pressupostols hem tingut la folrtuna de disposar 
de la major part, de la quasibé totalitat de les 
dades que virem demanar i, a més, de sentir les 
explicacions de! senyolr Conseller de Finances que 
constantment assistí a les, sessions. 

Aixa ens ha permPs de formar-nos un criteri 
de coiniurxt sobre el Projecte de Pressupostos, cri- 
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teri de conjunt que nosaltres hem d’exposar aquí 
perqu? creiem que en el moment actual, amb inde- 
pendencia de les observacions de detall que fornu- 
len amb) relació a cada capítol1 i del vot particular 
que fonamentarem en el moment oportú respecte 
de l’articulat ; en el moment actual és l’estruc- 
tura generai del Pressupost la que ha d’ésser ací 
analitzada. Per aquest mokiu, jot prega el senyor 
representant de la Minoria de la Unió, Socialista, 
senyor C m m r a ,  que no es prengui malament el 
que ja, parlant després d’ell, noi reculli les seves 
manifestacictns, encara que sols sigui en la part 
que em pertany, naturalment, no en la part que 
pertany al Govern, per a dir en el que discrepo 
d’dles, perquP quan vingui el moment de discutir 
les seves prqmstes, el company de minoria a qui 
correspongui ja ho farh. No prengui, doncs, a des- 
cortesia que en aquest moiment jot na li faci cap 
allusi&. 

I entro directament en el que és avui el tema 
centml de discussió’ : la totalitat del P’ressupost. 

res ens trobem amb una xifra, que és1 la 
primera, la que salta a la vista, la xifra tottal del 
Pressupost, .de 65.738,ooo pessetes. Aquest Pres- 

representa un augment de 5.219,ooo pes- 
abre la suma dels quatre Pkssupostos que, 

prorrolgats en diverses formes, varen regir a les 
quatre antigues aprodnciesn durant Z’any 1932. 
,as el Projecte  pe^ a 1933, com ja va dir el senyor 
Conseller de Finances, un Pressupolst transicioi- 
nal, provisional, interí. Tant és aixi, que, al meu 
entendre, gairebé hauria valgut la pena de pre- 
guntar-se si noi hauria estat més senzill proirrogar 
purament i simplement els quatre Pressupostos 
que ja  regien el 1932, i noi lligar-nois les mans 
absolutament amb cap acord per a la preparació 
del primer Pressupost definitiu a elaborar quan 
vingués el traspas de serveis. Perd ja ens trobem 
en front d’un Projecte de Pressupostos, amb el 
qual el senyor Conseller de Finances ens va dir 
que havia volgut reso’ldre dos problemes, que nos- 
altres reconeixem moilt interessants : la unitat geo- 
grafica $de Catalunya i la noiva estructuració de- 
partamental. Es poidria discutir - noi estimo! que 
sigui un dels temes més interessants - si aquests 
ideals estan ja definitivament resollts en el Projecte 
de Pressupolstos, perd és un fet que tolt i iniciant- 
se la solució de 1’aspecte unitat geografica i la so- 
lucib de l’aspecte estructura departamental, el 
Pressupost és un P’ressupost interí que deixa pen- 
dents la major part de les cases per a quan vingui 
el Pkessupost definitiu. Perd tot i essent un Pres- 
supost interí, nosaltres hi troiban aquest primer 
fet aritmPtic a quP joi alludia : un augment de des- 
peses de més de 5 milions de pessetes. I nosal- 
tres ‘diem : un Pressupolst interí és, encara, més 
perill& que un Pressupost definitiu, quan cointé 
un augment tan considerable de despeses, si aquest 
augment noi esta plenament justificat. La histdria 
financiera dels poibles esta plena d’exemples d’in- 
terinitats que s’han eternitzat, i si examinem 
aquests Pressupostos, ens trobarem sempre que 
les errades comeses en moments d’interinitat 
han donat llac a la formació de carregues de ca- 
racter permanent, carregues mortes, que repre- 
senten un tant per cent cmsiderabJe de les des- 
peses totals, prenent un lloic que en realitat hau- 

ria de restar reservat a les despeses, vives, a les 
despeses productives. 

Doncs bé : ien quines condicions es justifica 
o podria justificar-se l’augment de 5 milions de 
pessetes entre 1932 i 1933 ? He d’avanSar, abans 
d’analitzar aquesta pregunta, que en un total de 
65 milions de pessetes, 12.416,ooo pessetes re- 
presenten ingressos extraordinaris. Vol dir que 
per endavant ja es diu que no es cobriran amb 
ingressos corrents, sinó que es cobriran amb apel- 
lacions al crMit. Aquests 12.416,ooo pessetes 
representen també un augment de més d’I mi- 
lió de pessetes sobre la partida corresponent de 
l’any 1932. I cal no oblidar que d’aquestes des- 
peses de més de 12 milions de pessetes que figu- 
ren en la columna anomenada de l’extraordinari, 
gairebé la meitat, segurament un xic més de la 
meitat, scin despeses que amb una classificació 
rigorosa no corresponen pas a aespeses de primer 
establiment, i que en bones finances haurien d’és- 
ser cobertes per entrades ordinaries. Per6 nos- 
altres, per a saber quina gravetat pot tenir en el 
moment actual, abans del traspas de serveis, 
abans de la formació del Pressupost definitiu de 
Catalunya, aquest augment de més de 5 milions 
de pessetes, ens hem de preguntar si es complei- 
xen les tres condicions fonamentals perque aquest 
augment no tingui transcend6ncia ni tingui gra- 
vetat. Aquestes tres condicions són (com hem ex- 
posat nosaltres a la Comissió de Pressupostos), 
que totes les despeses es cobrissin amb ingressos 
ordinaris ; que el Pressupost ordinari estigués 
anivellat, i que l’elasticitat dels ingressos ordi- 
naris correspongués més o menys a l’augment de 
les despeses. Veiem ara corn ‘aquest augment de 
5 milions de pessetes compleix cada una de les 
condicions indicades. Ja hem vist que la pri- 
mera no la compleix. De 65 milions de pessetes, 
més de 12 milions, o sigui en xifres rodones un 
2 0  per 100, es cobreix amb apellacions al crPdit. 
Jo ja sé que aquesta proporció, o, més ben dit, 
aquesta desproporció, respon a causes tradicio- 
nals, que no és pas una falta d’aquest Pressu- 
post, que sigui nova ; sé perfectament que les an- 
tigues Diputacions, amb unes finances migra- 
díssimes, amb l’espcranga, sempre, que vindria 
aviat una reforma, havien seguit el criteri indis- 
cutiblement perillós, sobretot si s’eternitza, d’a- 
nar pagant cada any importants quantitats de 
despeses ordinaries amb ape1,lacions al crPdit. 
Perd ja he dit que nosaltres havíem de prescin- 
dir d’aquestes faltes tradicionals explicables en 
un ri.gim i en un ambient que nosaltres hem 
de considerar extingit, i que nosaltres havíem de 
plantejar-nos quines són les comeses nostres en 
el moment d’anar a construir com a Diputats de 
Catalunya un Pressupost veritablement nou Nos- 
altres sabem perfectament que la migradesa dels 
antics Pressupostos provincials no era principal- 
ment culpa de les Diputacions, sinó que era culpa 
d’un rPgim financier inadequat. Nosaltres sabem 
que la causa basica era un centralisme financier 
exagerat, i el que nosaltres hem de procurar és 
que en el nou rPgim aquest centralisme financier 
no s’eternitzi, disfressat amb un altre nom, perd 
que ara, com aleshores, seria l’element més pe- 
rillós per a la construcció d’un Pressupost ade- 
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quat, on nosaltres poguéssim buidar els nostres 
ideals de catalanistes, desitjosos tots de cons- 
truir una Catalunya que atengui de debj tots els 
serveis que els catalans estan esperant d’ella. 
Teniu ja per a ix j  una de les coses caracterís- 
tiques, on totes les difersncies de partit han de 
desaparPiser. (Ocupa la ,PresidBncia el Vice-pre- 
sident Frimer, senyor Casanoves.) Si no ho he 
entPs malament, per una nova comunicada amb 
veu baixa, nova molt satisfacthria, sembla que ha 
estat ja aprovat l’articulat de la llei de Pressu- 
postos que dóna una facilitat més al Govern per 
a gestionar aquest traspas de serveis. Nosaltres 
ho celebrem, com deveu celebrar-ho tots vosaltres, 
i ho celebrem sobretot perquP en aquest aspecte 
- i la histbria de les finances de les Diputacions 
en els darrers trenta anys n’és una confirmació 
- no es tracta, quan Catalunya discuteix amb 
Madrid - dic Madrid per a dir-ho tot en una 
sola paraula -, de qüestions financieres ; no 
es tracta que Catalunya vulgui avantatges en 
contra o a costa dels altres pobles hisphnics; sinó 
que es tracta, al nostre entendre, que Catalunya 
i tots els altres pobles hisphics, que viuen, pro- 
dueixen i treballen, lluiten contra l’enemic comú, 
que és aquest centralisme absorbent, centralisme 
que acumula una quantitat d’energies per a des- 
truir-les després i esmerfar-les en finalitats abso- 
lutament inútils. 

Doncs bé : ja que aquesta condició no s’havia 
pogut complir fins avui - que totes les despeses 
ordindries s’atenguessin a entrades també ordi- 
ndries -, nosaltres es t imhem que en aquests 
moments de transició, si no es pod: la esmenar 
d’una vegada aquest d&ficit, el menys que es 
podia fer era no agreujar-10. 

Perd no és aquesta l’única condició que no 
es compleix. Hi ha la segona, i és que deixant 
de banda la part de despeses que es cobreix 
amb 1’apel.lació al credit, i prenent solament la 
resta, o sigui el veritabIe Pressupost extraordi- 
nari, nomenat així en el Projecte presentat pel 
senyor Conseller de Finances, també nosaltres 
hem hagut d’estudiar el problema de si  aquest 
Pressupost estava anivellat. En referir-me a 
aquesta qüestió sempre delicada, nosaltres, di- 
guérem a la Comissió, i ara jo ho repeteixo ací, 
que considerdvem que el problema d’examinar 
si les finances públiques de Catalunya estaven 
sanes o necessitaven sanejament, amb concreció 
i amb patriotisme es podia i es devia tractar 
públicament. Jo no recordo un sol cas d’un 
poble que s hagi arrui’nat perqui: els seus polítics 
i els seus governants hagin dit la veritat, inclús 
en mati:ries que reconec tan delicades com aques- 
tes. Són, en canvi, nombrosos els pobles que 
han anat a la roca perqui: els seus governants 
els han entretingut d’una manera excessiva amb 
promeses, fent-los tancar els ulls davant d’una 
realitat que és molt més dura que totes les il-Iu- 
sions i que totes les voluntats. 

Nosaltres hem estimat, després d’un examen 
de les dades que amb gran gentilesa ens ha 
proporcionat el senyor Conseller de Finances i 
sota les seves ordres, tots els serveis ti:cnics de 
la Generalitat; nosaltres hem estimat que és in- 
dispensable fer un andlisi d’algunes partides d’in- 

gressos que estan estimades en el Projecte de 
Pressupost per quantitats superiors, no ja a alli, 
que han rendit el 1932, sinó a all0 que en cir- 
cumstincies normals puguin rendir el 1933. Si 
aquest andlisi ens porta a la con1:lusió que el 
Pressupost ordinari té una certa deiicihcia, nos- 
altres hem d’anar seguidament a 1; tercera pre- 
gunta : Si el I932 hi havia ja una difertkcia 
amb aquest augment, de més de 4 milions de 
pessetes (i parlo sols de l’augment (de l’ordinari), 
amb que es pagard? ?Es que hi ha en els in- 
gressos de la Generalitat, com a riillorats amb 
les propostes que formula el senyo1 Conseller de 
Finances, l’elasticitat necessdria per a fer front 
al deficit que hi pugui haver el 1932 (i jo no 
sóc el cridat a xifrar aquest augment), de 4 mi- 
lions llargs de pessetes? Nosaltre. temem que 
no, i temem que no per una raó indiscutible. 
1,s major part de les entrades de la Generalitat 
de Catalunya, amb les previstes en el Projecte 
de Pressupostos, són entrades que no per la 
voluntat del Consell ni per la del Parlament, 
sinó per compromisos anteriors, estan de dret 
establertes. No poden criixer, encara que creixi 
la base de riquesa, i, per consegiieni, un augment 
en un any de 4 milions de pessetes no es pot 
de cap manera atendre amb el que s’anomena 
augment vegetatiu dels impostos, perqu& en la 
major part d’aquests augments vegetatius es topa 
amb disposicions de la llei. 

Quant a les propostes que es formulen per 
a millorar alguns ingressos, jo ejtimo que el 
bon ordre exigeix que se’ns expliqu-n amb detall. 
Dem& o passat demd, quan entrem en aquesta 
mat&ria, la Minoria formular& les observacions 
que calguin. Avui em limitaré, mer.trestant, com 
crec haver-ho fet fins ara, a l’examen del pro- 
blema general de l’estructura del Pressupost. 

Quan discutirem aquest aspecte de si hi ha 
o no hi ha una deficihcia en els ingressos actuals 
de la Generalitat i si hi ha o no h, ha una elas- 
ticitat en aquests ingressos per a fer front a 
‘’augment de despeses, parlarem cel traspks de 
serveis, qüestió de la qual he sentit parlar i a 
la qual és molt natural que nosdtres haguem 
de fer ací una breu alslusió, amb ndependencia 
d‘unes explicacions més detallades que formula- 
rem després de sentir el senyor Conseller de 
Finances quan es discuteixi l’articdat del Pres- 
supost, articulat en el qual avui, com a tal, 
tampoc no hem de fer referencia. 

I aisi, hol han dit els nostres amics, ho ha dit 
el senyor Ventosa i el senyor Duran i Ventosa. 
Nosaltres ens considerem patriaticameat obligats 
a estar en el nostre lloc, per6 des del nostre lloc 
incondicioinalment a la dispasici6 del Govern pler 
a aju,dar-b en tat el que calgui perque el traspas 
de serveis es faci, dintre d’alld que ?reveu 1’Esta- 
tut, en les, millors condicions que es pugui. Per6 
insistint en manifestacions fetes pel senyor Duran 
i Ventosa, jo he de dir gue no crec en la solucib 
que en el Pressupost s’ha donat amb una, redaccib 
difícil i forfosament confosa. Zm refereixo a la 
part del Projecte, que té unes xifres que s6n en les 
despeses i en els ingressos coincidents amb el 
Projecte presentat pel Conseller de Finances. 
Doncs bé, j o  crec, insistint en une manifestació 
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del senyor Duran i Ventosa, que la partida de 
1.S50,ooo pessetes dels ingressos1 és perillosa. ~. 

E1 Sr. CONSELLER de Finances : Aclarim 
aquest punt. 

El Sr. VIDIAL I GUARD1OLrA: ... car pot 
representar que Catalunya xifri un dret que di- 
fereixi de la realitat. 

E1 Sr. CGNSEL,LER de Financesi: Perme- 
ti’m el senyor Vidal i Guardiolla que l’interrompi, 
perque la irnportjncia de la qüestió justifica la 
meva interrupcih. Esta dit d’una manera clara que 
solament en la part del traspisl dJingressas que 
correspongui als serveis que presta la Generalitat 
i mativin despeses en el present Pressupost. Per6 
vaig aclarir que no podia prejutjar unes xifres. 
Perdoni, doncs, la interrupció, donat el bon desig 
de fer un aclariment i d’evitar dubtes. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Molt agra’it 
al senyor Conseller de Finances. Jo he escoltat 
atentament les seves paraules, per6 nosaltrest, 
malgrat aix6, creiem que 6s tan colmplicat el calcul 
que s’hagi de fer sobre la base de l’Estatut, d’alld 
que correspon a Catalunya, i és tan contingent per 
altra banda el poder afirmar que els ingressois se- 
ran efectius, que nosaltres na veiem establerta una 
relacib entre aqaest ingrés de 1.850,000 pessetes 
que pot venir el mes de desembre de l’any vinent, 
amb les despeses que es consignen també en rela- 
ció amb els serveis que han de venir. Ací la meva 
missió és dir exclusivament que tot el que sigui 
prejutjar el traspas de serveis, sense cap avantatge 
per a l’equiiibri del Pressupost, pot tenir el gra- 
víssim inconvenient de dolnar lloc que abans que 
vingui el trasphs de serveis - iniciat tot just -, 
ja comencin a fer-se despeses que sótn compromi- 
sos per al dia de dema, i compromisos no coberts 
vertaderament amb nous ingressos, donant llac 
així a un augment d’aquesta deficiPncia que nas- 
altres creiem haver observat en el Projecte de Pres- 
supost que ha formulat el Consell de la Genera- 
litat. Nosaltres estimem, per consegüent, que hi 
havia dues circumstancies basiques que obligaven 
a aplicar un criteri de maxima restriccib en les 
despeses en preparar el Projecte de Pressupost. 
Per una banda, la indiscutible migradesa dels mit- 
jans financiers, i per altra banda, la necessitat de 
no prejutjar en cap sentit el resultat del traspas 
de serveis. Nosaltres, examinant un Pkessupost, 
la xifra del qual és modesta - ho reconeixem -, 
hem trobat que aquest criteri de maxima rigidesa 
que les circumstancies imposaven, hom hi man- 
cava per diversos conceptes. Jp noi entraré ací en 
detalls. E1 discutir cada un dels capítols, la Mino- 
ria anira formulant les observacions que corres- 
ponguin. Solament en línies generals, jo estic abli- 
gat a exposar ací a la Cambra quines són, al meu 
entendre, les falles principalment contra aquest 
principi de rigidesa que rra una obligaci6 seguir 
en la preparació! d’un Pressupost tan transitori, 
tan interí, com el de 1933. 

La primera falla, al.ludida ja pel senyor Duran 
i Ventosa, consisteix en un cert deliri de gran- 
deses en les despeses de representació. Ja en 
parlarem de la seva relació amb aquest moment 
d‘aquest deliri de grandeses. Per6 aquest deliri 
de grandeses es menja aproximadament el 50 
per IOO de les despeses ordiniries per a 1933. 

Segona falla, i aquesta té més importhcia -hem 
de deciarar-ho -, són les consignacions de nou 
personal abans d’haver-se fet la reorganització 
dels serveis. No té una, importkncia tan petita 
la creació de serveis nous i l’establiment des 
d‘aquest moment de determinades duplicitats que 
podrien resultar el dia que vingui el traspas de 
serveis, duplicitats que tota la bona voluntat 
del Consell, tota la bona voluntat del Parlament 
no podran evitar en el dia de dema. Perqui: si 
és un fet reconegut ja en la Histbria Natural 
el que la funció crei: l‘6rgan, ea  matQies admi- 
nistratives i burocraticas 1’6rgan crea la funció. 
Si nosaltres establim un nou concepte de des- 
peses, per petites que siguin, al cap d’uns quants 
anys es desenvoluparan i donaran lloc a cen- 
tenars de milers o de milions. Aixb és el que 
nosaltres creiem que s’ha d’evitar, sobretot abans 
de saber com es far& exactament, i amb quines 
condicions financieres, el trasp&s de serveis. 

Hem trobat, a més, en el Pressupost - ho 
abordarem en discutir punt per punt els capítols 
i els articles - l’establiment d’unes quantes con- 
signacions, aquestes dintre de la migradesa de 
les xifres totals de relativa import&ncia, de bastant 
importhcia, consignacions que no responen a un 
pla elaborat i madurat; és a dir, consignacions 
d’aquelles purament tedriques, purament fant&s- 
tiques, de les quals sempre haurien d’estar lliures 
els Pressupostos, perd sobretot un Pressupost in- 
terí que es forma en condicions dures com es 
forma el Pressupost de la Generalitat per a 1933. 

Finalment, hi hem trobat una altra categoria 
de despeses, sobre la qual els nostres vots par- 
ticulars ens donaran l’ocasió de cridar l’atenció 
de la Cambra. Són aquelles despeses que nos- 
altres, en la discussió amistosa de la Comissió, 
qualificarem de despeses polítiques, és a dir, 
d’aquelles despeses que volien respondre al com- 
pliment per part del partit polític que té la 
majoria de la Cambra i que ocupa la totalitat 
del Govern, de les promeses fetes durant el pe- 
ríode electoral en mati:ria de política social, en 
mati:ria de construcció de cases barates i altres 
mat6ries semblants. Nosaltres, respecte d’aquestes 
partides, en alguns casos potser procedint de 
camps ideolbgics bastant diversos, hem coincidit 
en la Comissió amb els companys de la Unió 
Socialista de Catalunya, quan hem dit que aques- 
tes partides o es consignaven després en un pla 
de conjunt i en quantitat suficient, o mes valia 
no consignar-les, perqui: petites consignacions des- 
nivellaven el Pressupost, per6 no representaven 
absolutament cap mena d‘utilitat, per petita que 
sigui. 

El Sr. COMORERA : Em permeteu? La di- 
fer&ncia esta que nosaltres proposivem aquest 
augment, i vosaltres no. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Ja he dit 
al senyor Comorera que nosaltres veníem de 
camps ideolbgics molt diferents. 

El Sr. FRONJOSA : Ja ho crec. 
El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Perfecta- 

ment : No és aquest, en el moment dels Pres- 
supostos, el moment de discutir-ho. Nosaltres, 
sobretot, creiem que aquestes consignacions en 
un moment en qu8 hi pot haver dubtes, dubtes 
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molt fonamentats, respecte de si el Pressupost 
ordinari esta anivellat o no, en el moment en 
quS: l’estudi de les transferencies i l’estudi de la 
situació de la liquidació del Pressupost ens ha 
demostrat que el patriotisme de tots i l’esforc 
de tots és necessari per a anar preparant les 
funcions de Catalunya a una normalitat que 
tots desitgem i que la desitgem ben aviat, en 
aquests moments no han de plantejar-se qüestions 
com aquestes, quan se sap que o han de restar 
en el paper, proporcionant una desil-lusió, o bé, 
en cas d’esforpr-se el Govern en portar-les en- 
davant, només pot realitzar-les pel camí de la  
inflació, rebutjat tant pel senyor Lluhi com pel 
senyor Pi i Sunyer, aplaudits per nosaltres, perqu6 
són massa recents a tot el món els exemples 
que quan s’han volgut realitzar promeses o fan- 
tasies amb la  inflació, al cap de molt poc temps 
la inflació ha destryit, no solament les fantasies, 
sinó també a aquells que havien deixat portar-se 
per elles en terrenys tan perillosos com els de 
la política social. 

Nosaltres creiem, doncs, que sense poder for- 
mular, perqui: no és la nostra tasca, una pro- 
posta de detall respecte de l’estructuració del 
Pressupost, que tots els Diputats del primer 
Parlament de Catalunya havíem de limitar-nos 
a crear un marge, el major marge possible, per- 
qu& el dia de la confecció del Pressupost de- 
finitiu poguéssim fer-ho en bones condicions. 
I aquest marge dependra, en definitiva, de dos 
factors : d’una banda, del que resulti del traspas 
de serveis - i aix6 avui és una inc6gnita -: 
d’altra banda, que el Parlament primer de Ca- 
talunya sapiga treballar, sapiga millorar la si- 
tuació d’all6 que en podríem dir antigues finances 
catalanes. El primer, avui és una capsa tancada; 
el segon, és cosa que esta a les nostres mans, 
en els bons prophsits del Govern, una mica més 
elastics que no forcessin ja les coses en aquest 
punt, perqu6 ens podem trobar que per falaguer 
que sigui el resultat del traspas de serveis, tot 
aquest resultat vingui absorbit, no per a la rea- 
lització de nous programes, sinó per d6ficits que 
creem en un moment de precipitació d’impre- 
meditació. 

Nosaltres som responsables de les finances de 
Catalunya ; ho serem quan fem el primer Pressu- 
post definitiu, per6 la nostra responsabilitat ja co- 
menqa avui, i nosaltres res més voldríem que el 
dia de derna, quan girem els ulls i ens preguntem 
que és el que varem fer en el primer moment en 
que podíem actuar amb llibertat, netejar el canií 01 

augmentar les dificultats, poguéssim dir el primer. 
Al nostre entendre, el Pressupost presentat pel 
Govern augmenta les dificultats per al dia del Pres- 
supost definitiu. E! nostre criteri hauria estat pot- 
ser de major moldPstia, perd limitar-nos a desbros- 
sar el camí per al dia de dema poder caminar amb 
major rapidesa cap a la realització dels nostres 
ideals, perque sense finances no hi ha manera de 
polder portar a terme ca? dels ideals d’un poble. 
Aixd ho han vist sobretot aquells que s’han acos- 
tat més a l’assaig socialista. E1 socialisme ha cai- 
gut en molts de paisw precisament perque no, han 
sabut comprendre quina era la relació entre el so- 
cialisme i les finances, 

E1 Sr. FRONJOSA : Enlloc, enlioc ! 
El Sr. VIDAL I GUARDIOILA : Per6 dei- 

xant de banda aixh, amb caracter general creiem 
que el Pressupost havia d’haver-se redult en les 
seves xifres i havia d’haver deixat per al dia de 
dema, quan se sjpiga el resultat del traspas de 
serveis de l’Estat, quin era el criterl definitiu en 
la major part dels serveis que no’ p2dran néixer 
en definitiva només quan vingui com a conseqÜPn- 
cia de 1’Estatut el traspas de serveis 

E1 Sr. PRESIDENT (Sr. Casanoves) : 2Hi 
ha algun altre senyor Diputat que vulgui fer Ú s  
de la paraula ? 

( E l  ,<enyor Conseller de Finamxs indica el Di- 
putat swiyor T’eniosa i Calvell.) 

E1 Sr. VEWTOSA I C A L W L L :  De mo- 
ment, no cal ; el senyor Vidal i Guardiola ho ha 
expressat tot. E n  tot cas, em reserm la paraula 
per si ho crec convenient en la discussi6 del detall 
del Pressupost. 

E1 Sr. PRESIDENT:  T é  la paraula el se- 
nyor Conseller de Finances. 

El Sr. CONSELLER de F inares  : Senyors 
Diputats : Tinc el convenciment que la discussió 
de la totalitat del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a 1933 haur& demostrat la conve- 
niencia d’aquests debats de car Acter financier. Per 
madolrru que m’han precedit, i de difuents partits 
polítics, s’ha remarcat la irnp~rt&ncia que tenien 
les finances en la vida dels pobles. He de dir que 
compartim aquest criteri, i compartim tambié el 
criteri exposat ací que als pobles, quan aquests po- 
bles són majors d’edat, tenen bon sentit i habi- 
litat suficient i,  per tant, mollt més avantatjós dir- 
las les coses clares, amb absoluta franquesa, que 
no1 pas anar-las amb palliatius i subterfugis. Per 
aixh, des del primer molment, des del primer dia 
en que es va tractar d’aquesta materia, en la pri- 
mera intervenció meva, vaig indicar que posAvem 
a la disposici6 de tots els senyors Diputats, que, 
donats els matissos distints que ací representen i 
donada la publicitat dels debats, és igual que dir 
a la disposiciih de tot Catalunya, les 3ades que ne- 
cessitessin per a tenir una impressió clara de la 
situacib de la nostra finanGa en rela36 al Pressu- 
post actual. He de dir  que m’ha complagut - no 
pel que fa referencia a la meva perscna ni al Cm- 
se11 que ara representoi, sinó perque €1 nostre poble 
podr;i veure que aquestes qiiestions es debaten amb 
absoluta claredat - que tant el resresentant de 
la Unió socialista de Catalunya com el represen- 
tant de la Lliga Regionalista, hagin indicat que 
totes aquelles dades que la premura del temps ha 
permits, per6 el maxim polssible que hem pogut 
donar-los, els han estat cifertes per a la seva dacu- 
mentació. Crec, per tant, que, posades les coses 
en aquest terreny de claredat, resulta sempre un 
&bat financier una cosa interessant, perquP si és 
cert - i vaig dir-ho en el meu parlament - que 
sempre un Pressupost, i, per tant, les qüestions 
financieres, tenen el moll de les qüestions políti- 
ques, hi ha també una altra part de les qüestions 
financieres que és com un cert esperit de continui- 
tat de les mateixes i que convé salvar sempre, 
perque representa interessos co1,lectius i interessos 
polítics. 

Contestaré els oradors que han fet ús de la pa- 



136 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIMECRES, 28 DE DESEMBRE DE 1932 

rada ,  comencant, encara que crondbgicament hagi 
comensat el debat el senyor Duran i Ventosa, per6 
per a noi trencar la illació de la coatestaci6 per 
afinitat a l’expressat pel senyor Vidal i Guardiola, 
comenqant pel que ha dit el representant de la 
Uni6 Socia-ista de Catalunya, senyor Comorera. 

De les, observacions, que ha fet el senyor Ca- 
morera, de les idees que ha expolsat, dels princi- 
pis que ha defensat, nosaltres, ideolbgicament, 
treint-ne pcltser alguna matisaci6, que és aquesta 
Ja que caracteritza el seu partit en relaci6 al 
nostre, per21 en cmjunt preses globalment les idees 
que ell ha exposat ací, nosaltres hem d’indicar-li 
que hi estem conformes. Ara b é :  ell ha exposat 
abans, i ja s’ha avanfat a l’objecció que li faig 
- perd per més, que s’hagi avanyat no he de d z -  
xar de fer-la-hi --> que aquestes idees i principis 
que ell ha esposat no creiem que en aquest Pres- 
supost, purament de transició de transformació 
fmmal, hi hagin de venir endegades i resoltes. 
Fcndria dir que una colsa són les aspiracions i una 
altra cosa s6n aquelles idees que nosaltres voilem 
que pac a p c  s’impregnin de realitat i es corner- 
teixin en coses vives, i una altra coisa és aquell rit- 
me fooryat que les realitats imposen ; i en aquest 
sentit m’he de dirigir a la Unió Socialista de Ca- 
talunya, nol com a retret, que és completament 
lluny de la meva intenci6 fer, sin6 senzillament 
per a una constatació d’un fet que refoqa el meu 
criteri i el meu punt de vista que ara expo’soi, que 
els demostrar2 que molt sovint no es poden fer 
aquelles coses amb aquella rapidesa, amb aquell 
radicalisme immediat que ells propugnaven : el 
fet que fins fa pocs dies, fins fa poic temps, tolts ho 
sabem, la Unió Socialista de Catalunya compar- 
tia les responsabilitats de govern,. Llavors es tro- 
bava que aquesta responsabilitat de govern, sen- 
tint els que f m a v e n  part del1 Consell exactament 
els mateixos principis que senten avui, es trotbaven 
que no podien portar-los a la realitat. AixZ, ens 
dóna, per tant, a nosaltres una comprovació més 
del que s’havia dit en sessions anteriors, d d  gran 
avaatatge que haurh estat per a tots que la Unió 
Socialista de Catalunya hagi pres una independhn- 
cia i llibertat de moviments en separar-se d’aquesta 
funció de govern. Aquesta llibertat de moviments 
els permetra servir-nos a nosaltres d’estímul, d’es- 
peró, servir; perquP sapiguem que a un costat noms- 
tre, a un flanc nostre, hi ha un partit pollític, una 
fracció d’aquesta Cambra, que incita, que estimu- 
la vers un sentit determinat. Al mateix temps 
que ells senten aquest avantatge, al mateix temps 
que nosaltres constatem aquest fet que aixd sigui 
així, ells tambC hauran de coasidei-ar que, efec- 
tivament, el fet de la respolnsabilitat de govern, 
per la seva prdpia experiPncia, comporta un sen- 
tit de responsabilitat que a voltes no deixa soiitir 
d’aquell ritme que s’ha triat. De manera que pot 
ésser completament sincer el sentiment de creure 
que un principi esta bé, prestar-li la colnfolrmitat, 
perd mancar-li un determinat ritme per a la seva 
implantaci6 a la reailitat. Dintre el prolgrama OI  
dintre les cases concretes que ha expoisat el senyor 
Commera en la seva intervenció, ha fet diversos 
retrets al Pressupost, i jo els he de coatestar en 
all6 que em sigui passible en aquest debat de to- 
talitat, deixant en alguw punts la seva defensa 

als companys de la Cmissi& en discutir-se l’ar- 
ticulat. De toltes maneres, voldria comtestar els 
punts més importants. 

Ha  proposat el sengolr Comorera, com una me- 
sura que ell creu que tindria un carhcter sobretot 
d’exemplaritat, I’implantaci6 del salari mínim vi- 
tal entre tots els funcionaris de la Generalitat. Noi 
he de dir que aquesta teoria del salari mínim vital, 
aquesta coacepció de la necessitat d’anar augmen- 
tant tot el que faci referPDcia a les remuneracims 
del treball, sobretot les remuneracims mésl modes- 
tes, escau de ple a aquells que tenen el sentiment 
de que jo us parlava, que sent la nostra Majoria. 

Ara bé : 26s el moment aquest l’edequat per 
a plantejar aquest problema, per a portar a la 
realitat del Pressupost de la Generalitat ? Nosal- 
tres creiem horadament que noi. Ha dit, amb en- 
cert, el senyar Comorera, que era necessari re- 
lligar fortameut el problema dels salaris del per- 
sonal amb el del rendiment. Nasaltres, ens trobem 
que el lligam d’aquests dols problemes portaria, 
com a colnscqühcia l’augment d’hmes de treball. 
Aleshores, c m  a resultat fatal d’aquesta mesura, 
vindria una disminució en el nombre de funcia- 
naris empleats en la Generalitat. He  de dir que si 
aquesta mesura dolorolsa, un Govern es veu obli- 
gat a adoptar-la, ha ha de fer sempre amb la re- 
canya, de deixar en la situaci6 d’atur foryós a aques- 
tes persones, i he d’afegir a aquestes paraules, 
que quan un Govern es troba en una circumthcia 
que en1 aquest moment podríem dir-ne atzar dis- 
sortós, quan sap que en un temps relativament 
prdxim ha d’haver-hi una gran modificació8 de 
personal, que ha de venir pel’ traspas de serveis 
un conjunt de personal nau, n s  és el moment, un 
mes abans que aquest moviment es produeixi, de 
fer aquestes amartitzacions, sin6 que el moment 
és quan vingui el traspis, de serveis i considerar 
llavors aquest problema del personal amb l’am- 
plitud tota, i anar a aquell Estatut de funcionaris 
a que em referia en el meu discurs anterior, i que 
cointinua essent una de les meves preocupacions i 
al mateix temps un dels desigs de l’actual Cmsell. 

De manera que nosaltres tenim que, per un 
costat, deixant aquelles dificultats de carActes? 
pressupostari, que la xifra que elevava el senyor 
Comorera a mig milió de pessetes, no és una 
quantitat negligible, i costaria trobar la contra- 
partida equivalent. Perd, a part d’aixh, hi ha la 
qüestió d’oportunitat ; i nosaltres, lsense pr& 
nunciar-nos, sense voler arribar en aquest mo- 
ment a concrecions practiques, perd reconeixent 
que la idea és noble i enlairada, nosaltres consi- 
derem que no és encara aquest el moment oportú 
per a plantejar aquest problema. Perd encara ; 
hi ha un altre punt al qual voldríem referir-nos, 
perquP crec que té molta importhcia, i crec que 
s’ha de plantejar davant de la Cambra quan es 
tracti d’aquest problema de la burocrhcia. Tots 
els que han viscut aquests temps prop dels ele- 
ments representatius de la Generalitat -*el se- 
senyor Comorera personalment hi ha figurat - 
estaran conformes amb mi, que s’ha manifestat 
una intensificació extraordinhria - jo m’atre- 
viria a dir excessiva i desacostumada en el nostre 
poble -, que s’ha manifestat un desig, per part 
de moltes persones, d’entrar en la burocricia de 
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la Generalitat. I he de dir que jo tinc el conven- 
ciment més absolut que un estat de coses, un 
organisme com el que la Generalitat representa, 
necessita corn a cosa vital, necessiria i impres- 
cindible, una burocracia ben organitzada, capa- 
fitada i eficient. Jo he de creure que en un Estat 
en el qual cada vegada tingui un treball major 
la burocracia, aquesta ha de tenir també cada 
vegada una funció més important. I he de dir, 
ensems, que el nostre poble que té un esperit de 
lliure iniciativa, de llibertat, podrim dir-ne, per 
als afers particulars ; el nostre poble que s’ha 
distingit sempre i encara es distingeix, malgrat 
aquest corrent a no seguir, a no encausar les 
seves activitats pels camins trillats, pels camins 
massa traEats, sinó que vol escampar-se i volar 
al lliure camp de les activitats de carjcter privat 
i figurar més enlla; crec que en aquest cas el 
prendre mesures excessives que tendeixin a esti- 
mular aquesta tendPncia vers el burocratisme, és 
una tendPncia al meu criteri equivocada. Crec 
que és precís comptar amb una burocracia capa- 
citada, forta i eficient, perd tot el que sigui un 
excés en aquest sentit ho trobi censurable, perque 
hem de procurar al mateix temps relligar, com 
deia el senyor Comorera, per un costat el salari 
vital o remuneració justa, i per altre costat el 
rendiment. Ser& aleshores l’ocasi6, quan hos- 
altres haguem fet aquest Estatut de funcionaris, 
que, al costat de les remuneracions justissimes, 
doni, també, als funcionaris el quadre de les 
obligacions que s’han de portar a terme per 
aquests funcionaris. I nosaltres podem comptar 
amb la burocracia suficient que necessitem i no 
amb la que ens proporcionaria aquest corrent que, 
com atret per mirallets, vulgui engrossir les files 
de la burocracia de la Generalitat abandonant els 
seus treballs particulars i iniciatives. 

Les altres indicacions del senyor Gomorera 
a l’entorn d’aquest tema podríem dir que vénen 
lligades al seu conjunt. Jo he d’exposar-lo breu- 
ment. Aci s’ha esmentat, i tindré molt de gust 
de fer-hi relació, encara que sigui en forma d’ín- 
dex, PerquP ve indubtablement lligada aquesta 
relació que ell ha fet amb el problema que abans 
ha plantejat. 

Ha parlat de les supressions de les gratifica- 
cions. Efectivament, quan aquest Estatut de fun- 
cionaris regeixi, quan tinguem un r2gim de treball 
uniforme, crec que les gratificacions han de des- 
apar6ixer. No he d’avanCar res al senyor Co- 
morera i al Parlament dient que aquest és un 
assumpte que preocupa del tot al Consell i en 
particular al Conseller de Governació. Perd he 
d’afegir, també, que la immensa majoria Caques- 
tes gratificacions, per no dir la totalitat, no són 
gratificacions fetes per favor a persones deter- 
m’nades, sinó que són purament i exclusiva re- 
muneracions de treballs de car&cter extraordinari. 
La desaparició d‘aquestes gratificacions per con- 
ceptes de treballs extraordinaris tindria finalment 
un carjcter antipBtic. Igualment he d’esmentar 
les estrenes. La Generalitat s’ha trobat amb una 
tradició i ha cregut que en aquest moment, 
quan encara tenia el seu personal que hi havia 
abans, no era el moment de la implantació de 
1’Estatut de Catalunya l’instant més oportú per 

a treure-les. La Generalitat ha pres l’acord de 
concedir aquest any les estrenes als seus fun-- 
cionaris; per6 en prendre aquest acord ho ha fet 
d’una manera ben clara i taxativz, dient que 
prenia aquest acord perquk era el darrer any 
que hi havia el seu personal tradicional, al de 
la darrera Diputació, i que l’any vinent, per 
raons de la gran amplificaci6 que -epresentarja 
la xifra del gran volum de personal nou que 
entraria, des del moment que l’anjj vinent no 
seria un organisme com l’antiga Dinutació, sinó 
amb característiques d’Estat, no podria continuar 
amb aquest procediment. De manera que tot 
seguint aquest costum tradicional, hs fet constar 
ben bé el seu criteri completament contrari a 
la concessi6 d’aquestes estrenes. 

Finalment, l’altre punt que relliga els dos 
punts del senyor Comorera, és el que fa refe- 
r&ncia a les jubilacions. Igualment que les gra- 
tificacions, el Consell té la preocupzció del pro- 
blema de les jubilacions; perd la jubilació té ja 
un car&cter completament diferent 21 que t6  el 
problema de les gratificacions. El problema de 
les jubilacions representa que hi 12 uns drets 
adquirits en virtut d’un Reglament de Funcio- 
naris, obligacions d’origen purament contractual. 
Llavors és evident que una mesura impremedi- 
tada en aquest sentit podria donar fonament i 
origen a una s6rie d’accions de les qmls no sabem 
quina fóra la solució que tindrien des del punt 
de vista de la Generalitat. D’aquesta manera, 
la qüestió que constitueix una prexupació pel 
Consell i que aquest es t i  en camí per procurar-li 
una solució per tots els mitjans, fent al mateix 
temps que desapareguin les desigualtats que hi 
ha en to t  el que es refereix a jubilacions, el 
Consell no creu que aquest tema pugui quedar 
resolt ara, ni estima que hagi d‘ksser tractat 
Bmpliament més endavant; perd jo ccec que resta 
ben demostrat que constitueix una seriosa pre- 
ocupació pel Consell aquest problema a qu& ens 
referim. 

Després d’aquest punt, ha parla7 en el sentit 
d’obtmir uns majors ingressos qu: compensin 
l’augment de les coses, i en aquest sentit ha 
assenyalat la necessitat de reforvar dos dels in- 
gressos que ja figuren en el Pressupost, un dels 
quals es refereix als aprofitaments hidraulics i 
l’altre a les &dules persmals; i cn parlar de 
I’augment de despeses a qui: haur5 de fer front 
la Generalitat, s’ha referit, aixi mateix, el senyor 
,omorera, al sa lx i  mínim vital. 

En referhcia als aprofitaments hidrhlics, ha 
indicat el senyor Comorera que estava molt bé 
la mesura, per6 que calia doblar les quantitats 
corresponents al c&non o tipu. d’aquests inte- 
ressos. Efectivament, la teoria és completament 
defensable, i en contra no es poden fer,objeccions 
de principi. La Generalitat, avui per avui fent 
Ús  de les seves atribucions, podria la assenyalar 
un tipus superior al proposat pel senyor Como- 
rera; per6 nosaltres hem cregut que hau íem de 
limitar-nos al tipus que es consigna en el Pres- 
supost. El Consell ha cregut convenient estudiar 
detingudament aquest problema, a fi que no 
pugui ésser un altre el perjudici per cap de les 
indústries que en deriven, i és per aix6 que 

r. 
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manté el tipus maxim que anteriorment ja hi 
havia i que pagar& tothom íntegrament, cosa 
que abans no es feia. Així, nosaltres honesta- 
ment creiem que e1 tipus que consignem en el 
Prcljecte és el més adequat als moments actuals. 
Creiem que certs tributs poden afectar d’una 
manera directa i tambP d’una manera indirecta 
la  indiistria, i és per aquest motiu que en im- 
plantar aquests tributs hem de fer-ho amb cert 
tacte i amb certa prudgncia per a veure les 
repercusions que podrien tenir sobre la nostra 
producci6. Heus ací perqu& creiem que hem de 
deixar el mateix tipus que havíem assenyalat en 
el Projecte. 

Una cosa semblant he de dir en el que es 
refereix a les c2dules personals. Hem demanat 
autoritzacij perqui: en el moment convenient 
puguem augmentar la tarifa segona de manera 
que quedi proporcionada als tipus de les altres 
tarifes que avui tenen una evident desigualtat. 
Des del moment en qug hem demanat una auto- 
rització, 6s que tenim el prophsit d’usar-la, ja 
que si no tinguéssim aquest propbsit no l’hauríem 
sQl.licit ada. 

Ara bé : creiem nosaltres que, donades les 
actuals circurnstkncies, circurnstkncies derivades 
del traspks de serveis a qu6 jo em referia el 
primer dia, és necessari deixar aquest Consell 
en una certa llibertat d’acció, en una certa lli- 
bertat de moviment a fi de poder realitzar l’obra 
d’adaptació i portar a cap tot el pla proposat, 
sense qlue en cap moment es pugui el Govern 
trobar, per una causa o altra, lligat a la seva 
realització. 

Ei ha un altre punt, i aquest - sense voler dir 
que els sntericrs no tinguin impcrtlncia -, aquest 
altre punt que ha esposat el senyor Comorera jo’ 
el qualifico de major volada que els altres. 

E1 Sr. COMORERA . I ho és, i ho és. 
E1 Sr. CONSELLER de Finances : Gs el que 

refereix a tot el coinjunt de la política social. H e  de 
dir al senyor Comorera que en aquest Pressupost 
hem volgut marcar un programa, una odentació, 
un inici d’orientaci6 social, i en aquest moment 
em plau rectificar una de les indicacions que ha 
fet, probablement perqui. hi ha hagut un malentes 
entre un i altre, i que sens dubte rectificara des- 
prés el veure el dictamen. Deia el senyor Comoi- 
rera, que no hi havia cap partida que fes referPn- 
cia al prcblema de l’atur, i sap el senyor Comorera 
que en el Pressupost relatiu al Departament del 
Ireball hi ha una partida, que no és, certament, 
excessiva, tenint en compte la importhncia de l’ac- 
ció social a quP va dkstinada, que puja a 3oo,ooo 
pessetes. Nosaltres creiem que no és suficient, 
per6 tots creiem al mateix temps que amb aquesta 
quantitat es pot comenyar a fer alguna colsa se- 
riosa. El Golvern de la República, en el Pressu- 
post de I’Estat, consigna una quantitat per a l’a- 
tur forsós per a tot Espanya. No es pot dir el per- 
centatge que correspondrj a Catalunya, perd no 
ser3 gens arriscat, de totes maneres, donar una 
xifra que amb l’ago~rtació nostra dobli el que l’Es- 
tat espanycl Sa en aquest sentit en tot el territori 
de la RepCDlica. I una colsa que permeti doblar el 
que fa 1’Estat espanyol en el territori de la Repú- 
blica, ja és una cosa de totes maneres una mica 
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respectable que permet d’intensificar aquesta ac- 
ció d’una manera doble del que es feia. D’aquesta 
manera es demostra que nosaltres tenim el desig 
de treballar en aquest sentit en el que es refereix 
a l’actuaciói sccia!, i ho probar& el fet que la Co- 
missih, en el seu moment degut, far& unes mani- 
festacions semblants en tractar d’aquesta qüestib, 
i al mateix temps donar& compte que en la seva 
quasi tctalitat ha acceptat una suggersncia del re- 
presentant de la Minoria soicialista en la Comissió<, 
i que consisteix que les quantitats que corresponen 
a la construcció de cases barates, juntament amb 
lesl consignades com a auxili i préstecs reintegra- 
bles a les cooperatives de producció, quedin totes 
englobades amb la destinada a l’atur, de manera 
que la partida de reierencia pujar& a 5oo,ooo pes- 
setes, la qual cosa permet iniciar ja alguna cosa 
en el sentit que tots desitgem. 

E1 fet que en el Pressupoist es consigni aquestes 
partides, encara que sigui en xifres ben modestes, 
crec que pot constituir per a la Minoria socialista 
la demostraciól més practica que nosaltres també 
ens preocupem d’aquestes qüestiom. 

Tuntament amb les idees que manté en el vot 
particular, ha presentat la Unió1 Socialista de Ca- 
talunya una Proposició de Llei per a reforgar els 
ingressos de la Generalitat. 

EI Sr. COMiORERA : Per a assegurar la in- 
dependsncia financiera de la Generalitat. 

El ST. CONSELLER de Finances : Sí, esac- 
tament, per a assegurar la independsncia finan- 
ciera de la Generalitat. I ha dit el mateix senyor 
Co’morera, que aquesta Proposició de Llei ni s’ha- 
vi2 rlr llerrir ni  s’hsvis de  Aisrntir Pvidentmmt 
aquesta pFoposici6 ha de seguir els trjmits regla- 
mentaris i, segons el Reglament, ha de passar a la 
Comissió, que dictaminar3 solbre aquella. 

Per a contestar les manifestacions fetes pel 
senyor Comorera en defensa de la seva propo- 
sició, he de dir una cosa a l a  qual ja em vaig 
referir en el meu primer discurs, i que voldria 
repetir ara : la conveni6ncia que en aquests 
moments en quP estructurem el nostre organisme 
nolític, que és un organisme naixent, no perdem 
el fre i tinguem mesura, a fi que perduri la  con- 
fianca que ha de fer més fort aquest organisme. 
I en aquest aspecte voldria referir-me al crkdit, 
i en dir al crPdit no em refereixo a les potsncies 
financieres, sinó a tot aquell cr2dit que consti- 
tueix el patrimoni del nostre poble. Tots sabem 
que el nostre poble és estalviador i que aquest 
estalvi es tradueix en creació de petits capitals 
invertits la major part de les vegades en obli- 
gacions i títols de les nostres institucions prin- 
cipals, com 1’Ajuntament actual o les antigues 
Diputacions i la Generalitat, i és a aquest crkdit 
el que vull fer referencia amb un car&cter ge- 
neral. No voldria que cap de les manifestacions 
que es facin en aquest discurs pogués motivar 
un perjudici per aquest crGdit, la importancia 
especial del qual és per tots reconeguda; per 
aixb és necessari anar dn gran compte amb el 
que es digui a fi de no rebaixar la  import&ncia 
d’aquesta mama de cr&dit que representa un 
important sector del nostre país i que repre- 
senta, aixi mateix, molts esforsos i molts anys 
d’existhcia. 
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Es per aixd,, amb aquest carLcter, no de 
pot&ncia financiera, sin6 aquest carkter social 
del crkdit, que jo crec que en aquestes qiiestions 
que representin el prestigi, el crkdit i la con- 
f ianp  de les nostres institucions, nosaltres hau- 
ríem d’anar sempre molt amb compte. Jo penso 
que una de les coscs que em doldrien més, una 
de les coses que dintre de la meva consci6ncia 
em farien més mal, és si alguna d’aquestes me- 
sures m’havia de portar l’hostilitat i la rancúnia 
interior d’una gran massa de població catalana que 
hagués cregut que jo havia jugat d’una manera 
impremeditada amb el fruit dels seus estalvis 
i del seu treball. (Molt  bé, en  la  Majovia i Minovia 
regionalista.) 

Després, hi ha unes altres paraules del senyor 
Comorera, que jo voldria recollir. EIl ha dit que 
tinguéssim molt de compte que aquest intent no 
fos l’inici - per a dir-ho aixi d’una forma més 
suau, que jo agraeixo - de la decepció d‘una 
part del nostre poble. Jo he de dir-li que veig 
aquest problema d‘una manera, no dir& diferent, 
per6 sí d’una manera no exacta a corn ell el 
planteja. Jo crec que el pitjor mal - he de 
dir-ho amb tota sinceritat i amb tota claredat -, 
el pitjor mal que es podria fer al nostre poble, 
fóra que d’una manera impremeditada, d’una 
manera arriscada, d’una manera aventurada, nos- 
altres en aquest moment haguéssim donat a la 
Generalitat i al Partit que governa la Genera- 
litat, la possibilitat d‘un fracds. Tot all6 que 
en el nostre poble té un veritable sentiment de 
futur, tota la part del nostre poble que sent 
efectivament una possibilitat d’un esdevenidor 
de major llibertat i ensems de major progrés 
i justícia social, tot ell est& lligat d’una manera 
coinpleta i d’una manera conscient a la idca 
que aquest esdevenidor del nostre poble, que 
aquest millorament social del nostre poble, va 
lligat al fet de portar a bon ?xit, a bon port, 
tota l’obra de la  Generalitat. Jo crec que el 
nostre poble, que té un vertader bon sentit, es 
far2 chrrec que moltes vegades per a arribar a 
les concepcions definitives i per a arribar a 
aquests resultats, que són duradors i són ferms, 
cal passar per un temps que jo diria d’austeritat 
i fins m’atreviria a dir de sacrifici. Jo crec que 
el nostre poble, ell mateix, ens donaria, podriem 
dir, un veredicte contrari al que nosaltres féssim, 
si en lloc d’afermar d’una manera definitiva 
aquest organisme que la Generalitat representa 
i les directives que el partit dirigent d’aquesta 
I’hi assenyalen, nosaltres, d’una manera impre- 
meditada, avui per avui, fessim possible el fracds 
d’aquella. I aleshores sí que fóra una decepció 
extraordinhria. 

Jo vull treure I’esemple que ha fet el senyor 
Comorera, i el vull treure, si em permet, per a 
girar-lo. Jo vull treure de l’exemple que ha dit 
sobre la impossibilitat en qui: es va trobar el 
Govern Herriot, malgrat el triomf de l’esquerra, 
de portar a terme el seu programa. i Quin no fóra 
el nostre desconsol, i quina no fóra la desespe- 
ranfa que tindria el nostre poble si veiés que per 
aquest encadenament de les coses, que per aques- 
tes circumstiincies que moltes vegades no estan, 
podríem dir-ho així, a l’interior de la política, 

sinó al marge d’aquelles, i que tenen una influsn- 
cia imponderable, resultava que per uns passos 
que nosaltres donéssim per un carni que no era 
un cami ferm i un camí definitiu, qQesta espe- 
ransa que *Lots tenien posada en I’ezdevenidor a 
base del desenvolupament de la Generalitat, fra- 
cassava, i la Generalitat, en lloc iie portar una 
direccib cap el progrés i la justícia sccial, donava 
una virada i s’adrqava vers un altre sentit! Jo 
crec que el nostre poble té prou conscii:ncia i 
bon sentit, com he dit abans, i que cieurh que el 
millor que es pot fer per a I’avenq, el progrés i 
la justícia social de Catalunya, 6s no donar abso- 
lutament cap pas en fals ni prendrt cap orien- 
tació arriscada. Així, amb tota fermesa i amb 
tota seguretat, l’instrument de Govern que avui 
estd regit per un partit tant esquerrista com és 
el nostre, podrii portar a la realitat aquest pro- 
grama amb el desenvolupament de totes les seves 
doctrines. ConiprendrA el senyor Comorera, per 
la resporta que jo he pretés donar a les seves 
paraules, que no ens separen, quait a aspira- 
cions, diierPncies, no diré irreductibles, sinó im- 
portants ; ens separen, aix6 potser si, el sentit 
aquell del ritme amb qui: és possikle portar la 
realitat i aquella responsabilitat que sempre dóna 
i que elis mateixos han sentit en moments deter- 
minats, el fet de constituir Goverl, el fet de 
portar la direcció de la cosa pública. 

I ara, ja en aquest punt, i per a enllasar les 
allegacions del senyor Coinorera amb les allega- 
ciocs que han fet els senyors Durar i Ventosa i 
Vidal i Guardiola, jo he de fer esment - i la 
cosa era de preveure anteriorment a la meva in- 
tervenció - que, com s’ha vist, les interpellacions 
-no es pot dir els atacs ni tampoc les escomeses, 
per6 sí les critiques -, en dos caires completa- 
ment distints, s’han desenrotllat en un sentit 
contradictori, donada la ideologia dels dos partits 
que m’han impugnat. Aisb  era lbgic i previsible. 
Per aix3 vull ací deisar aquest punt ben remar- 
cat, i és que jo crec, en el fons de tot del meu 
cor i del nieu esperit - encara que he fet la sal- 
vetat anterior - que és inés fonamentada la crí- 
tica que ha fet el senyor Goniorera, qae no pas 
la crítica que han fet ,els senyors Duran i Ventosa 
i Vidal i Guardiola. Jo crec que té més fonament 
aquella critica. en el sentit que l’ha fet el senyor 
Comorera, que no pas en e! sentit que i’han fet 
els representants de la Minoria regionalista, 
perqui. nosaltres - jo ja ho vaig dir en el meu 
primer parlament - estem convenpts que, efec- 
tivament, aquest no és el Pressupost a quP nos- 
altres aspirem. Estem convenpts que aquest 6s 
un Pressupost de transició; que no és res més 
que una reestructuració de caracter formal, és un 
Pressupost - si em permeteu la paraula per a 
expressar amb tota llibereat el nostre criteri més 
íntim i més sincer - del qual flo n’estem con- 
tents. Gs en aquest sentit que jo crec que són 
molt més justificades les critiques del senyor Co- 
morera que no pas les crítiques dels senyors de 
la Lliga Regionalista. Jo crec poc justificades les 
crítiques dels senyors de la Lliga Regionalista, 
perqui., en realitat, si dintre de nosaltres ma- 
teixos ens haguéssim de ier una autocritica del 
Pressupost que presentem - autocrítica que, 
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com és natural, la palliariem, per6 que des del 
moment qie nosaltres el presentem és perquP 
creiem que no estem en condicions de fer-lo d’una 
altra manera -, si algún retret o autocrítica ens 
haguCssim de fer, seria aquell de dir que és 
massa tímid. I, així, en fer la crítica del con- 
junt del Pressupost, nosaltres hem sentit que, 
per part del senyor Duran i Ventosa, es quali- 
ficava el Pressupost de prudent, i per part del 
senyor ViSal i Guardiola es deia, parlant d’un 
marge de 5 milions de pessetes, aproximadament, 
que no era pas massa elevat. 

Doncs bé : nosaltres, en aquest Pressupost 
que hem presentat, hem fugit d’allb que en 
aquell periode de propaganda pre-electoral, quan 
cada un dels partits exposava les seves ideolo- 
gies, per part de la Lliga Regionalista es deia 
que s’havia de fugir de fantasmagories. Nosaltres 
creiem, i segurament és així, que no hem pecat 
absolutament per res d‘aquestes falles, i que no 
se’ns pot titllar d’haver incorregut en aquesta 
culpa. Per aixb jo repeteixo que essent la ca- 
racterística del Pressupost nostre més aviat la 
prudbcia que l’audkia, he de creure que és 
més justificada en el fons la crítica del repre- 
seníant de la Unió Socialista de Catalunya, que 
no pas la  crítica dels representants de la Lliga 
Regionalista. 

I dit aixb amb carjcter general, voldria ara 
contestar als dos oradors de la Minoria regio- 
nalista que han pres part en aquest debat. Ha  
comenpt el senyor Duran i Ventosa oferint la 
col.iaboraci6 de la seva Minoria, com també I’ha 
ofert el senyor Comorera. He d’agrair les pa- 
raules dei senyor Duran i Ventosa en referir-se 
a la  col.laboraciÓ de la seva Minoria, així com 
les del representant de la Unió Socialista de 
Catalunya, que he recollit amb veritable satis- 
facció. Després ha parlat el senyor Duran i 
Ventosa, més concretament, d’un punt al qual 
tamb6 s’ha referit el senyor Vidal i Guardiola, 
i que jo coniesiaré tots dos a la  vegada. H a  
parlat en el sentit que trobava excessives les 
despeses de representació, i ha fet una com- 
paració d’aquestes despeses amb Ics del Pres- 
supost espanyol, i ha dit que eien majors les 
del nostre Pressupost que en I’altre, perd he de 
dir al senyor Dura2 i Ventosa, que hi ha qües- 
tions que &o es poden xifrar en l’extensió ni 
en la  població; que hi ha un minim adaptable 
i irreducrible que correspon a la  part  insubor- 
nable d’una espiritualitat col-lectiva que en defi- 
nitiva sempre s’imposa. Per aix6 m’ha sorpr6s 
el retret del senyor Vidal i Guardiola en referir-se 
a les despeses de representació, de les quals la 
més important és la  que €a referi:ncia al Par- 
lament. I en referir-s’hi ha dit que es podia 
considerar com una mena de deliri de grandesa. 
Jo aquestes paraules les he de rebutjar, perqui: 
sempre he defensat en aquestes qüestions, com 
a criteri persolial, i el meu c&rrec ara m’hi obliga 
amb major motiu, un criteri de rigidesa i d’aus- 
teritat en totes les despeses; i quant al nostre 
Parlament, he de dir que no pot ésser retret 
pel fet que tingui en Pressupost consignada una 
partida que correspongui a la  importhcia  que 
mereix i molt menys considerar que ens ha im- 

pulsat el deliri de grandeses. En  aquest cas val 
la pena de meditar que és el que representa el 
nostre Parlament. Es, si més no, la concreció 
de les nostres aspiracions i de la  nostra perso- 
nalitat, i el poble de Catalunya, que té cons- 
cii:ncia del que representa aquesta entitat, no 
ha de regatejar-li tot el necessari perqui., ell 
mateix, el poble, tingui una representació digna 
tal com li correspon. 

Ha  indicat, a més, el senyor Duran i Ventosa, 
un altre punt que cal recollir. Ha dit que en aquest 
Pressupost mancava una orientació de carhcter po- 
lític ; aquesta afirniaci6 est& en cantradicciir amb 
ei que ha maniiestat el senyor Vidal i Guardiola, 
el qual ha parlat d’una partida essencialment po- 
lítica, i ha detallat altres partides que també les 
considerava de caire polític. Perh, a més, el senyor 
Ouran i Ventosa ha dit que en els Pressupolstos no1 
es podien portar partides que representessin con- 
cepcions polítiques, i a la vegada ha manifestat que 
el Pressupost estava mancat d’una orientació. Jo 
he de dir al senyor Duran i Ventosa que quan vaig 
presentar aquest Pressupost al Parlament ja vaig 
indicar, d’um manera clarissima, quina era 1’0- 
iientaci6 política del Consell en el que feia refe- 
rhc ia  a gaireb6 tots els articles del Pressupost. 
E n  particular recordo que em vaig estendre molt 
considerablement en el que fa refersncia a qdes- 
tions tan importants com la Cultura, 1’Assisthcia 
Social i el Treball. Sobre aquests trens punts vaig 
donar explicacions clares en el sentit de quina era 
la coincepci6 política que havia informat el Pres- 
supost, i en aixh coincidiem amb el senyor Du- 
ran i Ventosa, que era necessari donar una orien- 
tacib a aquest sentit polític del Pressupost. 

També ha dit el senyor Vidal i Guardiola, en 
referir-se a certes partides, que la fumi6 creava 
l’drgan i que aquelles partides tindrien colm a c m -  
sequPncia la creació de noves necessitats. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Gs l’brgan 
el que crea la funció. 

E1 Sr. CONSELLER de Finances : Bé, na- 
turalment. 101 he voilgut donar aquestes explica- 
cions per tal de demostrar coim s’ha dollat una 
orientació política a! Pressupost. 

El  senyor Duran i Ventosa, en unes paraules 
de caire personal, que agraeixo, perd que em per- 
met& que rebutgi, ha alIudit l’actuació anterior 
del Consell de la Generalitat. Sobre aixd he de re- 
pctir les manifestaciolns que ja vaig exposar el pri- 
mor dia en parlar del debat financier, OI sigui, que 
em solidaritzava amb toka l’obra del Consell de la 
Generalitat des de la seva creació, i afegiré que no 
solament el que es\ refereix al debat finaacier, que 
en realitat ja s’ha iniciat avui, sinó’ per tots els 
debats que lio’m vulgui plantejar sobre la revisió 
de l’obra anterior. En aquest sentit, cadascun dels 
Consellers es posa a la disposició del Parlament 
per a atendre les interpellacioins que se’ns vulguin 
fer. (Molt  be‘, molt be‘.) Tamb4 ha dludit el se- 
nyor Duran i Ventosa a la manca d’unificació del 
Pressupost, i deia que la unificació i l’estructuracib 
departamental s’havien d’haver fet abans. He de 
dir al senyor Duran i Ventosa que potser no1 era 
aquell el moment de fer-la, en uns moments tran- 
sitoris i abans de venir !’empelt dels serveis. He de 
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referir-me, també, a diversos textos anteriors, dels 
quals després parlaré amb més extensió. 

Recoadaré que en presentar el Pressupost per 
a I’any 19x9 a la Mancomunitat, es deia que hi 
havia un Consell Permanent i que per a fer-10, més 
orgjnic i més convenient a l’ordenació departa- 
menial, E i  hauria un Conseller, i també s’acordj 
fer els Departaments de PresidPncia, BeneficPncia 
i altres. 

El Si-. DURAN 1 VENTOSA : No oblidi que 
es tractava d’una -Cederació de Eiputacions, i que 
ara no estem en tal lederaci6. 

8 1  Sr. CONSELT,ER de Finances : Precisa- 
ment. Elegir6 l’explicació que es doma aleshores 
referent al Pressupost per a l’any 1919. 

((&a tasca del Coinsell Permanent, cada dia m6s 
crgAnica i integral de la vida coillectiva catalana, 
fa convenient per al seu millor desenrotllament, 
presicib i enceri, olsdenar-la i especificar-la en De- 
partaments, cada un d’ells tC, respectivament, ad- 
herit en el seu cap, un Colnsellrr, i així acordat 
pel Coinsell, fou la tasca englobada en els Depar- 
taments denoiminats de PresidPncia, BeneficPncia i 
Sanitat, Instrucció1 i Cultura general, Acció Sol- 
cial, Obres Públiques, Carreteres, Camins i 
Potnts, Obres hidrauliqnes de sancjainent i amplia- 
ci6 de serveis tPcnics, Ferrocarrils secundaris, Te- 
lPfons, Agricultura i Serveis forestals a Hisenda.)) 

I en el Pressupost per a l’any 1920 es deia : 
((En colnfondre en un soll cointingut, que des 

d’ara aplicara exchsivament la Mancoimmunitat de 
Catalunya, els que tenien aplicant les Diputacioas 
catalanes, a part de complir-se en llur aspecte 
ecoadmic l’alta espiritualitat a quP ara ens refe- 
ríem, s’assolleix la fi de la unitat econdmica per a 
tota aquella oibra que traspassi els límits de l’ac- 
tivitat municipal ; i, en esborrar les artificioises 
frolnteres que noi pogueren rompre l’esperit catal&, 
una solla entitat, la que encara l’única representa- 
cicl de Catalunya, folra de la que representa el 
Poder Central, sesa la que, d’ara endavant, im- 
pcsad tributs scibre la riquesa de la nostra terra. 
1 aquesta unitat, que és foqa recoinPixer que, per 
ara, tinndr2 quelcom d e  formal, perquit, per res- 
pecte a les vostres isolades decisiolns, la Mancolmu- 
nitat ha voilgut respectar els tipus assenyalats per 
les Diputacions a quP respectivament pertanyen, 
es colnsoilidarA segurament d’ara en avant, quan 
volsaltres mateixos, actuant exclusivament corn a 
representants catalans dintre la Mancomunitat, 
fixeu, anys a venir, el contingut 01 els tributs que 
hagin de satisfer els pob1es.r 

Tolt aix3 potser mereixia aquest retret que li 
feia aquella Mancoirnunitat que ja escrivia en ca- 
talh. 

((En cuanta a 10s ingresss, se introduce, en la 
obtencibn de 10s mismos, una moldificaci6n esen- 
cial. Comoi sabe la Asamblea, al ingresa mhs im- 
pot-tante y positivoi de nuestro Pkesupuesta, el 
que, coin todols 10s defectos que se le quiere acha- 
car, es el Únicoi que permite realizar la obra de lla 
Mancomunidad y de las Diputaciolnes, es el con- 
tingente promincial. Realizada la Mancomunidad 
de las prorv‘iniias, regida todas poir una Asambrlea 
y un Coinsejo, parece natural, es la aspiración 
primera que se fo8rmuló y la que siempre se repite, 
la de ir a la unificacióa del contingente. Esta as- 

piración, que no s61oi na se había loyadoi nunca, 
sinoi que ni siyuiera se había inteitado, tiene, 
en el Presupuesta que presentamos a vuestra aproi- 
bacihn, la primera espresi6n. Comoi vedis aunque 
no Ilegamos todavía a la total unificación de 10s 
tipos, porquc, dadas sus noltables d ferencies, la 
ccnipleta unifi caci6n exigiria, o una disniinución 
de ingresels, iinpoisiblle de aceptar, por las exigen- 
cias del Pyesupuestol, 01 un aumentol de 101s mismos, 
del que el Consejo] ha queridoi también huir, se uni- 
fica el tip0 que se esige por b que Ics Municipios 
pagali al Tesorol pols utilidades y se fijan tipois 
unifoirmes para Barcdolna y Tarragoina, y para 
,J,érida y Geroina en cuantoi a las cmtribucioines 
territorial e industrial ; 101 que permitir& art el aíío 
próxima fijar un tipoi igual por tceos coaceptois 
para 101s pueblols de Cata1uña.s 

Aisi, ho llegeixo solament pesqui es vegi que 
en cada moment hi ha els seus problemes i les 
seves dificultats, i que les dificultats que ells tro- 
baven en aquell moment les ha trobades la Gene- 
ralitat ara, i és injust fer-li retret d’unes tar- 
dances justificades en dificultats que  en cap mo- 
ment n’liavien tingut de semblants els organis- 
nies regits per persones cle la Minoria regiona- 
lista. ( M o l t  bB, e n  la Majorza.) E1 senyor Vidal 
i Guardiola, en la seva intervenció, ha partit 
bhsicanient d’una xifra que era la xifra d’aug- 
ment del Pressupost projectac per a l’any 1933 
en relaci6 amb el de 1932, sumant el de l’extin- 
gida Diputació de Barcelona i les altres tres Co- 
missaries ; aquesta xifra és de 5.200,ooo pesse- 
tes. Jo he de dir que aquesta xifra és fatal, que 
aquesta xifra no és que nosaltres la volguem 
posar o treure, és una xifra que la realitat im- 
posa. Si a nosaltres se’ns digués que amb les 
partides augmentades aquesta xifra l’hauríem po- 
gut prescindir, l’argumentació del senyor Vidal 
i Guardiola, al voltant d’aquesta xifra, seria un 
argument real, perd el que nosaltres hem fet en 
algunes d’aquestes partides d’iniciació social o 
d’intensificació de la cultura, no ha estat a base 
d’augmentar aquesta xifra, sinó a base de cas- 
tigar altres despeses, perquP nosaltres, en virtut 
del nostre programa polític, en virtnt de la nos- 
tra organització ideoldgica, hem cregut que, efec- 
tivament, s’havia de fer, a base dei nostre pro- 
grama, la reestructuració de les despeses, inten- 
sificant més aquelles que responien el nostre pro- 
grama, i afeblint les que no hi responien. De 
manera que tot el que es refereix a aquestes 
partides que ha criticat, o ha censurat, o simple- 
cient parlat el senyor Vidal i Guardiola, totes 
elles no porten pas l’augment en les consigna- 
cions de despeses. Com que jo havia d’esperar 
serenament aquesta crítica - era ligic que vin- 
gués després de les sessions de la Comissió, i 
era fhcil de preveure - jo m’he entretingut a 
agafar el Pressupost (creia una obligació Eer-ho) 
i a sumar totes les partides que fan refer2ncia 
a obligacions, podríem dir ineludibles, pel seu 
caracter, i a sumar la partida que fa referPncia 
al desenrotllament de Mossos d’Esquadra, la del 
Parlament, la de Justícia, la de major volum per 
llistes electorals amb el vot femení, la del des- 
envolupament de 1’Escola del Treball, la de l’Ins- 
titut Escola, i d’altres Institucions de cultura, 
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la del trasllat del Museu al Palau de Montju’ic, 
la pel desenrotllament de les obres públiques, la 
pels augments obligats en les institucions d’As- 
sistencia social, pels a-clgments de cost de les 
robes i de totes les coses que necessiten els asi- 
lats en aqwsts establiments, la pe4 que repre- 
senta la collrcci6 Plandinra, la part de cr?dit de 
l’aportació - i em sembla que en aish estaran 
d’acord tots els senyors de la Minoria regiona- 
lista, que era una obligaci6 moral fer-ho-, la 
per la Comissió Mixta, la per a l’organitzaci6 de 
serveis de totes aquestes partides que vénen, no 
per un criieri de partit, que no reflecten una 
orientació nostra, sin6 que són fets reals i exem- 
plars, i pugen exactajnent 5 milions de pessetes, 
i aquests 5 milions de pessetes, precisament, es 
reparteixen en aquelles mateixes xifres que in- 
dicava el senyor Vidal i Guardiola de 4 milions 
a cabals ordinaris i I milió a extraordinaris. De 
manera que no són desigs nostres d’acr&ixer el 
Pressupost, sinó que són, purament i cxclusiva- 
ment, el respecte a u11 estat de fet, a una impo- 
sició de la realitat que ens obliga a donar-hi colni- 
pliment amb nous ingressos. 

Parlava el senyor Vidal i Guardiola que aquest 
era un Pressupost interi, i que aquest Pressupost 
interí tenia el perill de totes les interinitats, que 
feia que moltes vegades les interinitats es con- 
vertissin en definitives, i que moltes vegades 
fossin estabilitzades. Jo dic que aquest perill és 
infundat en aquest cas, perqui. no 6s una iate- 
rinitat de les que no s’hi veu la sortida, sinó 
que és una interinitat que acaba a terme fix. 
I. permeti’m el senyor Vidal i Guardiola que en 
aquest moment jo expliqui aquest punt, perqu?, 
precisament aquest sentit de traspks de serveis 
far& acabar la interinitat en aquella partida de 
qu$ ha parlat i que fa referhcia als ingressos 
de l’aportació de 1’Estat i la contrapartida que 
pugui tenir en el nostre Pressupost de Despeses. 
Ja ho he aclarit abans - no m’agradaria irisistir 
sobre el particular -, per6 vull que resti d’una 
manera clara que en aquesta partida d’jngressos 
no es prejutja - i aix6 es diu d’una manera 
ben explícita, i per a dir-ho d’una manera cx- 
plícita es diu dues vegades, es diu en cornenyar 
i al final de la partida -, i jo no voldria que 
quedessin equívocs i diibtes, sinó que resti bei? 
clar que aix6 no prejutja aquestes xifres. Ara 
bt5 : em preguntava el senyor Vidal i Guardiola: 
aquesta xifra que correspon a serveis que actual- 
ment es presten (a serveis que l’altre dia ja 
vaig precisar, de serveis de Justícia, Assist$ncia, 
Sanitat, Cultura), aquesta contrapartida, vosal- 
tres, com la voleu posar? ?No és una mica il.lu- 
sbria? ;Us arriscareu a posar-la? Jo dic al senyor 
Vidal i Grrardiola que tinc el convenciment absolut 
que si una partida, no diré jo que sigui segura, 
perb sí que és fonamentada, que 6s aquesta. Ell diu: 
En qu$ !a fonamentcu? Ei1 una llei de la í lc-  
pfiblica. E‘Estatut és llei de 1 3  RzpCllica, llei 
de la Repiiblica aprovada pcr les Corts Cons- 
tituents d’Espanya. Aprovat ]’Estatut, sanciona1 
]’Estatut i posat en aplicació, hi ha l’article 16.~ 
en el qual, i en el seu segon parkgraf, s’indica 
precisament aixb. Ens fonamentem en una cosa 
tan seriosa com és una llei fonamental del país. 

A més, el senyor Vidal i Guardiola ha  di t  ací, 
amb un sentiment que tots ncsaltres compartim, 
que li agradava avanqar-se a donar bones no- 
íícies i quc precisament avui s’havia aprovat la 
f6rmula econtanica que feia possible aquest trzs- 
pis de serveis; de manera que, a nosaltres, la 
llei de ia Repdblica i I’aprovaci6 per les Corts 
de la fórmula econbrnica ens dóna una sensació 
de més iermesa en l’aplicació d’aquesta partida, 
oi més quan aquesta partida est i  dins d’uns 
límits, d’unes mesures, d’unes proporcions legi- 
times que li treuen tot el cark te r  de cosa arris- 
cada o avcntiirada. 

D’un altre punt ha parlat el senyor Vidal i 
Guardiola que a mi m’interessa moilt d’aclarir. 
Aquest punt és el que fa reÍerPncia a l’emprhstit. 
Ha dit : &a Generalitat fa el seu Pressupost amb 
una forta proporció d’empri.stit, i aquesta forta 
proporcih á’empristit no l’hauria de fer en aquest 
moment.)) Ha dit, tamb6, si no recoirdo malament, 
avangant-se segurament a l’objecci6 que li faré : 
((Mentre les institucions locals catalanes vivien en 
un rPgim d’anormalitat - més1 ben dit, ell no deia 
anormal : en un dgim difícil d’hisendes locals -, 
era lhgic que recorressin a l’emprPstit ; ara que ja 
estem en condicions noves, no és ldgic que la Ge- 
neralitat hi recorri)). He de dir-li que crec molt 
m4s nol-mal, i parlarem més endavant d’aquest 
punt, el ri.gim en qui. vivien les Diputacions 
i la Mancomunitat que el rPgim en que viu 
avui la Generalitat, no’ el rsgim en qui. viur& dema, 
d’aquest punt ja en parlarem amb més extensib. 
Avui per avui em sembla que si és justificat el 
fet que una Corporació recorri a aquest procedi- 
ment, del qual també som enemics, el qual farem 
el possible per a reduir-lo cada vegada al mínim, 
si alguna Corporaci6 t6 circumstjncies excepcio- 
isals en qu i  aixa es justifiqui, no són les corpora- 
cions anteriors, sinó la nostra, que viu en una si- 
tilac:ó que, per una banda, ha d’atendre una sPrie 
de despeses d’Estat i, per altra, no t C  encara aque- 
lles pcssibilitats de poder fer front a aquestes des- 
peses d’Estat. Jo crec, per tant, que l’argument 
es gira per passiva, i que si en algun moment és 
aplicable aquest principi, és en aquest i no en mo- 
ments anteriors. 

I sobre aixd he de dir que si repassem des de 
fa molts anys - no voldria aci portar xifres amb 
detall -I si repassem tots els pressupostos de les 
nostres institucions predecessores, la Oiputacib 
provincial, la Mancomunitat de Catalunya, veu- 
rem que l’any 1911, per a partir d’una data, la 
Diputaci6 tenia un total d’ingressos de 8.307,ooo 
pessetes i 2.607,ooo cl’emprPstit - prescindiré de 
totes les silres, perquP si noi m’allargaria massa, a 
risc de fatigar-vos, perd, totes són aquí, a dispo- 
sici6 dels senyors Diputats que les necessitin. Diré, 
perd, els percentatges. A la Diputació de Barce- 
lona, l’any 1911, la part d’empri.stit era del 31 
per IOO ; el 1912, el 29 per 100 del total del Pres- 
supost ; l’any 1913, del 20 per 100 ; el 1914, el 12 
per 100 ; el 1915, el 21 per 100 ; el 1916, el 17 per 
100 ; el 1917, el 17 per IOO ; el 1919, el 33 per IOO ; 
el 20-21, el 33 per 100 ; i la Mancomunitat de Ca- 
talunya, en períolde semblant, el 1915, tenia en el 
seu Pressupost inicial una quantitat d’emprsstit, 
si es té en compte que hi havia, IO.OOO,OOO de 
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Caixa de Credit Comunal, si es consideren ex- 
clolsols, aquest seria de 18 per JOO, per6 si es con- 
sidera inclhs, fóra del 61 per IOO ; l’any 1916, el 
51 Fer 100; el 1917, el 44 per 100; el 1918, el 
38 per 100; el 1919, el 4 8  per 100; el 20-21, el 
33 per 100. Nosaltres tenim q u ~  en aquests per- 
centatges que giren a1 voltant dPun /,o per IOO es 
poden aiegir els percentatges que resulten dels 
anys anteriors d’emprPstit que acreixen aquest 
percentatge, i el farien molt major del 4 0  per 100. 
Després la Diputació, quan vénen aquells somnis 
de grandesa, dels quals parlarem després, veiem 
que el 1927 puja a 33 per 100; el 1928, a 34 per 
100 ; el 1929~ a 33 per 100 ; el 1930, a 30 per 100 ; 
el 1931, a 25 per 100 ; el 1932 queda reduit a 23 
pcr IOD, i el 1933~ a 19 per IOO ; de manera que 
estem completament en condicions que podem con- 
siderar perfectament més favorables que no pas 
totes les anteriors. 

D?un altre punt, i m’hi referiré després tina 
altra vegada, parlava ei senyor Vidal i Guardiola, 
és el que fa referPncia a !a desnivellació possible, 
perquP els ingressos noi arribessin a la xifra que 
els era assignada en els Pressupostos i de la manca 
d’elasticitat d‘aqursts ingressos. Sobre aquest punt 
he de dir al senyor Vidal i Guardiolla que els 
cilcuis dels ingressos estan fets completament 
d’una manera, si se’m permet 13 paraula, honesta, 
c sigui veient aquelles Frevisions raolnables de cles- 
envolupanient per l’any vinent, i veient-ne, no sols 
la intensificacih del tribut, sin6 cn el sentit de la 
percepci6, de la pel-cepcib del tribut. I-& de dir al 
Parlament en general que una de les Funcions que 
té, que fa inCs important l’esiat en que avui es 
troba la Generalitat en preparacii. a l s  tributs que 
han de venir, el Conseller de Finances - j o  o qui 
sigui (jo en particular penso dedicar-m’hi d’una 
niancsa directa en el primer periode de l’any vi- 
nent) - és assegurar la percepció, htegra, com- 
pleta i perfeccioinada dels tributs ; penso1 dedicar 
Ena part important de la meva atenció1 precisa- 
ment a aquest problema, al problema dels ingres- 
sos de la Generalitat : no negligir aquest proble- 
ma, no deixar-101 com a problema de costat, sinó 
creure que és un prolbblema fonamental per al sa- 
nejamcnt de les nostres finances. Per tant, hem de 
creure que aquests tributs, a ints de l’elasticitat 
que tenen, tindran els acreixements que els Joni  
una gestii, perfeccionada de la szva percepció, a la 
qual ens dirigirem amb tota cura i atenció. Per 
altra banda, per si aisa no fos prou, liosaltres hem 
refoqat els ingressos. S’ha referit a aish, encara 
que trobant-los una mica migrats, el senyor Co- 
iiJ3rera. S’ha referit a dols que representaven aug- 
ment d’ingressos, perd s’hi ha referit no sols el 
senyor Gomorera, sinó que tambt ha vingut la 
indicació dels bancs de la mateixa lllinoria, del 
senyor Vidal i Guardiala. Recordo que el senyor 
Duran i Ventosa ha dit que cl nostre poble sols 
veuria en aquest Pressupost la part desagradable, 
de la imposició contributiva. Una de dues, o el 
nostre Foble no li veur;, 01 si el ncstre poble la 
veu, veur2 que hem fet un esfcrq per a cercar 
aquesta anivellació que cercava el sciiyor Vidal 
Guard!’ola. ( M o l t  bk.) 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Hi ha un 
tercer extrem que és l’esforq per a l’anivellació. 

EI  Sr. CONSELLER de Finances : I ara jo 
voldria, com a punt final de la meva intervenció, 
relligar totes aquestes indicacions que be fet, 
potser una mica poc coordinades pd €et d’haver 
anat recollint i concretant els punts exposats 
pels diíerents representants de Minories que han 
parlat acl; voldda acabar amb una visió de con- 
junt que respongués a aquell prollkma central 
que s’ha plantejat aci, al problema de la situació 
de les finances de la Generalitat amb relació a 
les iastitucions politiques de Catalxnya. Jo vull 
posar en les meves paraules tota aquella mesura, 
tota aquclia discreció necess&ria, pxi, al mateix 
temps també, com he dit abans, crec que sobretot 
quan s’ha cornencat a parlar d’aquest assumpte, 
convé parlar-ne coratjosament, coivé par!ar-ne 
francpment i anant al ions de le; c0s.e~. Nos- 
altres ens trobem, ho hem vist abans, a m b  una 
relació de percentatges de cabals d’:mpr?stit que 
he llegit, ho podriern veure no sols a m b  les re- 
lacions de cabals d’ernpdstits llegides, sin6 també 
amb les liquidacions de pressupostos; ens trobem 
amb un fet essencial que és el ,ce@ient : Les 
institucions politiques de Catalunya, i aquest cas 
no sols li passa a la Diputació de Barcelona, 
sinó a la  Generalitat i part  tam-bé a 1’Ajunta- 
ment de Barcelona (que ha estat Porigen de les 
aificultats en qu6 es puguin trobzr), emportats 
els homes que les hali regi6zs sempre d’un es- 
perit noblement patrii,tic, d’acord amb el senti- 
ment del poble que representaven, han volgut 
suplir sempre defici6ncies de 1’Estat. I aquest 
f;lt que hagin tingut de suplir cefici2ncies de 
l’Estat, ha fet que volent-les suElir dintre els 
recursos que els donava el marc municipal o el 
marc provincial, el marc de les hisendes locals, 
s’han trobat sempre amb una situació de di- 
ficultat, i, per dir ho d’una zltra manera, 
han hagut de recórrer sempre a la  forma 
de l’ernpr6stit : aquest defecte 4;x: s’ha esmen- 
ta t  aci. 

Aquesta situació1 és una situació que ve arros- 
segada des de fa temps. Qa upa situació que 
nosaltres, o sigui la Generalitat, ha heredat dels 
organismes predecessors, puix que la Generalitat 
en el moment de prendre ella la governaci6 de 
Catalunya va trobar els Pressupostos de les Di- 
putacions, i en aquest Pressnpostis de les Di- 
tacions figura-ven també 12.450,oco pessetes de 
l’empr2stit. De manera que la Gereralitat, ja en 
el moment d’abocar-se a fer obra de govern, es 
va trobar amb el fet que e1 seu organisme pressu- 
postari tenia completament aquest 6efecte. Ales- 
hores, pcr a dir-ho així, es podia considerar que 
les nostres institucions politiques es trobaven en 
un carreró sense sortida. S’havien íet moltes pus- 
DPS, niolts intents i molts assaigs ?er a procurar 
cma nova estructuraci6 de les hisendes locals que 
permet& 12 correcci6 d’aquests defectes ; perd 
aquests defectcs persistien malgrat tot. E n  aquest 
puní vull asseilgalar ben concretamest la dife- 
r h c i a  que en el meu judici hi  ha ~7 la gestió, pel 
que €a refer&icia en ordre al mateix defecte, de 
dos periodes que J O  separo ben netament : el pe- 
riode que denomino per a simplificzr de la Dicta- 
dura i el de la Mancomunitat. Nosaltres patim, 
ara encara directament, dels excessos de caricter 
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financier fets en el nostre país en temps de la 
Dictadura. Nosaltres ens troibem, que en el dar- 
rer temps en quP regiren les nostres corporacions 
els homes de la Dictadura els va entrar un somni 
de grandeses, com un desig de satisfer vanitats. 
Perd sigui una cosa o una altra, molt possible- 
ment tamb6 el voler donar la illusió d’una pros- 
peritat fictícia que els aguantés, sense veure que 
aixd era en definitiva equivalent a crear una bola 
de neu que cada vegada es feia més gran, i que 
havia de conduir a un desenllas deplorable. Per6 
el cert és cue varen hipotecar de manera feixuga 
per durant molt de temps les finances de Cata- 
lunya. Aleshores no es va fer sols amb aquestes 
xifres de 1’emprPstit de que parlava abans. AI cos- 
tat d’aquestes xifres de l’emprPstit que noi era 
més que inflació de factors de crPdit, hi ha el 
Pressupost extraordinari. Perd, ultra aquest Pres- 
supost extraordinari, com que les Mancomuni- 
tats de Diputacions de regim comú segueixen 
aquell procediment que consisteix en capitalitzar 
el que després havia d’ésser el pes d’una gene- 
ració completa, representava per molt temps una 
carrega per al contribuent. I així, aquest proce- 
diment tant en les Diputacions de rPgim comú 
com en el que fa referPncia a la Junta de Caser- 
nes i de Drassanes, corn si es tracta de la ma- 
teixa Exposiciól, vénen a colnstituir una prospe- 
ritat illusbria completament fictícia, endossant 
després aquestes carregues durant molts anys als 
homes i a les generacions que han de seguir. Crec 
que és necessari dir-ho així clarament, perqui: 
encara hi ha persones en el nostre poble que 
tenen terenyines en els ulls, recons en el cervell 
i recels en el pensament i en l’esperit i creuen que 
alli, era una situació favorable i que aquesta, en 
canvi, és una situació de desordre. Jo he dit ben 
clar i categdricament que la major part, per no 
dir la totalitat dels mals financiers que pateix 
Catalunya, provenen precisament de la gestió 
financiera dels homes de la Dictadura. (Molt  b‘e‘, 
nz o 1 t bé. ) 

He dit abans que volia distingir entre el 
període de la Dictadura i el de la Mancomunitat. 
I en fer esment del periode de la Mancomunitat 
hem de reconsixer que aquest període és diferent. 
Els homes que dirigien la Mancomunitat també 
seguien una política d’inflació semblant a la de 
la Dictadura. Tot ho feien a base d’emprsstits; 
així es pot veure el percentatge realment consi- 
derable que representen els empr2stits de la Man- 
comunitat. Perd aquests homes de la Mancomu- 
nitat, ?ho feien així sense nord, sense orientació, 
sense preveure unes possibilitats de solució? No. 
Hem de fer justícia. Ells aleshores creien (la 
realitat no va correspondre a les seves esperan- 
ces) que podria esdevenir alld que ells denomi- 
naven una delegació de serveis, i amb l’aspiració 
d‘una autonomia, amb una estructuració de serveis 
de tributs i impostos, poder arribar a situa- 
cions que permetessin una fortalesa major de 
les hisendes de les institucions polítiques de Ca- 
talunya. Creien aleshores que all6 que d’altra 
manera hauria estat un carreró sense sortida, 
la tenia, perquh aquestes esperances eren la so- 
lució possible d’aquest problema difícil. Ara bé: 
hem de confessar que les previsions dels homes 

de la Mancomunitat fallaren; que s’equivocaren, 
perqui: aquelles solucions que ells creien per a 
l’esdevenidor, restaren impossibles, sigui perquh 
el r&im o dinastia que l’encarnava feia comple- 
tament impossibles les solucions liberals en un 
sentit de reconeixement de la personalitat dels 
pobles, sigui perqus els homes que representaven 
la Mancomunitat i portaven la direcció política 
dels partits els mancava el coratge civic de fer 
en un moment determjnat l’esforC necessari per 
a la consecució de l’autonomia i de les nostres 
llibertats. Conjuntament amb factors subjectius 
i objectius, el fet és que aquella solució i espe- 
ranya que era la justificació de l’actua-ció de la 
Mancomunitat en aquest sentit, varen fer fallida. 
I all6 que en la  idea era una justificació, en 
canvi en la realitat va restar com un propdsit, 
perd va restar com a resultat un emprsstit sense 
cobertura, per a una actuació posterior. Ara bé: 
la conclusió em sembla a mi que s’imposa molt 
f&cilment. Alld precisament que era l’aspiracicj 
de la Mancomunitat, aixd 6s el que ha resolt 
la Generalitat. A116 que aleshores no va poder 
ésser una realitat, és el que la  Generalitat, la 
República i els partits republicans han convertit 
en una realitat. 

Per aixci dit, crec, i resumeixo, i ho dic sin- 
cerament, que 6s fonamentalrncnt injust voler 
atacar un partit, un rZgim i un organisme que 
no té absolutament la més minima responsabi- 
litat i, en canvi, la tenen els partits que feien 
aquests atacs a a questa situació de les hisendes 
de les nostres institucions polítiques. Es injust 
el voler atacar per haver mantingut en aquest 
periode aquesta situació que s6n ells els que 
l’han creada. 

Diversos Srs. DIPUTATS regionalistes : En 
la Mancomunitat figuraven molts senyors que 
ara són de la  Majoria, i fins alguns n’eren Con- 
sellers! 

El Sr. CONSELLER de Finances : Senyor 
Vall& i Pujals, estic decidit a rebre totes les 
interrupcions, perd el voler negar que el partit 
dirigent de la Mancornunitat era el partit re- 
gionalista, a mi ... 

Diversos Srs. DIPUTATS regionalistes : Amb 
col-laboració de tots els altres. 

Un Sr. DIPUTAT de la Majoria : Els que 
col.laboraven eren aleshores de la Lliga. 

El Sr. CONSELLER de Finances : Nosaltres 
creiem fonamentalment que el regim creat i la 
situació en qui: es íroba avui la Generalitat és 
purament una continuació de la que es trobaven 
totes les nostres institucions polítiques. Nosaltres 
tenim tina fermissima esperansa, un convenci- 
ment complert que, gr&cies a I’atitonomia i a 
l’Estatut, ens ser& possible una nova estructu- 
ració dels tributs. Una vegada haurem fet el 
balanC que anunciava en el meu discurs anterior, 
examinant, per una banda, els nostres serveis i 
necessitats, i, per altra, els nostres possibles re- 
cursos, ser& quan haui-em fet eiectivament el 
Pressupost definitiu, perque aleshores ens ser& 
possible veure per un costat el que hem d’atendre 
i per altre qui? és amb el que podem comptar. 
Anib tots els esforsos i sacrificis que ens costi 
i ens costar&, farem to t  el que calgui per a 
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arribar precisament al sanejament d’ail6 que era 
L’esperanGa de les nostres institucions politiques 
anteriors. 

Aixb, per tant, crec que és ell que treu per coin- 
seqiiencia d’aquest debat : Un examen profund i 
complet de la situació financiera de la noistra ins- 
tituci6 principal, i puc dir i puc afirmar, d’una 
manera ben rodona, que és grscies a la República, 
gracies a l’esfoc-9. dels partits republiians, que el 
nostre poble ha vist el recobrament de lla seva vida 
civil, el reconeixement de la seva personalitat 
collectiva i de la seva llengua i del nostre esperit, 
i tindra ara l’avinentesa de veure l’estructuració i 
l’enfortiment de la Hisenda catalana. (Afilaudi- 
menvs .) 

El Sr. FRESIDENT:  EI senyor Duran i 
Ventoisa té la paraula. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : NOI és per rec- 
tificar, que faig ús de la paraula. No estranyi el 
senyor Conseller de Finances que després de les 
manifestacions fetes, i que han mc$tivat l’inter- 
rupció del senyor Ventosa, digui que la Mancomu- 
nitat na era més que una federació de províncies, 
i que no! hi ha manera de coimparar l’obra de la 
Mancomunitat amb l’obra de la Gkneralitat de Ca- 
talunya, i que, per altra part, la Mancomunitat 
era filla d’un regisme que ha hagut d’acabar en 
fia forma que tots sabem, perd he de dir que els 
procediments emprats per la Mancomunitat po- 
drien colnstituir un exemple modt diferent del que 
fins, ara dóna el Govern de la Generalitat. Si bé 
és cert que a la Mancomunitat hi havia una rela- 
tiva direcció per part d’un, partit polític, també 
i s  cert que hi va haver sempre una solidaritat de 
tots els partits plítics, i d’aixd en són testimonis 
persones que es troben en aquest saló i que d’una 
manera irrefutable poden justificar-ho. 

La Mancomunitat sempre va ésser regida pel 
sistema de majories i minories ; que ho diguin, 
si no, figures simpatiques (Rialles en tota la Canz- 
bru.) de persones que avui es troben en els vostres 
bancs, algunes de les quals, si bC han represen- 
tat sempre un  sentit netament republlic& i esquer- 
riste, cclllaboraven en l’olbra que realitzaven les 
dretes, i així ha esdevingut que homes que llavolrs 
figuraven a la Lliga Regionalista, ara no hi són, 
perquP segons vosalti-es s’han redimit, i segons 
nosaltres, han adjurat. 

Diversos Srs. DIPUTATS de la Majaria : 
S ’ i h  redimit. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSIA : NOI tmcta, 
amb aixd, he dit, d’entaular un debat polític. 
Nosaltres tan sols volem fer constar el desig que 
les paraules del Conseller de Finances tinguin 
una efectivitat, que siguin una realitat que porti la 
confianqa a tot Catalunya ; perd he d’expressar el 
meu temor que se segueixi un mal sistema, que és 
el d’anar-se endeutant, i en aquest punt no’ es pot 
allegar el que sempre s’ha fet, ja que de seguir 
aquest camí aniríem a la ruina de tota la hisenda 
del noistre país. 

Per aixd dic que desitjaria que les paraules del 
senyor Conseller de Finances tinguessin confir- 
mac&, i en aquesta possibilitat hi contribuirem 
tots, i tots collaboirafem en aquesta obra. Anem a 
discutir els Pressupostos, i en la discussi6 del seu 
articuilar és malt possible que en alguns punts 

estiguem plenament d’acord, ja que aquesta obra 
de l’estructuració financiera de la Generalitat hem 
de realitzar-la tots plegats. 

E1 SI-. CONSELLER de Finanes : Evident- 
ment. 

E1 Si-. DURAN I VZNTOSjA : Jo crec que 
al llarc d’aquesta discussió, aquells punts en els 
quadsi no coincidim, colm en els que hi ha disparitat 
de criteri, la seva discussió servira. Jo estic segur 
que algunes de les coses que s’han dit per aquesta 
Minoria hauran fet una certa impressi6 al senyor 
Canseller de Finances, com, segurament, algunes 
de les cases que ell ha dit l’han feta també a‘ 
aquesta Minoria. La  discussi6 serveix per aixb, 
per tractar de convencer els uns als altres. No pas 
per servir de combat de gladiadors, per veure qui 
és el qui guanya i el qui perd. No es tracta d’aixb. 
En,tre tots hem de fer una oibra ccmcna en aquest 
moment de l’estructuraci6 de I’organisme de la 
Generalitat de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT:  El senyor Vidal i 
Guardiola té la paraula. 

E1 Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Senyors Di- 
putats : Ec! m’aixeco per combatre 1k totalitat de1 
dictamen. Dema i dem3 passat continuari, segu- 
rament, la discussi6 d’aquest Projectt, i aleshores 
ser& el moment opolrtd de formular les abjeccions 
que aquesta Minoria cregui pertinents. Solament 
he de subratllar les manifestheions que ha fet e1 
senyor Duran i Ventosa, i que si per un fet pura- 
ment eronol6gic hagués rectificat, jo en primer 
terme hauria dit el mateix que he dit, aixd és, el 
que moltes de les manifestacions fetes pe1 senyor 
Conseller de Finances m’omplien d’una satisfaccib 
extraordinaria, i hauria subratllat al Dateix temps 
el fet que el senyor Conseller de Finances, al co- 
menqament del seu discurs, havia passat, con si 
diguéssim, per la corda fivisa entre el senyor CO- 
mcrera i nosaltres, i que, al capdava B... 

E’I Sr. C0NSEbLEsR de Finances : No ; aix6 
no1 és exacte, puix que m’he expressat ben clara- 
ment. 

E l  Sr. VIDAL I GUARDIOLA : ... i al  cap- 
davall havia caigut del nolstre costat. 

E l  Sr. CONSELLER de Finances : No, aixb 
no. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA :.I sobretot he 
de remarcar la importhcia especial d’unes parau- 
les seves, d’unes paraules que en aquests mo- 
ments d’iniciaci6 de la nostra vida zutbnoma s6n 
d’una cabdal importincia, que són les. que ha dit 
en referir-se a la necessitat, al propdsit de portar 
a terme una política d’austeritat i de sacrifici, l’ií- 
nica política que nosaltres considerem eficaq ; perd . 
és necessari tenir en cmpte  que no és suficient 
tenir aquests prqdsits, sinb que al xateix temps 
s’ha de realitzar, i per aixd constitueix un motiu 
d’alarma per a nosaltres el veure que el P’ressupost 
de Despeses no respon ja a aquest criteri d’aus- 
teritat i de sacrifici. 

En aquest Pressupost, en el que cs  refereix 
a les despeses, ens trobem amb la creacid de 
noves atencions, que representen un augment 
per un total de 5 milions de pessetes sobre kls 
4.000,000 del Pressupost ordinari, i es diu així 
mateix que aquests 4.000,000 estan coberts a 
els ingressos que se suposa que seran rec 
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tats durant l’any 1933. Quan aquest assiimpte 
va éssar tractat en el si d-  la Comissió dictami- 
nadDra, el s e n y ~ r  Ccnsellcr cle Finances va in- 
dicar la  convenihcia que aquest punt fos tractat 
d’una manera discreta i d’una manera molt de- 
licada, i no crec que el s x y o r  Pi i Sunyer pugui 
dir  que per part nostra s’ha mancat a aqucsta 
discreció. Jo voldria fer al senyor Conseller de 
Finances u ia  pregunta : Ens trobem a m b  un 
Pressupost y:e comporta un augment en conjunt 
de rnh d? j milions de pessetes i que en ei mateix 
Projecte es diu que es compensa amb un augmcnt 
dels ingressos. 

El Sr. CONSELLER de Finances : Que re- 
presenta exactament aquasts 5 milims de pessetes. 

El Sr. VIDAL 1 GlJARDIOL4 : 1 davant 
d’aix6, tenim l’obligació, senyor Conseller de Fi- 
nances, de recordar que totes les consignacions 
dels pressupostos per l’atenció de despeses sempre 
són efectives, ja que immediatament es crea Z’or- 
ganisme o I’element que ha de donar realitat a 
aquesta despesa, i que, al contrari, tot el que 
es refereix a ingressos no es pot tenir ja aquesta 
seguretat, i que, en la  majoria dels casos, és 
necessari rebaixar la xifra consignada en quan- 
titats ben considerables. 

Com ja he dit, no vull comenqar aquest 
debat, i solament volia fer aquestes preguntes 
al senyor Conseller de Finances, ja que, com ha 
dit molt bé el meu amic senyor Duran i Ven- 
tosa, de tot aix6 en tornarem a parlar. Nosaltres 
esperarem que arribi el moment en qu6, verifi- 
cada la totalitat del treball d’adaptació i traspas 
de serveis, i arribat el moment d’aprovar el 
primer Pressupost definitiu de la Generalitat, 
vegem si el Pressupost actual té o no té una 
deficihcia, si la deficihcia del Pressupost ordi- 
nari de 1933 és superior a la del Pressupost 
de 1932, i si no hi ha tal deficibcia, nosaltres 
serem els primers a reconhixer-ho, perque, com 
h a  dit el meu bon amic senyor Duran i Ventosa, 
nosaltres no cerquem tenir raó, sinó que cerquem 
trobar entre tots la forma més exacta i més 
prbpia de portar a terme l’endegament de la 
nostra hisenda. 

I per acabar, unes paraules : E1 senyor Con- 
seller de Finances ens diu que part de l’augrnent 
que comporten els 5 milions esta justificat per 
despeses forpses. Nosaltres entenem que no hi 
ha tals despeses forGoses i que es tracta de des- 
peses veritablement voluntaries, ja que ens tro- 
bem que entre les partides que figuren amb aug- 
ment n’hi ha algunes que es poden qualificar de 
polítiques, perque volem donar realització a un 
esfor$ d’un partit polític, justificant una cam- 
panya electoral, per6 sense pla de cap mena i 
sense garantia d’eficacia. En aixi, estic absoluta- 
ment d’acord amb 61 senyor Duran i Ventosa 
quan diu que responen aquestes despeses a un fi 
purament polític, i jo dic al mateix temps que 
responen a un fi de política de partit, i que en 
definitiva aquesta orientació vol dir simplement 
fer política. 

El Sr. VICE-PRESIDENT: Té la paraula 
et senyor Conseller de Finances. 

El Sr. CONSELLER de Finances : Tres pa- 
raules solament per a rectificar tres punts con- 

crets. Recullo, del que ha dit el senyor Duran 
i Ventosa, el fet, que nosaltres subratllem amb 
absoluta complaenp venint la declaració des dels 
escons d’ací davant, que no era compzrable la 
Mancomunitat a la Generalitat. Aish 6s una jus- 
tícia a les forces que han portat la Generalitat 
que nosaltres hem de subratllar. 

E1 Sr. DURAIC’ I VENTOSA : Per6 no fPiem 
tanta política. 

E1 Sr. CONSELLER de Finances: E1 fet 
mateix de dir que no era comparable en el sentit 
administratiu, demostra que tampoc no ho és en 
el sentit polític. La Mancomunitat es regia per 
una converghcia de partits, com ha dit el senyor 
Duran i Ventosa, i aqxí es tracta d’un sol partit. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Aixd és un 
sofisme. Així no acabarem mai. 

El Sr. COiNSEbLER de Finances : Allb era 
una gesti6 administrativa i aquesta és essencial- 
ment política amb el seu Parlament, i, per tant, 
és lhgic i natural que l’única fcrma eficient d’ob- 
tenir els rcsultats que es desitgen és que tingui 
una orientació política determinada per la majoria 
del país. 13s una qüestió política a discutir llarga- 
ment, per6 que respon a un principi ben ferm i ar- 
relat del nostre poble. 

E1 senyor Vidal i Guardiola ha parlat primera- 
ment volent recollir una Dosició’ meva, per a voler 
demostrar que ens havíem decantat cap a un sentit 
dretista. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Dretista, 
no ; d’austeritat i de sacrifici. 

El  Sr. CO~NSELLER de Finances : Vauste- 
ritat, conforme. 

El Sr. VIDAL I GUARDIOILA: Per6 no 
verbalment, sinó practicament. 

El  Sr. COIhC33LLE)R de Finances : Jo he vol- 
gut dir que entre la Unió Socialista i la Lliga Re- 
gionalista, nosaltres ens decantem més aviat del 
costat de la Unió Socialista ; aix6 és el que he dit 
ben categdricament, i que nosaltres creiem més 
fonamentada la crítica de la Unió Socialista, per 
quant aquest Pressupost no és el que nosaltres 
volíem, ja que les circumstancies havien limitat 
les nostres aspiracions, per6 que nosaltres, el que 
desitjavem precisament era anar a seguir el’ pro- 
grama de mhxima afinitat amb la Unió Socialista. 
De manera que si per algun costat hem de caure, 
hem de caure sempre pel costat de la Unió Socia- 
lista, com a homes d’esquerra que som. 

Esperava l’objecció aquella que podien re- 
duir-se ies altres despeses, que en lloc de les 
despeses, diguem-ne irreductibles, es podrien re- 
duir les altres, per? precisament perquP ho espe- 
rava jo m’he avansat a l’objecció i he dit que les 
que hi havien en aquest sentit venien d’estalvis 
fets en altres, i que representaven precisament 
una reestructuració de les despeses, i que si es feia 
aquesta reestructuració de les despeses, era per a 
donar aquest caracter polític al Pressupost de que 
parlava el senyor Duran i Ventosa, que trobava 
a faltar, i que si no és estat aquesta rees- 
tructuració, preci o a base de serveis 
nous, sinó servei s i estalviant d’una 
part per a gastar altra, hauria mancat 
aquest contingut r polític que voliem 
donar al Pressupost. 
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I, finalment, i aixb és el que té més importh- 
cia, preguntava el senyor Vidal i Guardiola, si 
creien la majoria i el Consell que de tot plegat no 
en podria patir el crPdit, la confiansa, en les nos- 
tres institucions. Jo he de dir-li que no, ans crec 
que els debats financiers portats tal com se fa, 
d’una manera franca i sincera, contribueixen a 
enfortir i a crear unes finances sanes, i en lloc de 
debilitar la nostra hisenda, l’enforteixen. Jo tinc 
el convenciment que quan se sapiga per una part 
la situació financiera de la Generalitat, i per 
altra els propbsits respecte d’aquesta en lloc de 
venir a afeblir el credit i la confianqa que hi 
tingui el nostre poble, hauran de resultar en- 
fortits. 

E1 Sr. VICE-PRESIDENT : Besta acabada 
. la dis_cussiÓ de la totalitat dels Pressupostos. 

ORDRE DEL DIA 

per a Ia sessió de dijous 

Discussió de l’articulat dels Pressupostos. 
Dictamen de la Comissió d’Actes, referent a 

( L a  sessió e’s aixecada a dos quarts de faou i 
l’elecció del poble d’Adén. 

c i m  minuts de la vetlla.) 
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