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IA E SESSI 

S e s s i 6  ia  26 de gener de I 9 3 3  

S U M A R I  

A tres quarts de  cinc i deu  ininuis de la tarda 2s oberta la sessió, sota la presiddncia del senyor 

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió mzterior. 
Comunicació de l’honorable seiayor President de 1 u Generalitat donant compte d‘haver restat com- 

posats els Ilefiariarnewts del Govern de la Generalitat de Catalunya de la següent manera: 
Justicia i Dre t ,  Goziernació i Finances,  Cu l tura,  Agricul tura i Economia, Sanitat i Assis- 
tdncia Social i Treball  i Obres Públiques,  d’haver restat designats Coazsellevs de Justicia 
i Dret ,  el scnyor Pere Coromines i Munta?iya;  de Governacici, el seizyor Jose@ Irla i Bosch; 
d e  .Finances, e l  senyor Carles Pi i S u n y e r ;  de Cultura, el senyor I7entura Gajsol i Rovira; 
d’Agriculiura i Econowia, el senyor Joan  Selves i Carwer; de  S a n i t a t  i Assistdccia Social, el 
s e q i o r  Josep 1le.lzch.y i Puigdollers, i de  Trcbal l  i Obres Pilbliques, el s e q l o r  Francesc X .  
Casals i Vidal ; i delegant te+n$oralme?zt 1 es fuitciows executives e n  el Coiasellev de  Finances,  
senyor Carles P i  i S u n y e r .  

Comfianys.  

Discurs del senyor Comebler Delegat, explicant la passada cr is i  i la fonnació del Goilern nou.  
liiierveizeions dels senyors Serra i Morei i Ventosa  i Calvell. 
Rectificacions dels senyors  Conseller Delegat, Serra i Moret i Ventosa i Calvell. 
Lect uru d ’ u m  proposició de coiafianga al Govern, sigitada pels I l iputais  senyors Tauler, Farreres,  

Rovira i Virgili, Raiitestini ,  Galés, Espanya,  Arnau, Bancelb  i Phbrega. 
Defe?isa de la proposició pe l  senyor Tauler .  
Posada la proposició a votació 92ominu1, és aprovada per 59 vots  a favor i 13 e n  co.ztra. 
S’aixeca la sesssió a les set i onze ininuis de  la vetl la.  

R tres quarts de cinc i deu minuts de la tarda 
s’olbre Ia sessió, solta la presidhcia del senyor Colm- 
panys. 

Ocupen el Banc del Govern els honoi-ables se- 
iiyors Ccnseller Delegat i Consellers de Cultura, 
Agricultura i Economia, Sanitat i A s s i s t h i a  So- 
cial, Treball i Obres Públiques. 

as llegida i aprovada l’acta de la sessió an- 
trrior. 

E1 Sr .  PRESIDENT : La PresidPncia dc la 
Cambra ha rebut de l’honorable senyoir President 
de 13 Generalitat de Catalunya ura comunicacib, 
que el senyoT Secretari tindrd la boadat de 
llegir. 
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Decret del senyor President de la Generalitat 
de Catalunya 

El Sr. SECRETARI : aHonorable senyor : 
E m  plau de colmunicar-vols que, amb aquesta data, 
he signat 21 següent Decret : 

Art. I.‘’ Els Departaments del Govern de la 
Generalitat de Catalunya seran els segiients : Jus- 
tícia i Drer, Governació, Finances, Cultura, Agri- 
cultura i Economia, Sanitat i Assist6ncia Social i 
Treball i Obres Públiques. 

Nomeno! Conseller de Justícia i DTet 
el senyor Pere Coromines i Muntanya ; Co~nseller 
de Governació, el senyor Josep Irla i Bolsch ; Con- 
seller de Finances, el senyor Carles Pi i Sunyer ; 
Conseller d e  Cultura, el senyolr Ventura Gassoll i 
Rovira ; Conseller d’A gricultura i Econolmia, el 
senyoir Jotan Selves i Carner ; Consellcr de Sani- 
tat  i Assisti.ncia Social, el senyor Josep DencAs i 
Puigdollers ; Conseller de Treball i Obres Pitbli- 
ques, el senyor Francesc X. Casals i Vidal. 

Art. 3.r Des de la data d’avui delego tempo- 
ralment les funcions executives que em correspo- 
nen segons 1’Estatu.t de Catalunya i són delega- 
bles d’acord amb l’art. 14, en el Conseller de Fi-  
nances, senyor Carles Pi i Sunyer. 

Art. 4.‘ Aquest Decret es cornunicara al sc- 
nyor Presdent del Parlament de Catalunya. 

La  qual colsa em plau de posar en el vostre coi- 
neixement als efectes oportuns. 

Barcelona, Palau de la Generalitat, 24 de gener 
de 1933. - E1 President, Francesc MaciA. 

Honorable senym- President del Parlament de 
Catalunya.)) 

El Sr. PRESIDENT : En virtut d’aquest De- 
cret, que va seguir a la comunicacih per la qual 
l’hoincrable senyor President em comunicava que 
havia ocorregut una crisi en el Govern de la Ge- 
neralitat, la PresidPncia, atencnt també les indi- 
cacions del Presidcnt de la Generalitat, ha cre- 
gut necessari colnvocar el Parlament de Catalu- 
nya. 

Art. 2.’ 

E l  Sr. P I  I SUNYER : Demanoi per parlar. 
E1 Sr .  PRESIDENT : Té la paraula el se- 

n9or Pi i Sunyer. 
E1 Sr. PI I SUNYER : Senyors Diputats : 

Per la colmunicaci6 de l’honol-able senyo’s I’resi- 
dent de la Generalitat que acaba d’ésser llegida, 
s’ha assabentat el Parlament de la constitucih 
del noiu Consell Executiu. Venim, doncs, ara, en 
representació d’aquell Ccnsell a explicar la tra- 
mitaci6 de la crisi i al inateis temps fixar la posi- 
ció d’aquest Coinsell. 

Abans de to t ,  nc pas ccmplint un deure de fos- 
mulisme, tampolc deixant-nos portar per un  sen- 
timent de cordial colmpanyonia ben sincer, sinb, 
senzillament, perquP es tracta d’un imperatiu de 
la més estricta justícia, jo1 he de colmenqar les me- 
ves paraules dient que el dol és per tots i la tris- 
tesa, major encara, pels que havíem cormpartit 
les tasques del Consell amb ells, la separacih d’a- 
quest dels quatre Consellers dimissionaris. Tots 
ells tenen qualitats ccnnunes, qualitats de compe- 
tPncia i de govern que els fan dignes d’elogi. Dei- 
xeu-me remarcar de totes maneres, per a fixar al- 
guns trets característics, la serenitat, la pondera- 
ció, la capacitat del senyor Comas ; l’activitat de- 
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mostrada, les dots de cotmanament i fecunda, ini- 
ciativa del senyor Tarradellas ; I’austera rigidesa, 
la tenacitat coratjosa, la compethcia del senyor 
Xirau ; i després en darrer terme, precisament 
perquP jo oicupol el seu lloc, la clara intelligPncia, 
la ripida calmprensió de les colses, el sentit de res- 
ponsabilitat, i diria jo per a englovar-hol tot en 
una paraula, la capacitat d’home de golvern ¿el 
meu antecessor el senyoir Lluhí. Els quatre re- 
presenten homes d’una vjlua extraordiniria i tots 
nosaltres tenim el coinvenciment, més ben dit, la 
certesa absoluta, que en un termini no1 gaire llunya 
hauran de tornar a ocupar llocs de responsabili- 
tat  en la nostra vida pública. 

Perd després d’haver dit aquestes paraules, 
que, repeteisoi, noc són formulAries, sinó sentides 
i justes, he de remarcar a més un altre punt re- 
ferent a la seva separació de les tasques de govern 
que crec que s’ha d’esmentar i és aquest : l’ele- 
gincia poidríem dir-ne, del gest, de separar-se de 
la seva funció per motius ideolbgics. Cal donar 
a aquest fet encara una majoir amplitut que la pu- 
rament perscnal de la dels esmentats Consellers 
dimisi;ionaris, i subratllar el que aixa correspon 
a t o t  el partit al qual ells pestanyen : a 1’Esquerra 
Republicana de Catalunya. L’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya, des de la seva fofrmació, ve 
donant i ha dolnat repetidament mostres d’una 
gran altesa de mires. L’Esquerra Republicana de 
Catalunya ha demolstrat que els homes no anaven 
als carrecs públics per la cobejanfa oi apetPncia 
d’acaparar-les, sinó perqui. creien que podien servir 
al seu poble i en el moment en quP per qüestions 
ideolbgiques han de separar-se’n se’n separen amb 
la mateixa senzillesa. S’ha dit, s’ha repetit, s’ha 
comentat, s’ha indicat qile potser aquesta separa- 
cih representava un exemple d’allb que nosmal- 
ment se’n diu desfer hotines o mullar prestigis. He 
de dir que no1 hi ha res tant absurdament equivo- 
cat cc~m una afirmació d’aquesta mena. Quan els 
homes tenen En tremp moral i una altesa de sen- 
timents, aquest va-i-ve de les circumstancies, 
aquestes coses que porta la mateixa lluita per la 
vida, en lloc d’afellir, enforteixen. Jo1 tinc la se- 
guretat, que la personalitat dcls quatre Conse- 
llers dimissionaris restard encara enfoctida des- 
prés d’aquestes circumsthncies, després d’aquests 
momcnts. De manera que en lloc de desfer homes, 
el que podem dir és que I’Esquerra Republicana 
de Catalunya, amb les seves llnites ideolhgiques 
tls fa i els enforteix, .i aisí aquests hcmes se’ns 
presenten avui j a  corm una seserva, no1 sols del 
partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, sini 
com una reserva utilissima al servei de Catalunya. 

Anem ara a parlar d’una manera concreta : de 
la crisi. Aquesta crisi ha estat titllada d’extrapar- 
Iamentdria. H e  de dir que si per atzar, si per la 
circumstancia d’estar el Parlament tancat s’ha 
hagut de tramitar fora del Parlament, en canvi, 
immediatament se n’ha donat compte al Parlament 
i amb tolta la rapidesa, amb tota la urgPncia. Perd 
aix6 poldria ésser un argument a posteriori, i hem 
d’afpgir, per a donar-li encara més aquest caricter 
parlamentari, que aquesta crisi ha estat deguda, 
en la seva arrel més foinda, a un motiu purament 
parlamentari. Si el Coinsell anterior i el Consell 
actual fossin formats pel. una coacentració de 
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grups diversos del Parlament, llavors és mollt na- 
tural que vingués directament a esclatar, podríem 
dir-ho així, el conflicte, les disparitats de criteri, 
en una sessió parlamentaria. Per6 si el Coasell re- 
presenta una majoria coimpacta que té la majoria 
absoluta de la Cambra, no és d’estranyar que quan 
hi hagi disparitat de criteri en una part de la ma- 
joria la tramitació hagi d’itsser en el si de la ma- 
teixa Majoria. De manera que en explicar aquesta 
crisi s’ha de fer constar que la rel més fonda, la 
causa bhsica d’ella, és precisament de caracter par- 
lamentari. I quina és aquesta causa ? Noi és altra, 
en la seva essencia, més que una interpretació’ di- 
ferent, que un criteri distint que tenien els quatre 
Consellers abans esmentats, d’una part el sentir 
d’una fracció important de la Majoria sobre el 
punt que feia referPncia a la delegació de fun- 
clons executives per part del President de la Gene- 
ralitat. 

Aquest punt, que 1’Estatut deixa amb una 
certa vaguetat i que és ldgic que el precisi, que el 
concreti d’una manera definitiva 1’Estatut organic 
de Catalunya, havia motivat ja en el si del Consell 
diferents deliberacions per tal de fixar un criteri. 
En aquestes deliberacions del Consell s’havia mar- 
cat un pensament, el pensament que mantenien 
els quatre Coasellers esmentats, en el qual, en el 
que feia referPncia al rPgim provisional establert, 
s’hi sumava amb matitzacions de criteri que j a  en 
el Consell havien estat remarcades i exposades, 
la resta del Consell. Perd s’entenia que aixb es 
referia al rPgim provisional establert mentre i 
tant el Parlament no digués la seva paraula defini- 
tiva, i que l’assumpte havia de venir aquí, al Par- 
lament, a ésser resoilt, i per aix6, en exposar el Cap 
del Consell Executiu, senyor LZuhí, el programa 
de govern, en parlar no sols d’aquest punt, sinó 
de torts els altres, s’indicava que, per bé que n’hi 
havia que no1 responien a una convicció unanime 
de govern, en canvi en cap d’ells es feia una poaPn- 
cia tancada, sinó que tots estaven subjectes, colm 
és natural, a la revisió de la Majolria i al parer i 
criteri de la Majoria, i per tant del Parlament. 
Quan va co’mensar-se a estudiar per la Comissió 
de Constitució el projecte presentat pel Consell 
Executiu, modificant el de la Colmissió1 Jurídica 
Assessora) varen comenfar-se a manifestar en el 
si d’aquella parers que sentaven una disparitat de 
criteri respecte d’aquest punt concret. Aquest pa- 
rer diferent d’alguns dels elements de la Colmissi6 
de Constitució va motivar que algun dels compo- 
nents de la Comissió presentés unes esmenes en 
aquest sentit. A més, no solament es manifesta en 
el si de la Colmissi6 amb el fet concret d’aquestes 
esmenes, sinó que en una reunió! que va tenir la 
Majoria es va prendre l’acord que, abans que la 
Comissi6 dictaminés, que els representants de la 
Majoria prenguessin cap acord sobre el particular, 
es reunís la Majoria i es discutís l’afer per tal que 
fossin exposats els diferents criteris dels seus com- 
ponents sobre aquest punt i sobre tots els demés 
de la Constitució$. 

EmplaGada així la qüestió i colmenfant-se a di- 
buixar en el si de la Majoria en general, i en els 
seus representants a la Comissió de Constitució, 
en particular, aquesta diferhcia de criteri, en ac- 
centuar-se i en veure que eren més extenses del 

que en principi holm creia les diferhcies, que s’ai- 
sarnplava l’area de la disparitat en la manera d’a- 
preciar aquestes qüestions, els Consellers alludits 
es varen creure obligats 2 presentar llurs dimis- 
sions. 

A to t  aix6 ve a interferir-s’hi un altre aspecte 
que és necessari esmentar, perque en el procés de 
la crisi és necessari destriar-ne completament els 
factoirs que hi intervenen. A la segona meitat de 
la setmana passada, a aquesta qüestit folnamental 
de la discrepancia en les delegacions de les fun- 
cioas executives, s’hi va interferir l a  qüestió del 
nomenament del Governador civil de Barcelona. I 
més coiixretament, va venir l’oferiment del Govern 
central, a base que fos atorgat aquest chrrec de Go- 
vernador civil de Barcelona, plegat a x b  les seves 
funcions de Conseller de Governaci6 de la Genera- 
litat, al propi Conseller de Governacit. I aleshores 
va presentar-se, va venir una situacit, a agreujar 
l’oposició de criteris ferms, per les dues bandes, 
i que no1 tenia altra resolució aleshores que el 
manteniment i la resolució1 de la crisi 

Va resultar, en definitiva, que delegades d’a- 
cord amb el regim avui dia establert les funcioins 
executives en el Cap del Comeil Executiu, ales- 
hores aquest parlava en nom d’una majolria del 
Co~nsell Executiu, i podem dir d’una manera cor- 
recta, que indubtablement esteva en el dret de 
fer-ho així, que ell creia que la majoria del Con- 
sell podien fer-ho!, i en conseqüPncia eren parti- 
daris de l’acceptació per part del Conseller de Go- 
vernaci6 del carrec de Governador civil. Perd com 
que ja abans el senyor President de 1% Generalitat 
i altres Consellers en consells anteriors havien ina- 
nifestat, en parlar sobre el cas, un  criteri, que po- 
dia ésser políticament arriscat i perillós, i per tant 
no convenient la cmcentracib en una sola persona 
dels carrecs de Conseller de la Generalitat i Gover- 
nador civil, per la raó que el Governador civil té 
una dependencia directa del Ministre de la Go’ver- 
naci6, el qual és, en definitiva, el qxe en porta la 
responsabilitat, i que podria trovar-se en quP vin- 
gués un moment de conflicte en el qual, per un 
costat, es veiés obligat, per unes ordres emanades 
del Ministeri de la Governació, a e3ecutas deter- 
minats actes 01 determinades orientacmns que pug- 
nessin amb les que dictés o sentis el Govern de 
la Generalitat. Hom creia que aquesta duplicitat 
de funcions podia arrivar a constituir o a represen- 
tar un entrebanc arriscat, i en aquest sentit s’as- 
sentava el convenciment que en el Conseller de Go- 
vernacib de la Generalitat na podiei recaure, no 
es poldien concentrar les funcions de Governador 
civil. I aleshores es plantejava una situació en la 
qual, les dues bandes, els dos costats, es trobaven, 
des de un punt de vista constitucional, en una po- 
siri6 correcta, plantejant-se el conflicte entre unes 
i altres. Cal tenir en compte que si 3.6 és cert que 
aleshoires hi havien Consellers que opinaven així, 
no hem d’oblidar tampolc que el Parlament és el 
que designa al President de la Generalitat, perd 
que aquest és, segons el nostre text constitucional, 
el que designa els Consellers, i conjuntament amb 
ells folrmen el Consell Executiu. De manera que 
quedava plantejat des d’aquell moment una qües- 
ti6 de confianfa, que venia a sumar-se, que venia 
a interferir-se, amb l’aitra qüestió de la qual pri- 
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merament havíem parlat en referir-nos a la dife- 
&cia d’aFreciacions en les funcioins executives. 

Així les coises, fou quan, convocada una re- 
unió de la Majocia volent donar precisament a 
aqzlesta cr.si a la seva tramitaci6 aquest caric- 
ter d’amplitud i d’abast que referia abans, la basc 
de la crisi, la rel fonamental, venia de la diferi.n- 
cia d’apreciacions sobre la delegaci6 de les fun- 
cioins executives, es va reunir el dilluns passat 
la Majoria per tractar d’aquestes qüestioins, i en 
aquesta reuni6, de la qual es va donar una nota 
oficiosa, ja es va dibuixar d’una manera concreta 
la disparitat de criteris per part d’una fraccii im- 
portant d’aquesta Majoiria amb l’opinió dels Con- 
sellers alhdits. I aleshores en venir manifestada 
aquesta disparitat de criteris sobre una questió 
tan fonamental com aquesta, els Consellers varen 
creure que havien de mantenir la dimissih que ja 
havien presentat abans. 

Aleshores, en aquesta situaci6, no es podia fer 
altra colsa, noi podia existir altre recurs, en aquest 
sentit, que el ldgic, que el natural, que el cor- 
recte ; el de tramitar aquesta crisi, i acceptar la 
dimissió i constituir el noiu Govern que avui ve a 
explicar la tramitació de la crisi i a explicar també 
la seva posició respecte el moment actual. 

Des del molment que la crisi ha tingut per ari- 
gen i fonament aquesta diferincia d’apreciacions 
sobre la delegació de les funcions executives era 
16gic que el Consell, abans de constituir-se, es pre- 
ocupés de les solucions que s’havien de donar, de 
les solluciolns que, al seu parer, havien de tenir 
aquestes questions. Aquest parer és ben senzill, 
ja que en conjunt, salvant la posicih, diríem par- 
ticular del Colnsell que exposarem després, en con- 
junt el Consell tenia el parer que aquest era ui1 
assumpte que, tal com s’havia manifestat en al- 
tres assumptes, s’havia de deixar a la rcsolluciii 
del criteri del Parlament ; en aquest cas, el criteri 
de la Majo;ia, des del moment que la Majoria és 
homoigPnia. 

Amb ccasió de pronunciar cl senyor Lluhi el 
seu discurs en presentar el projecte d’Estatut oir- 
ganic, ja va dir que hi liavien alguns punts, ell 
va assenyalar els de la ciivisih territosial i el del 
ctreferi.nduinn, els quals, a més de no’ fer-ne poaPn- 
cia tancada de govern, eren punts que el (>oivern 
deixava, en una llibertat absoliita, a la Majoria 
perqui els decidís segons el seu criteri. Doncs bé : 
el criteri del Go’vern sobre aquest punt particular 
de la delegació de les funcions és esteiidre a 
aquesta qiiestió el principi de llibertat que s’apli- 
cava a aquells altres dos punts ; dc manera que 
si en aquells punts de tanta impotrthcia es deia 
que aniria concretant-se el concepte que se n’ha- 
via de tenir a través de  les deliberacions de la CO- 
missió primerament, i del Parlament després, nos- 
altres creiem que en aqust punt pot fer-se el ma- 
teix, sense que aix6 vulgui dir que el Gblvern no 
tingui sobre aquest punt un criteri que exposa- 
rem després. Per6 creiem que aquest criteri I’hem 
d’anar conjugant amb el criteri de la Majoria a 
mesura que aquesta, a través de l’instrument re- 
presentatiu, que és la Cwmissi6, vagin tractant 
aquest tema i deliberant sobre els problemes que 
enclou. I aleshores, amb el conjunt de treball dc 
tolts, assolir aquell resultat que tots dcsitjem que 
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tingui el mixini encert. Essent així el primer que 
s’ha de tractar és un punt que pot nomenar-se de 
procediment. 2 Quina és !a posici6 del Consell re- 
ferent al projecte que avui dia té la Comissió ? t Ha 
de toirnar al Consell aquest pro’jecte de la Colmis- 
si6 01 noi hi ha de tornar? 

E1 Consell creu que no, que la Comissió pot 
seguir treballant i deliberant, i a base de les deli- 
beracions anar buscant els punts de coincidincia. 
Entretant, mentre la Cornissió dictamina, mentre 
el Parlament delibera, i després, en darrer terme, 
acorda, hi ha un rPgim establert amb caricter pro- 
visional que continuar& vigent fins el moment que 
1’Estatut olrganic sigui aprovat ; perd amb l’única 
modificaci6, que representa el criteri del Consell 
sobre aquest particular de substituir el nolm de Cap 
del Coasell executiu pel nolm de Conseller delegat. 
E1 Consell creu que el nom de Cap de Consell exe- 
cutiu, encara que d’una manera implícita, tendeix 
a prejutjar la qüestió. Per altra part, en el projecte 
d’Estatut orginic presentat se li dóna el nom de 
Conseller delegat, de manera que estima millor 
mantenir aquest nom. A part d’aixd, el rPgim es- 
tablert actual 6s el mateix amb la mateixa provi- 
sionalitat amb qluP va ésser establert i amb l’única 
condiciói de qui. si es veiés que el regim que establís 
el Parlament era molt diferent de l’actual, i es 
veiés que retardava l’aprovació del conjunt de 1’Es- 
tatut crgiinic, es dictarien les disposicions a fi 
que des d’aleshares el rhgim que regis estés d’a- 
cord amb el que fos criteri del Parlament; perd 
mentre el Parlament no dictamini i no deliberi so- 
bre aquesta inatPria, el rhgim provisioaal establert 
ser& el vigent. 

Ara bé : l’assumpte és prou impoirtant i té una 
transcend6ncia bastant gran dins la nostra vida 
política perqui. el Consell noi vulgui escamotejar la 
seva opinió i el seu parer. I perqui., sense que 
aquesta opinió representi, co’m en molts altres as- 
sumptes, altra cosa que una directiva per cnnju- 
gar-se amb les directives de la Majoria, de totes 
maneres exposaré el nostre criteri sobre aquest 
particular, i crec que dec fer-ho sobretot per a dei- 
s a r  aclarit un punt que creiem convé extraordini- 
riament deixar ben clar. 

Aquest punt podria donar llolc a alguns equí- 
vocs pels comentaris que n’ha fet la premsa i pel 
que s’ha parlat al seu voltant ; és el de la respon- 
sabilitat del President de la Generalitat. 

Jo voldria sobre aixh parlar d’una manera ben 
clara, a fi de deixar ben sentada la posici6 del 
G mer n. 

No lli lla ningú entre la Majoria, i moilt menys 
entre els que composen aquest CroiVem, que pre- 
tengui donar ii la PresidPncia de la Generalitat un 
sentit d’irresponsabilitat. ni s’ha dit aquí que es 
volguits ier de la Presidhcia de la Generalitat un 
poder irrespolnsable. 

Jo, des d’aquí, dic d’una manera clara, d’una 
manera categbrica, que ningú de la &&joria ni 
ningú del Consell té el prophsit dei convertir la 
Presidhcia de la Generalitat amb un poder irres- 
ponsable. 

Ara bé ; cal analitzar francament la qüestió 
en ei que respecta al concepte de la responsa- 
bilitat, i veurem llavors que hi ha tres punts que 
es poden analitzar separadament : la responsabi- 
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litat, el procediment per exigir-la i la compa- 
reixenca davant del Parlament. Que és el que 
caracteritza la respaasabilitat ? El que caracte- 
ritza la responsabilitat és el fet que el poder no 
satisfaci per la seva actuació, i en aquest cas pot 
ésser corregida i sancionada pel Parlanent, i no 
cal dir que el President de la Generalitat, que 
és elegit pel Parlament i que el Parlament pot 
en qualsevol moment destituir, esta subjecte i 
esta sotmPs, i així es fixa :n el projecte d’Esta- 
tut orghic ,  a les possibilitats d’un vot de descon- 
f i a n p  per part del Parlament que representa la 
seva destitució ; des del moment que esta sub- 
jecte a un vot de confianp i a una possible des- 
titució i a una separació del carrec, per aquest 
sol fet és responsable davant del Parlament, de 
inanera que el President de la Generaiitat en 
totes les formes que aquí s’han esmentat 6s ple- 
nament, completament, íntegrament, responsable 
davant del Parlament. 

Ara, al costat d’aquest concepte que podríem 
anomenar tehric de la responsabilitat, n’hi ha 
un altre que és el de les garanties i el del 
procediment per exigir-les i ensems aquell altre 
punt referent a la compareixenGa davant del Par- 
lament. 

Si es vol donar a una institució, sigui el Par- 
lament, sigui el Govern, sigui un Ministre, sigui 
un Conseller o un Consell Executiu o qualsevol 
institució de carjcter executiu i d’una certa esta- 
bilitat, és necesari que aquesta responsabilitat 
que té pugui ésser exigida, perd na d’una ma- 
nera barroera, no d’una manera massa rapida, i 
sota aquest punt de vista, en iotes les Constitu- 
cions més modernes en les que existeix la res- 
ponsabilitat del Poder executiu, s’estableixen cer- 
tes garanties perque aquell exercici de la respon- 
sabilitat a través dels vots de confiansa o de des- 
confiaqa, vinguin condicionades per certs proce- 
diments i per certes garanties. Així veiem que 
gairebé a totes les Constitucions modernes i inol- 
tes d’elles han servit en part per orientar el iios- 
tre projecte d’Estatut, en moltes d’elles es fixen 
garanties d’aquest ordre, garanties en el nombre 
de Diputats que han de  demanar que es presenti 
el vot de descolnfianp ; en e1 termini de preseii- 
tació del vot de desconfiansa ; en el nombre de 
Diputats que han de votar. E n  unes es fixa, per 
exemple, la xifra d’un centenar de Diputats, en 
altres Constitucions s’cstableix un  termini, que 
en alguns casos es fixa en dos mesos, Der la 
presentació d’un vot de desconfiansa desprék d’un 
de presentat primerament. E n  I’article 64 de la 
Constitució espanyola s’entra de ple en aquesta 
orientació i s’assenyala el nombre de cinquanta 
Diputats per a fer la proposta, un termini de 
cinc dies per estudiar-la i la seva aprovació per 
majoria. En l’article 28 del projecte d’Estatut 
que hem presentat nosaltres també s’hi assenyala 
la mateixa tendPncia, ja que es fixa que la pro- 
posta sigui feta per quinze Diputats, que formu- 
lin la proposta en tres dies de termini i l’apro- 
m i 6  per majoria dels Diputats presents a l’acte. 

Aix6 vol dir que tot quan fa referPncia als 
procediments per exigir les responsabilitats cons- 
titueix un punt de vista de totes les Constitucions, 
i que és un punt de vista cada vegada més viu, 

en la qual cosa es nota una tendPncia a fer que 
I’exighcia de les i-espoinsabilitats 10 pugui en 
cap moment portar-se a cap d’una manera massa 
rapida i improvisada, sin6 que se sotmeti a un 
cert procediment. Com ja he dit, de procedi- 
ments n’hi han molts, com ho prova el fet de 
trcivar-ne diversos en les Constitucions modernes, 
i en aquest aspecte 6s el Parlament el que, en 
darrer terme, podra fixar el que hagi d’esta- 
blir-se en 1’Estatut Znteriolr de Catalunya. 

Perd és que a més a més, junt amb aquesta cor- 
rent, junt amb aquesta teoria en el sentit que jo he 
esmentat de l’exigPncia de respolnszbilitats, n’hi 
ha una altra que té molta importancia des del punt 
de vista a que nosaltres ens referim, relatiu a la 
Solmpareixenya, a l’assisthcia, punt aquest que no 
es igual que el primer i cal tenir en compte que són 
dols punts distints. Sobre aquest punt de la com- 
pareixensa del que té !a responsabil tat, nosaltres 
veiem també que a les diverses Coistitucioas hi 
han diferents sistemes segons els quals es regula 
aquest problema, i veiem que s’accepten en les di- 
ferents Constitucioas delegaciotns parlament&ries 
per a certes funcioas ; perquP cal aclarir un punt 
que indubtablement ser; aclarit després pels que 
intervinguin 01 en facin reiersncia, j és que en la 
majoria d’aquestes Coinstitucions, aquestes delega- 
cions de caracter parlamentar; que poden fer-se 
no és per a contestar la de lnada  de responsabili- 
tats, sini, que és senzillament per a la tramitaci6 
d’assumptes diríem plantejats pel mateix Consell 
o pel mateix Colnseller. Per6 ensems que aquesta 
delegació que niarca una tendilncia, que marca un 
camí, hi han altres Constitucioas en les quals no 
es cenyeix senzillament al que podríem dir que va 
del Consell a1 Parlament, sinó que s’cstén a all;) 
que va del Parlament al Consell. Hi han altrex 
Constitucions en les quals tamb4 per a respondre 
a preguntes, per a respondre a interpellacioas, 
csisteis una forma directa d’esigi. aquesta res- 
ponsabilitat. També és el Ministre, el Colnsell, el 
Golvern que sigui, el que pot noIm2nar delegats, 
tenir representants seus que coatestin en el seu 
nom, de manera que si bé la majoiia de delegats 
tenen aquest carjcter senzillament - podriem dir- 
lis aixi - de representants quan el Ministre o 
Colnseller o Govcrii vulgui adrepr-se al Earla- 
ment, hi han també antecedents, hi han també 
exemples en el sentit invers, que ’ran del Parla- 
ment al Ministeri, del Parlanient al Govern. 

Marco aquest punt no perquP jo cregui que 
hagi d’ésser aquesta exactament l a  solució, sinó 
per a deixar ben sentat aquest altre punt que té 
un interPs a remarcar al costat de‘ primer. Així 
com en la majoria de les Constitucions modernes 
hi ha la tendPncia de fixar unes certes garanties 
en el proced innent d’exigir les rwponsabilitats, 
hi ha també a la majoria de les Constitucions 
una altra tendencia ben clara i ben determinada, . 
modificable o variable segons diferents inatiqos, 
les quals permeten la delegació dels Consellers, 
dels Ministres, del Govern, en diversos repre- 
sentants parlamentaris, per a certs actes o certes 
esplicacions, unes vegades en un sentit, altres 
-en sentit contrari. 

Tenim, doncs, em sembla a mi - i voldria 
explicar aquest concepte que és d’una claredat 
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veritablemeot diifana -, tres punts bisics : Pri- 
mer : el de la responsabilitat. La  responsabilitat 
es te sempre que es respongui davant d’un Par- 
lament que pot donar un vot de desconfianga. 
Segon : la possibilitat de reglamentar el proce- 
diment d’aquesta responsabilitat amb unes deter- 
minades gzranties. I tercer : la possibilitat en 
certs casos i de certes maneres de qui. el Poder 
executiu delegui les seves funcions, en el sentit 
de parlar davant del Parlament, en algun o di- 
versos membres del mateix Parlament. Aquests 
tres punts, a mi em sembla, que donen una base 
suficient per a trobar la solució que nosaltres 
voldríem per a aquest problema realment com- 
plexe, que volem entre tots resoldre d’una ma- 
nera encertada. E n  realitat ens trobem aquí amb 
el que jo podria dir la intersecció; el punt de 
converghcia d’aquests diferents problemes que 
jo he intentat esbosar, punt d’intersecció el qual 
jo crec que ens pot servir de pauta per a irobar 
aquesta solució. S’ha dit que aquesta solució con- 
creta no és, per exemple, el fet de que existeixi 
o no en una determinada Constitució del món. 
Jo he de dir que tampoc hi ha cap Colnstitució 
del món que sigui exactament, d’una manera 
fidel, d’una manera taxativa, igual que la nostra, 
igual que les condicions que tenim en el nostre 
Estatut. Jo no despreciaria mai els antecedents 
que representa una acumulació d’experiPncia i co- 
neixements de dret polític de tots els paisos, 
per6 jo he de dir que a l’ensems que no des- 
preciaria aquests antecedents, tampoc voldria tque 
es calquessin d’una manera can minuciosa i exac- 
te que no vinguessin d’una manera precisa a 
ajustar-se a les condicions especials del nostre. 
De manera qne la solució a prendre en aquest 
cas és aquella que inspirant-se no en la lletra 
d’una Constitució determinada, no exactament cn 
uns preceptes que ja estiguin, diríem, catalogats 
dintre d’una Constitució, sinó que porti l’esperit, 
porti la tendPncia, porti aquesta corrent que avui 
es dibuixa a les Constitucions modernes i l’en- 
caixi d’una manera adequada dintre del cas par- 
ticular que nosaltres tenim plantejat en el nostre 
Estatut. 

Quin és aquest cas? Aquest cas és el que, 
com 1’Estatut indica, hi ha una de les parts que 
composen la Generalitat - el President de la 
mateixa -, que pot delegar les seves fuiicions 
executives temporalment. L’Estatut no fixa ales- 
hores miis que aixo, i és el Parlament el qui ha 
de fixar amb més detall, d’una manera més pre- 
cisa, l’abast d’aquestes delegacions. E n  fer-ho ha 
de tenir en compte una cosa, i és que la figura 
del President tal com la defineix ]’Estatut de 
Catalunya ha de restar d’una manera ben concre- 
tament dibuixada en 1’Estatut orghnic que nos- 
altres votem, en forma que resti una figura amb 
contingut real, amb vida prhpia, que no sigui 
una ficció, que no sigui una figura sense aquest 
contingut i aquesta essi.ncia de realitat que ne- 
cessita. Nosaltres no podem de cap de les ma- 
neres, no podríem fer-ho perque ho tenim abso- 
lutament vedat pels preceptes constitucioinals i 
pel mateix Estatut, fer del President un Poder 
moderador. Ningú intenta fer-ho, al  menys nin- 
g ú  dels que jo conec i amb els quals he parlat 

en aquest sentit intentava fer-ho. Perqu6 no pu- 
gui ésser així, tenim el fet de la responsabilitat 
que ja li treu aquest carkter  Completament. Perd 
ens hem de ier carrec que el President de Cata- 
lunay, ultra aquesta funció executiva que pot 
delegar, té les funcions representatives, i, en- 
sems, que aquesta funció, en connexió íntima amb 
aquesta - de manera que de vegades es confo- 
nen - té tota la part d’execució o tota la part 
de canalització, com a drgan o representant del 
Govern que ell mateix és. 

De manera que tenim aquí que, per una banda, 
la figura del President de la Generalitat té una 
fortalesa extraordinhria quan és el representant 
del Poder Central ; i, per altra banda, si nos- 
altres li amputivem d’una manera completa, li 
partíem per la meitat, per a dir-ho així, iot el 
que representi d’una manera taxativa les fun- 
cions executives i la f&em una mena de Poder 
moderador, ens restaria una figura que potser els 
altres - amb més imaginació que jo - veuran 
fhcil de comprendre, perd que jo confesso ben 
mcdestament que no la veig clara. E m  fa l’efecte 
que restaria la figura del President de la Gene- 
ralitat d’una manera amputada. Jo crec que el 
que hem de procurar entre iots és que aquell qui 
representi el símbol, la mixima autoritat R Cata- 
talunya, tingui una €unció constitucionalment 
regulada, reglamentada d’una manera fixa i d’u- 
na manera precisa, en la qual es determini exac- 
tament quines són les seves atribucions, per6 que 
aquestes, en la forma que esíiguin reglamentades 
per 1’Estatut orghnic, permetin que l’autoritat 
que representa el President de Catalunya tingui 
un contingut de realitat, una essencia viva, que 
pugui fer que 21 nostre poble tingui en ell la 
seva mhxima representació. 

Gs aquesta la posició que nosaltres sustentem 
sobre aquest particular. Nosaltres no voldríem mai 
que l’aco’rd que es prengués pel Parlament ni el 
que nosaltres propugnem en aquest sentit, pogués 
sepresentar que defugíern les respoasabilitats. Al 
cointrari : si en aquest sentit hi hagués pugna, po- 
dríem dir que seria per a donar precisament més 
responsabilitat al President de ia Generalitat. De 
manera que el fet de delegar les funcions aquestes 
creiem nosaltres que no eximeix de responsabilitat 
el President de la Generalitat. E n  canvi creiem 
que es pot fer una graduació de procediment en ei 
sentit que jo he expofsat abans, de manera que resti 
regulat, reglamentat, i que regulant i reglamen- 
tant el procediment d’exigir aquesta responsabili- 
tat, es doni al President de la Generalitat aquell 
prestigi, aquella plenitut, aquell contingut que 
d’altra manera no tindria. 

Fetes aquestes manifestacions, que jo1 em creia 
obligat a fer en nom del Consell, resta poca cosa a 
afegir. Jo he de dir que en quan al pro’grama de 
Golvern, i f6ra el punt debatut, el Consell actual 
sostcriu d’una manera íntegra el que va exposar 
en e1 seu discurs el Cap del Consell Executiu an- 
terior. Un i altre som Governs homogenis, per- 
taayents a una mateixa Majoria i a un mateix par- 
t i t  polític ; ur i altre, per tant, han d’inspirar la 
seva actuació en all6 que representi l’ideari, la 
ideologia d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
E n  la forma de portar a realitzacib aquest pragra- 
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ma, en la forma de portar l’ideari aquest per vies 
prrictiques, coincidim completament amb les di- 
rectives assenyalades en el discurs esmentat. 

Ara bé, si nosaltres doaem una plenitut d’ad- 
hessi6 a aquest programa, no1 voldrien1 de cap 
manera acabar aquesta fixació de la noistra posicíC 
sense, poidríem dir-ho1 així, matitzar-la, sense do- 
nar-li aquell colorit que és la característica de la 
nostra manera de veure aquests problemes. 301 crec 
que aquesta matització que vglem donar al prolgra- 
ma d’Esquerra Republicana de Catalunya exposat 
abans aquí, ve sobretot fisat i determinat per les 
circumstancies en que ens trobem. Avui passa tot 
el món per una crisi considerable ; hi ha en to ts  
els paisos una sensació, poidríem dir, d’inestabili- 
tat que agreuja la solucii de gairebé tots els pro- 
blemes. Per6, ultra aixd, que és una qüestió de ca- 
rdcter general, hi ha a casa nostra un Eet caracte- 
rístic, que 6s el de trobar-nos en uns molments de 
recoinstrucció pcdítica de la nostra terra, produ‘its a 
base de la implantació de 1’Estatut i de les exigen- 
cies immediates de l’adaptació i traspAs de serveis. 
Aixb fa -- manifestat en una focma una mica 
vulgar, perd que voldria que quedés ben clarament 
compresa - que hi ha molta feina a fer, i aquesta 
sensació de la tasca a emprendre és el que inspira 
la matitzaci6 que volem donar al co~mpliment 
d’aquest programa per part del Colnscll Exe- 
cutiu. 

Si em permeteu una digressió mollt breu diré 
que en el concepte general del Poder, en el coln- 
cepte general del Gotvern, intervenen 01 !’integren 
tres conceptes diferents, que són el de decidir, el de 
manar i el de servir. E1 concepte de decidir és pot- 
ser en darrer terme el que representa el governar. 
Si s’ha definit la so’birania com a la facultat de les 
darreres decissions, el decidir defineix el gosvernar, 
i aixb és precís tenir-ha en compte en 1’Ppoica en 
qui: vivim i moltes vegades s’ha hagut de fer corat- 
jcsament l’aplicació d’aquesta facultat decissAria, 
i llaur3 de tornar-se a exercitar. Al corstat d’aixd 
hi ha co’m a imperatiu ineludible el polder de coi- 
mandament, doncs el gclvernar implica manar, i 
niai vcldríem defugir la responsabilitat d’aqnesta 
facultat. Perd juntament amb els dos conceptes 
n’hi ha un altre cada vegada més arrelai en la 
vida pública moderna, que és el concepte del po- 
der vinculat amb el servir. 

Noisaltres sabem que avui dia les qiiestions 
polítiques es vénen sempre a collorar per una ma- 
tització social, que vol dir ccllectiva i que no poden 
ésser cibjecte de teolries abstractes, sinó que s’lian 
de viure d’una manera vinculada al poble el qual 
es gotverna. Aquest poble té esigPncies i necessi- 
tats i és precís que els homes procurin no sols ser- 
vir aquestes eesigencies i necessitats, sinó superar- 
les de manera que el polble obtingui la maxima 
llibertat i benestar. Aquest concepte del poder- 
servei ve encara més remarcat pel gran esfors que 
es necessita per tal de salvar les dificultats pre- 
sents en tot el que és necessari per a polrtar a terme 
l’aplicació de 1’Estatut que haura de polrtar difi- 
cultats, les quals requeriran un esfoiry de treball, 
i precisa que tots posem el mdxiin esfoq per dur- 
ho a terme de la manera més adieqt i millor per 
ai nostre poble. 

Potser aquest concepte del poder-servei tindria 

una grisolr en circumstancies normals ; la crítica 
que es poidria fer del mateix seria la de guP és 
una cosa flonja, que no té energia el tremp de 
les altres facultats de Poder. Per6 quan ens tro- 
bem en circumsthcies com les actuals, o sigui en 
uns moments de renovació, en uns moments de 
transformació, de reconstrucció del nostre pob? e, 
sobressurt d’una manera extraord &ria aquest 
concepte del Poder, per6 llavors té una gran- 
desa extraordinaria, car comporta ’a possibilitat 
de creació de la Catalunya que sotmniem. 

Gs, doncs, en aquest sentit que nosaltres com- 
prenem que cal treballar, i en a q u s t  sentit de- 
sitjaríem adresar-nos a tots els ccltalans per tal 
de dir-los que tinguessin consci8n:ia de l’hora 
qur Catalunya viu i de quP convé realitzar un 
gran esforc; per a Catalunya i el benestar dels 
catalans. E n  fer-ho així, creiem que no és de 
niés fer remarcar que el Consell no ha d’6sser 
solament el director i conductor del moviment de 
la nostra terra en aquest sentit, sinó que a més 
ha de servir d’estímul i d’exemple. Es amb Aquest 
esperit que emprenem la feina a fer, i ens hi 
llencem coratjosament i amb decissió, perquP te- 
nim consciencia de quP les hores difícils i decisi- 
ves que travessa el nostre poble exizeisen de tots 
el masim rendiment i el suprem esforc;. (Aplau- 
diments en la Majoria.) 

E1 Sr. SERRA I M O R E T  : Demano per 
parlar. 

E l  Sr.  PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Serra i Moret. 

E1 Sr.  SERRA I M O R E T :  Senyors Dipu- 
tats : Ben aviat, massa aviat, ha d’entendre el 
Parlament en una crisi de Govern plantejada en 
moments d’alguna gravetat per Catalunya. Nosal- 
tres, la Minoria de la Unió Socialijta de Catalu- 
nya, tenim l’obligaci6, en aquest cas, d’expressar 
quins són els nostres sentiments en vista d’aquest 
espectacle inesperat que avui ens ofereix e: Govern 
de Catalunya. I he de dolnar, en priner terme, una 
expressió de sentiment, solament perque considerol 
que en aquests moments to t  plantejament de crisi 
representa una causa de pertorbació en la vida nor- 
mal i ascendent del nostre poble, sinó perquP sem- 
bla que la tramitaci6 1. el plantejament d’aquesta 
crisi té, ja des del primer instant, una mena de 
síniptcima, una mena de nGh sim)tomatica, que 
no desitjaríem que es tingués que rqxt i r .  L a  nos- 
tra espressió en aquest cas és, com he dit, de sen- 
timent ; de sentiment, no solament pel gran fervor 
que nosaltres posem en la colllaboració d’aquesta 
obra conjunta que tots hem de realitzar, sinó per 
la fraternal simpatia que ens inspiri i seguir& ins- 
pirant-nois ia Majoria de 1’Esquerra Republicana 
de Catalunya i els seus representants en el Govern. 
I en aquest cas, voldria jo dir que nosaltres, que 
tenim un gran respecte i una gran consideracib per 
les persones que han sortit del Govern de la Ge- 
neralitat, el tenim també per aquells que han anat 
a substituir-les, i considerem que e1 Govern, amb 
tot i haver tingut perdues de consideració, ha estat 
reposat i equilibrat degudament ; de manera que 
en la qüestió colllectiva nosaltres no hi hem d’a- 
profundir. Colnsiderem a tots dignes del carrec que 
ostenten, als que han sortit i als que han entrat. 
El que ens cal dir és que la crisi hz estat planteja- 
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da, segons ha explicat el Conseller delegat, senyoir 
Pi i Sunyer, d’una manera elemental, per discre- 
phc ies  ideol6giques en el si del Govern ; discre- 
pzncies que de moment donen al Parlament una 
avantatge, perqu6 les paraules del senyor Pi  i Su- 
nyer han estat clares per a dir que el Govern no 
feia qricstió tancada d’aquesta definició de les fa- 
cultats delegables, cotsa de la qual nosaltres ens fe- 
licitem, perqui: en matPries constitucionals, amb 
tot i que el Govern ha de tenir criteri, i que indub- 
tablement ha de sostenir-lo, nosaltres desitjaríem 
que no tingués mai ocasió - ni la intencib - d’im- 
posar-lci, sinó que deixés al Parlament amb plena 
llibertat de deliberació perque tots poguéssim 
aportar el nostre concurs i la substjncia colnstitu- 
cional perquP poguem portar a terme 1’Estatut olr- 
ghnic, o diguem-ne com volguem, a fi que pogués 
ésser el resultat de totes les idees que ací s’expres- 
sin i poguéssim aiferir un test constituciolnal que 
servís noi so‘ament per a la situació1 present, no sol- 
lament per a la situació actual, sinó per a totes les 
situacicns successives per les quals haur& de pas- 
sar el Govern de Catalunya. 

Perh, ja he dit al comenqainent que el plante- 
jament d’aquesta crisi poldsia representar una cosa 
simptomhtica, i és precisament perqui: la cosa es 
planteja per aquest fet tan ple de dubtes, tan ple 
de confusió, tan ple de misteri, coim és aquesta 
qdestió de funcions delegades. Hi ha sistemes par- 
lamentaris, hi ha sistemes presidencialistes, tenini 
nosaltres exemples per escollir a to t  el món ; 
no tenim, per6, cap exemple ni cap antecedent 
d’un P~esident que pogués ésser a la vegada res- 
ponsable i irrtspoasable, i aquesta qdesti6 possi- 
blement es plantejaria altres vegades. I ja que 
s’ha plantej2t, potser hauríem de felicitar-nos-en, 
perqui: el Parlament pot resoldre-ho d’una manera 
dccissiva ptrquP niai més 1101 s’hagin de discu- 
tir aquestes questions en el Parlament després 
d’haver aprovat el nostre text constitucional. No 
sé si seria oportú, avui, aprolfundir molt scbre 
aquesta niat&%, perh sí que crec que a tots ens ha 
de servir de lliqó el que una discrephcia entre els 
Consellers i el President, sobretot plantejada en la 
forma que ha estat plantejada aquesta crisi, ens ha 
de servir a tots de lliqó per tal que al redactar 
el text constitucional no hi deixem cap coafusió, no 
hi deixem cap altra perspectiva d’oferir-nos noves 
crisis que interrompin sempre la tasca del Gibvern 
i que en els molments presents s6n manifestament 
nocives i deplolrables. 

Podem avanpr  que, a part de les noistres opi- 
nions, que ens polríarien sempre a defensar un 
ri.gim parlamentari, a part cle quP en aixh nolsaltres 
tenim un criteri, sinh irreductible foirqa tancat, 
(Ocupa la PresidZncia el Vice-President firiniew, 
s c r ~ y o ~  Casano?zs.) podem dir que aquesta expe- 
riPncia a nosaltres ens afirma en els nostres prin- 
cipis i ens fa pensar en la necessitat de qui: sempre 
que siguin delegats serveis, noisalíres paguem, el 
Parlament pugui en tot moment, intervenir en 
aquestes delegacicns i pugui, a niés, tenir un con- 
tacte constant i directe amb el Govern perqui: 
a part de! que puguin ésser els ncstres principis, 
es dedueix de 1’Estatut de Catalunya que a;.ií ha 
cl’ésser la composici6 del Govern, que així ha d’i.5- 
ser la seva constitucih jurídica. E1 Govesn de Ca- 

talunya, tal rolm esta redactat l’Estatut, ha 
d’ésser folrqosainent i necessariament parla- 
incntari, i, per coasegüent, no hi cap mai 
aquesta figura que ens presentava el senyor Pi I 

Sunyer d’um perscina que 6 s  a la vegada irrespon- 
sable i responsable, que ha de respondre davant 
del Parlament quan se li exigeixin certes respon- 
sabilitats i que facilment pot ésser allunyada o 
dcsapareguda pel Parlament. Per6 és que el sentit 
prolfunde de 1’Estatut que nosaltres tenim aprovat 
i que ha de fegir-nos, és el de qui: el Golvera de 
Catalunya i el seu President, representant su- 
prem del Govern i que elegeix els Consellers, és 
cornpletament i abso~lutament responsable davant 
del Parlament i ha d’estar en contacte amb el Par- 
lameirt (Molt  bé ! eM la Minoqia regionalisia.) Per- 
que, a més no1 és sollament el demanar les filtimes 
i-cspoinsabilitats, sinó que és el tenir la direcció, 
la iniciativa, aixi com les suggestions del Earla- 
ment, el qm ha de dirigir el Govern de Catalunya, 
aixh es desprPn del text de l’estatut, i, com dic, 
1’Estatut esti en aquest aspecte colmpletament d’a- 
cord amb els nostres principis. 

Es, doncs, convenient que nosaltres aprofitem 
aquesta llisó. La crisi ha estat resoilta felipent.  
Nosalíres no podem fer altra cosa que donar la 
nostra confianp al Govern actual, desitjar als 
Consellers un i:xit complert perquP puguin rea- 
litzar la gran obra i desitjar, sobretot, com ja 
vaig dir en l’ocasió en que va presentar-se ací el 
Govern que ha dimitit, que pugui realitzar la 
gran obra que ha de realizar-se, l’obra de la qaal 
ens pp-lava el senyor Pi i Sunyer amb paraules 
molt eloqüents, i que nosaltres desitgem que es 
porti a terme ; i, ja que ells són els que tenen el 
Ilcc, ja que sCn clls els que tenen la responsa- 
bilitat, desitgem que puguin portar-la a tcrme 
amb tot l’Pxit, ho desitgem sobretolt, no sollament 
pel gran bé que a Catalunya ha de reportar. pel 
€et que hi hagi un Govern estable, un Govern 
fort, un Govern que compti amb la confianTa i 
cointiiiuitat dels seus homes, sinó també per 
aquell altre aspecte, molt important també, de 
quP quan nosaltres comencem a manifestar-nos 
com homes de Govern, amb actuacions de Go- 
vern, quan nosaltres comencem a viure les pric- 
tiques del Govern, es pugui donar la sensació 
d’estabilitat i de seriositat que crec que Cata- 
lunya pot donar, perquP té capacitat suficient 
per a donar-la. Es, doncs, el que desitgem al nou 
Govern : Vida llarga, activa i eficaq i que no 
haguem de discutir, si és possible, per molt de 
temps cap neva crisi. ( M d t  bé.) 

E1 Sr.  PRESIDENT : Té la paraula el sen- 
yor Ventosa i Calvell. 

E1 Sr .  VENTOSA I CALVELT, : Senyors 
Diputats : E1 senyor Conseller delegat ha expli- 
cat la crisi exposant fonamentalment com a motiu 
dos ordres de causes ; una causa que en podríem 
dir ocasioaal i una altra de coinfianqa. La causa 
oicasional és l’ocorregut amb motiu del nomena- 
ment de Go\ernador civil de Barcelona, amb el 
qual va manifestar-se una discrephcia entre el 
President de la Generalitat i alguns del senyors 
que focmaven part del Consell. Causes d’aquesta 
discrephcia ? D’ordre persolnal, d’ordre ideolbgic. 
JOI noi vull entrar aquí - segurament si volgués 
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analitzar antecedents trobaria que en el retard en 
el nomenament de Governador civil i en algunes 
de les circumsthcies que varen acompanya-lo es 
va proiduir un fenomen, que jo! lamentci que es re- 
peteixi amb tanta freqiihcia a Catalunya, que era 
la proiecció dels afers interns de partit a la gover- 
nacib del nolstre Fais i a la marxa normal de les 
nostres institucioins de Govern - jo no vull entrar 
en la discussió del que puguin ésser minúcies o 
qdestions de partit, per6 vull-suposar que la dis- 
crephncia obeia realment a algun moltiu fonamen- 
tal de convenciment, que no era pas deguda a que 
es tractés del senyor Tarradellas, Conseller de 
Governació, en lloc que s’hagués pogut tractar 
d’un altre membre del partit ; prescindeixo d’aixd. 
En aquest cas, respecte de la causa acasioaal, he 
de dir, sense entrar en el fons, que no és el motiu 
del meu discurs, perd, en canvi, he de dir que a 
judici meu em sembla lamentable que en un mo- 
ment en el  qual podia doinar-se un pas més en con- 
dicions favorables al traspas de serveis a la Gene- 
ralitat i a la implantaci6 de l’Estatut, es deixi per- 
dre aquesta ocasib favorable ; per6 repeteixo1 que 
a i sh  no és més que la causa ocasional. Rs una 
questió purament incidental. La causa de fons, 
com ha dit el senyor Conseller delegat, consisteix 
en la discrephcia entre alguns dels Colnsellcrs i 
el senyor President de la Generalitat respecte del 
carhcter de la delegació1 que, segofiis l’art. 14 de 
l’Estatut, pot fer el senyor President de la Gene- 
ralitat de les seves funcioins executives. Jo’ noi creia, 
senyors Diputats, quan vaig intervenir contestant 
al que llavors era Cap del Consell Executiu, senyor 
Lluhí, que els fets vinguessin a donar-me tan aviat 
la rati En contestar-li, vaig remarcar, amb una in- 
sistPncia que algú podia judicar potser excessiva, 
que un punt fonamental i bhsic de la marxa de les 
nostres institucions consisteix precisament en de- 
limitar i definir d’una manera expressa en que ha 
de ccnsistir la delegació de funcions executives que 
el senyor President de la Generalitat podia fer, i 
quina era la delimitació1 que s’havia d’establir en- 
tre les facultats del President i les facultats dels 
delegats. Vaig tractar de recabar la mhxima cla- 
redat possible. L a  meva tesi, que veig que és com- 
partida per mollts altres i que en teymes diferents 
l’ha exposada fa un moment el senyor Serra i 
Mclret, consistia en dir aix6 I no1 és possible que 
establim la nostra Constitució fonamental sobre la 
base d’un confusiolnisme, ha de definir-se clara- 
ment, explícitament, terminantment, si el Presi- 
dent de la Generalitat opta per a conservar, com 
tP el dret de fetr-ho, la plenitud d e  les seves fun- 
cions executives, recabant tambC la plenitud de la 
responsabilitat, o bé si opta - i també té les seves 
avantatges el €er-ho així - per coavertir-se en una 
mena de magistratura suprema per damunt de les 
passioins i de les lluites dels partits, recabant, si na 
una irresponsabilitat absoluta, un respecte unhni- 
me que el posi folra de les discussions ; perd en 
aquest cas ha d’apartar-se de tota intervenció en 16s 
funcions de govern. E l  senyor Lluhí va contestar- 
me, dient : no, no, aquí totes les nostres, institu- 
cions fonamentals descansen sobre el principi de la 
responsabilitat del President, el nostre rPgim és un 
rPgim demolcratic, no hi ha institució que pugui 
sostreure’s a la crítica i a la responsabilitat davant 

el Parlament, E1 senyor Piresident de la Generali- 
tat, traga, pot tragar abans de fer la delegaci6, les 
grans directrius de les funcions executives que 
delega ; un cop feta la delegació el Gcwern té ple- 
nes facultats i té plena autoritat pa- a exercir 
aquelles funcions que li han estat delegades. 
Aquesta crec que va ésser la tesi del smyor Lluhí 
i aquesta tesi del senyor Lluhí va ésse 
pels aplaudiments, de la Majoria del 
pels aplaudiments d’una part de la Majoria com 
avui, de tota la Majoria d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. I aquella tesi del senyor Lluhí he 
de creure que, com que era precisamert una de les 
grans directives de la política catalana i del Gol- 
vern, havia estat consultada previanent amb el 
senyor Macih i comptava amb l’asseztiment i la 
coaformitat del senyor Macih ; si tingués un dubte 
de qui? hi comptava, me’l treuria el fet  que el Go- 
vern immediatament va presentar el projecte a’%- 
tatut o r g h i c  de Catalunya, i en aquest projecte, 
que devia comptar també amb’ la conformitat del 
President de la Generalitat, no feia ctp reserva a 
aquest punt el Cap del Consell Execut u, com l’ha- 
via feta respecte de la delimitaci6 de l a  divisi6 ter- 
ritorial de Catalunya. Per consegüent ens trobem 
davant d’una interpretació1 de 1’Esta:ut i davant 
d’una definició del que era la delegació de facultats 
del President i la delimitació entre aquestes facul- 
tats> i les facultats del Golvern que comptava amb 
la declaració explícita del Cap del Coxsell Execu- 
tiu, amb l’aplaudiment de la Majo’ria, amb la con- 
formitat del President de la Generalitat i amb l’in- 
serció en el text de 1’Estatut mganic de Catalunya. 
I abans d’un mes ens trobem que, pre1:isament per 
una discrephcia respecte d’aquest punt, es pro- 
mou una crisi ; i jo pregunto: si tothom estava 
d’acojrd aleshores, qui és que ha rectificat? {Bs 
que ha rectificat el President de la Seneralitat? 
2 as que va rectificar el senyor Lluhí i els Cmse- 
llers qu? l’acolmpanyaven ? i. € 3 ~  que ha, rectificat 
la Majoria ? Convindrj que ho sapigiem, perqus 
el punt és) d’una grandíssima impcrthncia ; i jo 
he de dir que la meva confusib ha  augmentat quan 
he escoltat avui el Conseller delegat, senyor P!i i 
Siunyer, perque el senyor Pi i Sunyer de primer ha 
manifestat una cosa, que pel que sé, és, inexacta. 
Deia el senyor Pi i Sunyer que a la Comissi6 de la 
Colnstituciir s’havien manifestat respecte d’aquest 
punt unes discrepancies. Jo pertanya a la Comis- 
sió de Constitucib : sincerament, jo no he observat 
que s’hagin manifestat unes discrepinciesi i unes 
discussionsi ; segon, el senyor P i  i SuEyer, després 
de d i r  que en la diferent apreciaci6 d’aquest punt 
hi  havia la causa ocasional determinant de la crisi, 
deia : nosaltres no hem de rectificar res respecte de 
la Constituciól, nosaltres no hem de canviar abso- 
lutament res de tot el que va dir el senyor Lluhí, 
nosaltres l’únic que fem és dir que no tenim res- 
pecte d’aquest ?unt criteri, i que deixem a la Ma- 
joria el que faci i digui lliurement com s’ha de de- 
terminar i regular. Perdoni el senyor Pi i Sunyer, 
perd em sembla que és fugir massa cdmodarnent. 

E l  Sr. CONSZLLER delegat: Bs complir 
amb el rPgim constitucional establert, en tant que 
el Parlament no decidís el que es feia. 

E1 Sri. VENTOSA I GALVELL: Perfecta- 
ment. De manera que el Govern actual! accepta el 
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r6gim provisioaal establert, que esl el mateix que 
defensava el senyor Lluhí. Aleshores, perque la 
crisi Z 

El Sr. CONSELLER delegat : E n  tant que el 
Parlament 110:s determinés. 

El Sr. VENTOSIA I CALVELL : Perd la cri- 
si h a  vingut avans de definir-se el Parlament. I si 
es sosté el mateix regim provisioaal defensat per 
el senyor Lluhí, perquit es provoca una crisi ? QuP 
significa la soluci6 d’aquesta crisi? Si es manté el 
projecte d’Estatut orginic de Catalunya, en el 
qual el pensament del Govern ve definit, que sig- 
nifica aleshores tot el que ha succei’t, tot el que ha 
passat ? Jo coafesso sincerament que not ho1 entenc ; 
i crec que interessa molt que aix6 es determini, 
crec que interessa molt que aixh s’aclari, perquP 
realment és un punt fonamental de la nostra Com- 
titució. Totes, les nostres institucions, precisament 
en el moment del seu naixement, venen definides, 
més que pel que diguin els textes legals escrits, 
pel que diguin d’aquestes institucions els nostres 
actes. I si nosaltres, en les nostres realitzaciolns, 
demostrem que no som persones capaces de deli- 
mitar i precisar les nostres institucions fonamen- 
tals, haurem fet un  greu mal al nostre regim auto- 
d m i c .  

E l  senyor Pi i Sunyer definia en que coasisteix 
la responsabilitat del senyor President de la Clene- 
ralitat de Catalunya, perd abans havia parlat tam- 
bé de si aquesta crisi havia tingut 01 no havia tingut 
una tramitació extraparlamentiria. Jo he de dir-li, 
al  senyor Pi i Sunyer, que a judici meu ha sentat 
una teoria extremadament perillosa. E1 senym Pi  
i Sunyer ve a d i r :  Com en definitiva 1’Esquerra 
de Catalunya és a que té la Majoria, si neix una 
discrepbcia, noisaltres podrem resoldre-la dins de 
la Majoria Ah, no, senyor P i  i Sunyer, no. Els  
temes d’aquesta naturalesa els ha de tramitar el 
Parlament. 

Ei Sr .  CONSELLER delegat : Estava tancat. 
EI Sr.^ VENTOSA I CALVELL : Per6 es pol- 

dia reunir, se’l podia convocar. Se’l colnvoca amb 
la mateixa facilitat amb quit es convoca a la Ma- 
joria. 

Ara b.it : tots sabem que el Parlament no hi ha 
solament vots, que el Parlament noi és tan sols el 
polsar-se d’acord determinades persones, determi- 
nats olrganismes, mentre els partits restin ec la 
penombra en el que fassi referencia al funcima- 
ment de les nostres institucions fonarnentals. E l  
Parlament és la institució’ basica del nostre regim 
polític, és l’instrument al qual s’ha de demanar 
sobre aquests punts, totes les opinioas ; no sols els 
vorts, sin6 les opinions contraposades. Per6 en 
quan al concepte de la responsabilitat, joi he de dir 
al senyor Pi i Sunyer que, a judici meu, V. S. pot 
haver-se escusat una pila de disquisicions d’ordre 
polític i d’excursions per Constitucions de molts al- 
tres pobles que res tenen que veure amb el nostre. 
2Vol que digui V. S. en quP coasisteix fonamen- 
talment aquest problema ? ?&s que vosaltres vo’lcu 
resolldre aquesta qüestió1 fent un vestit a mida d’una 
persona determinada ; i, naturalment, si voleu re- 
soldre’l amb un vestit així, ens hem de trolbar amb 
eI fet, amb la realitat, de qui. qualsevol variaciir 
determina un canvi i crea una dificultat. Així, evi- 
denment, es vol resoldre un problema, c m  deia el 

senyor Pi i Sunyer, fent que una institucib sigui 
al inateim temps una responsable i irresponsable. 

To crec que el senyor President de la Gene- 
ralitat no té bé en compte dues coses que són 
fonamentals : una d’elles, és la diferPncia entre 
el mandat en l’ordre civil i la delegació en l’ordre 
polític. E1 mandat en l’ordre civil, Fermet que 
aquell que atorga un poder a favor d’altri, des- 
prés d’haver-10 atorgat el poder, vulgui i pugui, 
no obstant, continuar exercint les funcions que 
ha delegat. Perd en l’ordre politic no és així. En 
l’ordre polític, la delegació comporta que aquell 
que delega es despulla d’aquestes funcions i les 
transmet per enter a l’altre, fins a tal punt, que 
pot causar una pertorbació1 en recabar per si o 
intervenir de nou en les funcions delegades. (Molt 
bé, e n  la Minoria regionalista.) I la segona cosa, 
6s que tota funció i tota atribució de facultats 
implica una responsabilitat estricta. I ctresponsa- 
bilitat)), senyor Pi i Sunyer, ve es deriva de ares- 
pondren, aixh vol dir que, naturalment, la per- 
sona que és responsable davant d’un cas concret, 
ha de respondre de totes les conseqüencies dels 
seus actes i de les seves paraules ; i quan es 
tracta de relacions entre una autoritat determi- 
nada i un Parlament, significa que aquella auto- 
ritat ha de venir a respondre davant del Parla- 
ment. I en quant a la colmpareixenp, crec que 
nosaltres hem demostrat que teniem un sentit de 
la nostra responsabilitat, i que no solament no 
tractaveni de crear dificultats que no estivem ani- 
mats d’un sentit d’hostilitat al senyor President 
de la Generalitat, sinb que idhuc les qüestions 
que l’afecten les tractjvem amb una delicadesa 
extremada, que no dubto que a alguns els liaura 
semblat excessiva. Perd el que nosaltres no1 podem 
fer és arribar a abandonar la defensa del que 
considerem els furs del Parlament. I en aquest 
sentit, direm que en un  acte, en una sessió com 
la d’avui, en la qual es tracta d’una crisi pro- 
vocada pel senyor President de la Generalitat, 
que entenem que té unes atribucions determi- 
aades, en aquest moment, amb tots els respectes 
deguts i consideracions que sap ens mereix el 
senyor Pi i Sunyer, no creiem que sigui el dele- 
gat el qui hagi de venir aquí, sinó que havia 
d’ésser el delegant el que havia de venir a expli- 
car per quienes raons s’havien creat aquestes dis- 
crepbcies i s’havia determinat una crisi en el 
Govern de Catalunya. I, senyors del Govern, jo 
crec que aquesta és una questió que té una impor- 
tancia extraordinaria. Jo no puc caure en la im- 
pertinencia de doaar-vos consells, per6 sí que 
m’hauran de permetre els senyors Consellers que 
formuJi dues observacions : és una d’elles, que 
els senyors del Govern no han d’oblidar que 
aquest és un  problema real, que si no es resolt, 
que si es mira d’evitar-lo amb alguns expedients, 
com, per exemple, aquell de dir que es deixa amb 
plena llibertat a la resolució de la Majoria, US 
devorarh a vosaltres, com ha devorat als Conse- 
llers d’abans ; i sense donar-vos en compte, en 
lloc de Consellers, en lloc de Conseller en Cap, 
i en lloic de Celegat, us trovarieu convertits en 
uns simples Secretaris del President de la Gene- 
ralitat de Catalunya. (Molt  bk, e n  la Minoiza 
regionalzsta.) I la segona observació és que el 
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problema S’anir’A agreujant a mesura que vagi 
tenint lloc el traspjs de serveis a qu6 feia refe- 
rPncia e1 senyor Pi i Sunyer. $s una cosa que 
a tots ens produeix, moltes vegades, una certa 
sensació d’estranyesa la desproporció que hi ha 
entre el nom massa pompós que donem a les coses 
amb les limitacions i petiteses de les facultats 
que podem exercir, car nosaltres parlem de crisi, 
de consultes, de Consellers i parlem de delega- 
cions de facultats i,  desgraciadament, les facul- 
tats que poden delegar-se sim tan mínimes, que 
gairebé poldríem dir  que 110 existeixen. Quan aques- 
tes facultats s’intensifiquen, quan li siguin tras- 
passades al Govern de la Generalitat facultats 
que avui són prdpies del Govern Central i que 
afecten a l’estranya viva, a les realitats del país, 
penseu que aleshores aquest confusioaisnie del 
moment i d’atrribucions, aquesta interfersncia 
del delegant en les facultats delegades, tindrii una 
importancia molt més gran. Jo recordo que fa 
uns quants dies parlava e1 senyor Pi i Sunyer, 
amb motiu de la discussió del Pressupost d’In- 
gressos. El senyor Pi i Sunyer havia fet un 
discurs eloqiientissirn en el qual parlava de la 
confianga píiblica, i de la necessitat d’aquesta 
confianga per a obtenir el crPdit que era neces- 
sari per a la implantaci6i de la nostra autono- 
mia. V. S., senyor P i  i Sunyer, ha comprPs 
perfectament la importhcia d’aquestes coses que 
estan per damunt de tots els acords de partit, 
que estan per damunt de totes les arbitrarietats 
de les autoritats, per altes que siguin, i penso 
que el senyor Pi  i Sunyer est& tan convengut com 
10 que si no sabem establir un  rPgim estable i 
un C;overn amb autoritat - i no lli ha Govern 
amb autoritat si no és un Govern amb facultats 
i amb garanties - no es podra aconseguir el cr6- 
dit públic necessari per a implantar adequada- 
ment l’autonomia a la nostra terra. (Molt  be’, en 
la Minoria regionalista.) 

E1 Sr. PRESIDENT : Té la paraula e1 senyal- 
Conseller delegat. 

E1 Sr. CONSELI,ER delegat : Jo voldria coin- 
testar els punts més destacats del que han dit el 
senyor Serra i Moret i el senyor Ventosa i Calvell. 
Primer que tot, he de repetir al senyor Serra i 
llolret una afirmacib que ja he fet abans en el meu 
discurs. E11 deia que podria resultar que el Presi- 
dent de la Generalitat fos a la vegada, poder’ respon- 
sable i poder irresponsable. Jo’, per concretar sobre 
aquest punt, he de repetir les meves paraules an- 
teriors i he de dir que ningú de la Mxjoria i moilt 
menys d’aquest Consell té la pretensih, té el pro- 
pbsit, que el President de la Generalitat sigui un 
poder irrespolnsable. Sobre aixh he parlat d’una 
manera clarissima, i crec al mateix temps que la 
forma en quP esta consignat en el projecte d’Esta- 
tut tot el que fa reierhcia a la responsabilitat del 
President de la Generalitat davant del Parlament 
6s una demolstració del nostre pensament més ín- 
tim i 1101 dóna lloic a duptes sobre la decissió nostre 
de qui. 13- responsabilitat del Pyesident ha d’ésser 
íntegra i total davant del Parlament. I crec que 
aquesta questió de la responsabilitat del President 
queda així ben colncretada, com hi queidarii també 
en 1’Estatut o r g h i c  un cop aprovat per aquest 
Parlament. E1 senyor Serra i Moret ha afegit en 

el seu discurs un  altre punt que crec que fa neces- 
s i r ia  una rectificació. Diu que el Govern. ser& sern- 
pre parlamentari i que el President ser& respasa-  
ble, i afegeix que 1’Estatut ho1 disposa així. Efec- 
tivament, 1’Estatut ho diu, per6, com he remarcat 
abans, hi ha ací un punt que 6s necessari rectifi- 
car, i és el de qui. el President ha d’estar coastant- 
ment en contacte amb el Parlament, car d’aixb no 
en parla per res 1’Estatut. Jo1 crec que l’exigir al  
President la respoinsabilitat per l’exercici del seu 
carrec, no) ha de comportar el coatack permanent 
d’ell amb el Parlament. E111 refermven el que he 
dit anteriorment en el q?re fa referPncia a la res- 
poinsabilitat absoluta del President de la Genera- 
litat davant del Parlament. 

Quant a les manifestacions qu:. ha fet el 
senyor Ventolsa i Calvell, jo voldria tamb4 recollir 
la seva part fonamental. S’ha referit d’una manera 
quasi episddica a les causes, ocasionals de la crisis, 
independent del fons de la qiiesti6 i que va ésser 
el notnienament de Governador c i d .  Sobre aquest 
particular, he de recordar al senyor Tentosa i Cal- 
vell que el nomenament de Governador civil COT- 
respon encara al Govern Central ; qte s’havia SR- 
guit un tramit per a portar a terme aquest nome- 
nament i que el resultat d’aquesta gest& va ésser 
I’oferiment a qui. abans m’he referit, feta a l  Con- 
seller de Gorvernacii, en funcions de tal. Ratifico 
les meves paraules. No  hi ha ningúen el Govern 
que no comparteixi el criteri del senyar Ventosa en 
el punt que l’ocupar aquell carrec t:.nia avantat- 
ges per a l’acceleració del traspas dels serveis d’or- 
dre ; perd si per una banda veiem les avantatges 
innegables que aix6 compmtava, pe: altre banda 
o’feria no poques dificultats i perills, ja que aquest 
ciirrec seguia depenent del Govern Central; i 
aquests riscs i aquests perills coim?ortaven una 
desvantatge superior a les avantatges abans expo- 
sades. Coimparant aquest punt de vista de les 
avantatges i de les desvantatges, crec que eren su- 
periors les1 darreres. Perd, tractada pel senyor Ven- 
tosa, com de passada aquesta qüestió, anem al’que 
6s la causa del foas  de la crisi que constitueix el 
nervi de l’exposiciól del senyor Ventosa, o sigui 
el problema de les delegaciolns de les funcions exe- 
cutives al Conseller delegat per part Iel President. 
Deia el senyor Ventosa que és necessari que tots, 
absloilutament tots, fem els possibles perque no 
hi hagi confusionisme en aquest punt. Tots estem 
d’acord. Ja he dit abans que s’havia de reglamen- 
tar i que s’havia de precisar d’una manera concre- 
ta quines eren les atribucions que es delegaven al  
President, i que, mantenint aquest criteri, aspiri- 
vern a quP en 1’Estatut orgiinic de Catalunya hi  
quedés determinada d’una manera concreta i sense 
lloc a colnfusions. Precisament nosaltres hem dit 
que les, discussions, tant en la Comissi6 com des- 
prés en el Parlament, han de portar una soiucib 
colncreta a aquest problema. Podral topar en el 
curs d’aquestes discussions parers contraris scbm 
les atribucioins que es deleguin, perd de tota aques- 
ta discussió en sortir& la mixima :laredat en la 
determinacihl en la fixaci6 d’aquelles i en el seu 
alcan$. I pot haver-hi disparitat en el sentit en quP 
s’hagi de portar a terme aquesta delegaci6 de fun- 
cions, perd l’essencial és que la seva determinació 
sigui clara i concreta. 
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Ha dit 21 senyor Ventolsa que era necessari de- 
cidir-se per un dels dos extrems que poldrien pre- 
sentar-se en aquesta qüesti6 : OI bé que el Presi- 
dent de la Generalitat sigui respolnsable davant del 
Parlament o bé que ( i em penso’ que aquestes han 
estat les seves mateixes paraules) tingués el ca,- 
racter d’una magistratura suprema, colmpletament 
apartat de les lluites de la pollitica, perd podent 
donar una ixientació inicial, quedant lliure de tolta 
respnsabiljtat. Jo he de dir al senyolr Ventoaa, i 
aquest punt tinc un gran interPs en fer-lot remar- 
car, que ncg solament, com he dit abans al senyor 
Serra i Moret, aquesta irresponsabilitat no la hi 
volem donar, sinó que tampoc la hi podem donar. 
Per l’establert en l’Esíatut, el President de la 
Generalitat és responsable davant del Parlament, 
i és per aixd que no podem fer-loi una mena de po- 
der moderador irresponsable coBocant-lol en una 
situa& totalment passiva. Per6 la responsabili- 
tat vol1 dir també l’exercici de certes comissions dc 
caracter executiu. as, doncs, criteri del Colnsell 
que el President de la Generalitat, que és respoln- 
sable davant del Parlament en tolts molments, no1 
sigui sollament una figura irrespolnsable separada 
de tota acció executiva. 

Hi ha un altre punt que jo tindria també molt 
d’interes en recollir. Gs, punt possiblement de 
major intenció política del discurs del senyor 
Ventosa, quan preguntava si és que hi havia 
hagut una rectificació del criteri de la Majoria 
pel fet que aquesta aplaudí el discurs del senyor 
Lluhi quan exposa el programa de Govern. Jo he 
de fer observar al senyor Ventosa que quan el 
Cap del Consell Executiu pronuncia el seu dis- 
curs no estava encara presentat el projecte de 
Constitució i l’aprovació per part de la Majoria 
del discurs del senyor Lluhi, que era programa 
de Govern, era, com es pot suposar, una apro- 
vació de caracter global, i no vol1 dir que aques- 
ta  aprovació sobre un text després presentat fos 
completament uninime. I en aquest sentit he d’a- 
fegir el que jo deia al senyor Ventosa, que a 
la reunió de la Majoria, a la qual jo m’he referit 
anteriorment, amb posterioritat a aix6 ja es va 
indicar que era necessari que la ponhncia, que 
els representants de la Majoria a la Comissió de 
Constitució, sotmetessin a deliberació de la Ma- 
joria tolts aquells punts, entre ells aquest, en el 
qual hi hagués discrephcies de criteri en la Co- 
missió. De manera que no era ja una accepta- 
ció des d’aquell moment, sinó que ja hi havien 
aquestes opinions des d’aleshores. I aixh es lliga 
amb aquell punt que jo tinc també interPs en 
rectificar, quan deia el senyor Ventosa que jo 
no havia estat prou exacte en afirmar que en 
la Comissió de Constitució s’havien manifestat 
aquestes discrephcies, puix que hi han unes es- 
menes o vots particulars presentats pel senyor 
Espanya, membre de la Majoria, representant de 
la Majoria a la Comissió, defensant ja punts de 
vista que són, diríem, dispars en relació al pro- 
jecte del Consell executiu. De manera que aquests 
vots particulars o esmenes ... (E l  senyor Ven-  
tosa i Calvell pronuncia unes  paraules que no 
s’entenen.) 

EI Sr.  ESPANYA : Existeixen aquests 
vots. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA: Que podem 

E1 Sr. CONSEI,I,ER delegat : Amb molt 

E l  Sr. PRESIDENT : Discreció. 
E l  Sr.  CONSELLER delegat : E l  €et d’unes 

esmenes presentades em sembla que bé repre- 
senta una disparitat de criteri, de manera que 
era exacta aquella afirmació meva de disparitats 
en la Comissió. Un altre punt a recollir del se- 
nyor Ventosa és aquell en quP amb una habilitat 
dialPctica indubtable, per6 no fonamentada, ha 
dit que nosaltres havíem fet nostre el punt de 
vista del senyor Lluhi respecte d’aquesta qiies- 
tió, fins i tant que el Parlament decidís. Jo no 
he dit ais6 ; jo he dit que el que nosaltres hau- 
ríem acceptat per a no causar més pertorbacions 
amb modificacions i que no es fes avui un decret 
i deinri un altre decret - en aix6 he estat prou 
clar - que nosaltres, llevat del nom de Cap del 
Consell Executiu, establert d’acord amb el que 
diu el projecte d’Estatut orginic, que hem can- 
viat pel de Conseller delegat, llevat d’aixd, ac- 
ceptavem el ritgim provisional establert, fixat per 
decret, fins i tant que el Parlament decidís, i 
he afegit més, per a aclarir el meu concepte, 
i és que supoiant que el Parlament arribés a unes 
conclusions que fossin molt diferentes del que 
representa el rPgim provisional d’ara, per a no 
esperar a la fi de la discussió de la Constitució 
per a adaptar aquest criteri del Parlament, la 
única modificació que faríem nosaltres en el r b  
gim provisional seria dictar les disposicions ne- 
cessaries per a atemperar-les a la resolució del 
Parlament sobre aquest punt. De manera que és, 
purament, una situació provisional, que nosaltres 
acceptem per a no haver de dictar disposicions 
noves, fer canvis, modificacions d’estructura a la 
Constitució de la Generalitat, perd que nosaltres 
ho fem solament a reserva del que el Parlament 
determini i procurant acatar tan aviat com po- 
gueni el que el Parlament hagi determinat sobre 
aquest aspecte. 

Un altre extrem del qual parlava el se- 
nyoir Ventosa i que jo també voldria rectificar amb 
paraules anteriors meves, és aquell en qui! el se- 
nyor Ventosa deia, i amb aixd coincidia amb mi, 
que no era necessari m a r  a recdrrer a Constitu- 
cions estrangeres. Jo1 no n’he esmentat ni una ; jo 
he parlat de grans carrents de les Coastitucions 
modernes estrangeres, perd jo no n’he esmentat ni 
una, de manera que no1 he fet gala d’erudici6 a 
base de cercar Colnstituciolns estrangeres ; jo1 he 
parlat de gram corrents que s’observaven i he dit 
que havien de tenir-se en compte els antecedents 
per la folrsa que representava l’acumulació d’expe- 
riPncies en dret polític, perd que jo1 no1 creia que fos 
una colsa decissiva, sinó que el que s’havia de fer 
creia jo1 que era adaptar aquestes corrents a les 
necessitats nostres. E l  senyor Ventosa afegia que 
tot el mal ve de qui! nosaltres el que volem fer és 
un vestit a mida d’una determinada persolna, i jo  
he de dir-li que no és aquest el nolstre propdsit, 
perd, en canvi, sí que ho1 és fer un vestit a la 
mida del nostre Estatut, de les nostres necessitats, 
a all6 que noealtres creiem que ha d’éssa la con- 
cepció política nostra, agafant de toltes les Cons- 

interrompre ? 

de gust. 
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titucioins modernes del mbn aquelles coses que cre- 
iem que encaixen més dintre del que són les direc- 
tives generals del nostre Estatut, polstar-les ade- 
quadament aquí, i en virtut de to t  aix8 establir 
ei ri.gim polític, la funci6 del procerlinient, la ma- 
nera que noisaltres creiem que és més adequada al 
nostre poble. De manera que nolsaltres el que voilem 
fer és, no! agafar per exemple una Constituci6 es- 
trangera i portar-la com un vestit qualsevol1 a 
veure si encaixa o no encaixa bé, sinh fer-lot a mi- 
da, per6 no d’una persona, sinó de les nostres ne- 
cessitats pollitiques. 

Després, també feia el senyor Ventosa, no ja 
una habilitat dialectica perb sí una habilitat filot- 
lbgica. Deia que responsabilitat venia de respon- 
dre. Polsats en aquest sentit jo reforsaria tanibG 
un xic més l’habilitat filo’ibgica i diria que dintre 
del ncstre catal2 hi ha dues locuciolns que vénen 
exactament de la mateixa rel i que tencn un carac- 
ter cc~mpletament diferent : Una cosa 6s dir res- 
pondre i una altra cosa és dir en respo’nc. Indub- 
tablement, en respoac és el veritable sentit de la 
respoinsabilitat, noi és respondre en la manera di- 
recte, és respondre’n, i en aquest sentit de respoin- 
sabilitat, nosaltres l’acceptem, com he dit abans, 
íntegra i completa. De manera que noi pel fet de 
que vingui de la mateixa rel filollbgica ha de colns- 
tituir aixb un argument en el sentit de la cojm- 
pareixensa. Ara bé, en aquest sentit de la compa- 
reixensa jo1 he d’afegir una cosa perqui. quedi ben 
clar aquest punt - i amb aixh reculloi el que ha dit 
e! senyor Ventolsa i també el senyor Serra i MCJ- 
ret -. Nosaltres no’ hem deixat aquesta qüestió 
prejutjada, noisaltres na hem dit que volíem apar- 
tar, o que segons el nostre colncepte el President 
les ha apartat del Parlament ; nosaltres no Eem dit 
que el vo~lguéssim fer un Poider irrespolnsable a 
part ; el que nosaltres hem dit, acceptant el prin- 
cipi de la responsabilitat i fixant-nos en aquelles 
dues cmrents que esmentava, una solbre garanties 
exigides al procediment i l’altra sobre delegacii, 
d’aquestes garanties, i que en aquesta delegació 
hi havia un procediment a estudiar que és aquell 
que poidria donar precisament la fórmula per la 
qual s’establís aquesta respolnsabilitat d’una ma- 
nera clara i ben concreta, en fornia adequada a la 
nostra manera d’ésser de I’Estatut. De manera 
que nosaltres no1 veníem aquí a prejutjar una qües- 
ti6 en un sentit negatiu. El quP veníem a dir era 
dues coises : Primera, que la responsabilitat creiem 
que existeix i que havia d’existir, i segona, que es 
podia estudiar d’acord amb les directives generals 
de les Constitucions modernes, un pmcedlment i 
unes garanties per tal de tenir aquest carhctes 
de permanPncia i estabilitat que deia el senyor Ven- 
tosa que volia que tingués la PyesidPncia de la Ge- 
neralitat perquP no estigués sortmesa a les piques, 
baralles i a l’atzar d’una vokació en un molment de- 
terminat, sin& enrobustida amb aquella autoritat 
de la qual parlava. Perd nosaltres, en parlar d’a- 
quest procediment, no voliem defugir la respon- 
sabilitat, respomabilitat que mai noi havem negat 
i per tant voldríem que aquest punt quedés ben 
clar. Després, el senyor Ventosa, i em sembla 
que amb aixb acabo1 perque ja he recollit tots els 
seas punts, ha dit que volia fer-nos una observació 
i que creia que per part del nolstre Colnsell era un 

s ic  imprudent deixar aquest assump;e a la decis- 
si0 del Parlament, que poldria ésser aleshores de 
la Majaria, i que igualment que havia devorat eis 
Consellers anteriors ens podia devorar a nosaltres. 
Com que ell ha parlat dels furs paslamentaris, 
s’ha mostrat defensor dels furs pzrlamentaris, 
jo he de dir-li que precisament amb aquesta de- 
cissi6 nostra de poetar-lo al Parlament, de portar- 
lot a la llum de la discussit lliure, no1 fem res que 
estigui en colntra dels furs parlamentaris, sin6 
que els servim amb la mis ima fidditat. 

E n  resum, nosaltres creiem que la nostra po- 
sició és sblida, nosaltres tenim ía certesa que a 
l’exposar aquest punt de vista, podem assen- 
tar-nos sobre una base ben ferma, pcrquP si esca- 
tim, s i  analitzem bé el cas, i la crítica que podria 
-Cer-se de la nostra posició, aquesta es basa en 
dos punts, que són dues coses que s’interpreten 
d’una inanera diversa i que, en reli-at, és només 
per una banda que se’ns acusa; s:)ns diu que 
nosaltres volem donar irresponsabilitat a la figu- 
ra del PresideDt de la Generalitat, quan, pel con- 
trari, tots els nostres esforgos, tcta la nostra 
teoria, tota la nostra doctrina, es Easa en fer-lo 
més responsable. Així, doncs, no es tracta de 
defugir aquesta responsabilitat, sinó de fer-la 
més intensa, de manera que aquesta responsa- 
bilitat davant del Parlament, a la qial s’ha refe- 
rit el senyor Vexitosa, nosaltres creiem que no 
és possible eludir-la. Quedi en aquest sentit ben 
clar que nosaltres no prejutgem, com es deia, una 
solució que representi la irresponsabilitat de la 
presidhncia de la Generalitat, sinó que, pel con- 
trari, volem que aquesta responsabilitat sigui ben 
plena i absoluta relacionada amb e procediment 
del qual he parlat. Per altra banda, el punt que 
jo vull remarcar és aquest : se’ns acusa o es fa 
la crítica de la nostra posició pel fet  que no tin- 
guem un criteri determinat, que el tenim, com 
ho he exposat abans al Parlament. Si ho deixem 
a la resolució del Parlament no ks perque no 
tinguem aquest criteri, sinó perque som respec- 
tuosos amb el criteri de la Majoria i amb el del 
Parlament i volem que es tracti la qüestió en la 
Comissió i es vagi debatint fins arribar a una 
solució que - repeteixo -, no solament desitjo 
que sigui encertada, sinó bona per Catalunya i 
a la vegada clara i diBfana pel que fa a les atri- 
bucions del President de la Generalitat. 

E1 Sr. PRESIDENT : Per re-tificar, té la 
paraula el senyor Serra i Moret. 

E1 Sr. SERRA I MORET : Molt breument, 
senyoi-s Diputats, perquP estic segur de quP en 
el fons estem d’acord amb el senyor Pi i Sunyer. 
Cal, perb, aclarir que en tothora m’he referit a 
qui. sempre que es deleguin les funcions, ei que 
tingui les funcions delegades les polsseeixi amb 
plenitud i respongui davant del Parlament d’alld 
que li ha estat delegat. E i  meu criteri en aquest 
cas no pot discrepar del del senyor Ventosa. El 
que delega funcions polítiques se’n desposeeix i, 
eii conseqiiPncia, no pot rescindir directament 
funcions sinó el que les té delegades, el qual, en 
concepte nostre, és el que ha de venir aqui a 
posar-se en contacte directe amb el Parlament, 
no solament per a respondre dels seus actes, sinó 
que per a admetre totes les suggestions que el 
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Parlament pugui donar. A l’escalf del Parlament 
ha d’actuar t o t  Govern que es consideri essencial- 
ment parlamentari. Aquest és el nostre criteri. 
En les funcions que no delegui, té el President 
de la Generalitat no solament la responsabilitat 
d’estar subjecte a un vot de censura, sinó que 
abans que es produeixi aquest vot de censura i 
encara que no es produeixi, és precís que el Pre- 
sident de la Generalitat, si  no delega funcions, 
vingui aquí i es posi en contacte amb e1 Parla- 
ment. Aquest és el nostre concepte de les coses. 
Estic segur que amb aish coincidim amb el se- 
nyor Pi i Sunyer i entenc que el1 també hi deu 
estar d’acord com a partidari que 6s del sistema 
parlamentari. 

No voldria profunditzar més perquP ja vindrii 
la discussi6 de 1’Estatut orgdnic i haurem de 
discutir aquest tema Ampliament. No he volgut 
fer altra cosa que recomanar o patentitzar d’una 
manera amistosa i cordial el desig de q u i  aixh 
no sigui una conjugació de crisi per a deixar de 
resoldre un dels punts fonamentals de la nostra 
Constitucih ; que no sigui una mena de paradigne 
que no s’acabi mai. Volem que aquestes crisis 
no es produeixin. Nosaltres que no tenim el 
Govern desitgem llarga vida per a aquest i que 
pugui portar a terme la important obra que ié 
entre mans. 

El Sr. PRESIDENT : Per a rectificar, té la 
paraula el senyor Ventosa i Calvell. 

El Sr.  VENTOSA I C A L V E L L :  Pblquer, 
paraules perqui: no és el nieu prophsit allargar 
indefinidament un debat en el qual insisteixi ca- 
dascú en els particulars punts de vista ; per6 no 
puc deixar sense rPplica algunes de las afirma- 
cions del senyor Pi i Sunyer. 

Diu el senyor Pi i Sunyer que ell és absoluta- 
ment enemic de tot confusionisme quant a la 
definició de la delegació1 de funcions que pot fer el 
President de la Generalitat ; de les cofnseqüi:ncies 
d’aquestes delegacions i de les relacioas entre el 
President i els Consellers als quals ha delegat les 
seves funcions executives. Ja he de dir-li a l  senyor 
Pi i Sunyer, que la primera condició! essencial per- 
q u i  no existeixi aquest confusionisme és que no 
el cre‘i el Govern i, realment, en totes les explica- 
cions que ha donat sabre els motius1 de la crisi i 
sobre les conseqiihies de la mateixa hi ha un  con- 
fusionisme que crec que per tots resultar& inexpli- 
cat, perque no sé si s’explicarh clarament la situa- 
cib tal com al meu judici resulta. Dliu el senyor Pi 
i Sunyer que la crisi s’ha provocat perqui: va SOS- 
gir una discrephcia entre la PliL‘ajoria - o entre 
una bona part de la Majoiria- i els Consellers que 
han estat dimissionaris. Bé : en primer terme, re- 
sulta estrany que sorgís la discrephcia en una 
matPria en la qual havia existit l’acord previ i, en 
tot cas, aquest acord havia de partir de part del 
President de la Generalitat, la intervenció del qual 
és la que ha determinat la crisi. 

De passada, he de recollir un punt : el de quP 
aquesta discrephcia s’havia manifestat en el si 
de la Comissi6 de Constitucib. El senyor Espanya 
podia perfectament haver presentat unes esmenes 
com les havien presentat diversos Diputats de la 
Majoria, en referPncia a diversos títols. Perd, és 
que pel fet de que el senyolr Espanya presentés 

unes esmenes, hi havia motiu per a determinar una 
crisi del Govern? 

E1 Sr.  CONSELLER delegat : Noi he dit aixb. 
E1 Sr. VENTOSA I CALVELI, : Per6 enca- 

ra resulta més inexplicable per la següent raó: 
existeix una discrephcia respecte de les caracte- 
rístiques de les facultats del President en relació 
a les delegacioins. Bé : en la definició d’aix6 hi ha 
dos moments : el moment pro.liisiona1, anterior a 
l’aprovació de 1’Estatut i el moment determinat 
per l’aprovació de 1’Estatut orghnic de Catalunya. 
Ens trobem davant d’nn Gowrn que, després de 
sentar com a causa de la crisi aquesta discrephcia, 
ens diu que quant al moment provisio’nal, nosal- 
tres sostenim el mateix rigim que havien establert 
els Conselíersi dimissionaris, i quant al rsgim 
definitiu, nosaltres mantenim el mateix Estatut 
que havia presentat l’anterior Govern. Llavors, 
per quP la crisi ? 

El Sr. CO1NSELLE.R delegat : Jo no1 he dit 
aixh. 

E1 Sr .  VENTOSA I CALVELL : Per6 ho heu 
fet. Si ncl ho he interpretat malament, jo no1 he vist 
que en el moment actual s’hagi donat una altra de- 
finici6 distinta de la que havia donat l’anterior Go- 
vern, de les relacions entre el President de la Ge- 
neralitat i els delegats del Consell. Jo1 noi he vist ni 
crec que el senyor Pi i Sunyer hagi dit que s’hagi 
fet cap modificaci6 en !’Estatut ni en el projecte 
d’Estatut oIrgAnic de Catalunya ; de manera que 
les mateixes esmenes del senyor Espanya han de 
seguir essent avui esmenes a 1’Estatut olrghnic de 
Catalunya. 

Deia el senyor Pi i Sunyer : <(Perd nosaltres 
el que tractem de fer és lliurar aix6 com una 
ponPncia al Farlament perqui:, en definitiva, el 
Parlament resolgui all6 que estimi rnGs pertinent 
i més oportú. No és aixh? Doncs jo suposo que 
l’anterior Govern devia fer exactament el mateix, 
perquP tal com anaven les discussions en el si 
de la Comissió de Constitució, es presentaven 
mies esmenes que es trametien al President de la 
Comissió i aquest les consultava al Govern per- 
qui: espressés el seli concepte respecte a la pos- 
sibilitat d’acceptar-les o la necessitat de rebut- 
jar-lcs. Per consegüent, vull dir que els anteriors 
Consellers feien exactament el mateix, que era 
agafar aquelles ponPncies i portar-les a la reso- 
lució definitiva del Parlament. A més a més, en 
un rPgim parlamentari, com es podia fer altra 
cosa? Aleshores si nosaltres ens trobem davant 
d’una crisi absolutament inexplicable i davant 
d’una solució que consisteix en la continuació 
purament i simple del rPgim anterior, nosaltres 
no hem d’estranyar que l’opiniÓ pública es doni 
a buscar causes extraparlamentAries que li siguin 
més satisfacthries per a la seva prdpia raó. Per 
aixh, jo li deia al senyor Pi i Sunyer:  ((No, no  
busqui en Constitucions estrangeres. Aqui del 
que es tracta és d’acomodar una institució fent-la 
a mesura d’una persona determinada., I, natu- 
ralment, en aixh no hi trobarem solució perqu? 
no convé a nosaltres, a Catalunya, doncs en defi- 
nitixa cl ri:gim d’autonomia és quelcom que estA 
per damunt cie tota persona per alta que sigui i 
que ha d’ésser molt més durable que qualsevol 
magistratura. Aquí no hi ha hagut més que una 
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variació!, que la de dir Cofnseller delegat en llolc 
de Conseller en Ca?. Realment, senyor Pi i Su- 
nyer, no crec que la variaci6 valgui la pena d’una 
crisi, perquP és una cosa que jo crec que tothom 

ITTIT polsar-se k6 ciintrc del cel-vell, cl 
que en el mon;ent actual de Catalunya molt més 
que 13 vanitat d’uns titols determinats, ens inte- 
ressa a tots nosaltres el tenir l’ambicié de fer-nos 
dignes de la missió histhrica que ens ha estat 
confiada. 

E1 Sr. CANT‘URRI : Pei  aix6 tota la vida ho 
heu fet vosaltres. Senyor Pi i Sunyer ; hi ha 
una doble qüestió, amb la qual acabaré la meva 
rectificació que no voldria allargar massa. Hi ha 
un punt que jo vull recollir del discurs de la 
V. S. Deia vosté que jo abusava de voler treure 
puiita hlolhgica del mot ((responsabilitats . No, 
no. Gs un ?unt real. Responsabilitat no signi- 
fica puranient i exclusiva l’estar subjecte a un 
vot de censura pres amb tals o quals zr2niits amb 
tals o quals garanties. Rcsponsabilitats significa 
també presentar-se davant del Parlament R donar 
explicacions dels seus actes i de les raons dels 
seus actes, de nibbils que els han inspirat ; per 
alt que estigui el President de la Generalitat de 
Catalunya, per damunt d’ell hi ha el Parlament, 
que és la institució fonamental de la nostra auto- 
nomia. Gs natural 3ue en un moment en el qual 
es tracta d’actes propis, el senyor President de 
la Generalitat vingui també a aquí si és que no1 
vol delegar totalmente les seves funcions esecu- 
tives - cas, en el qual n’estaria lliure -; vin- 
gui a aquí i no resti subjecte all2 lluny als vots 
de censura que puguin aprovar-se pel Parlament, 
sinó que vingui a respondre totes aquelles inter- 
pellacions i a totes aquelles preguntes i demandes 
d’explicacions que se li puguin adrecar pels seus 
actes. Aish interessa al prestigi del Parlament, 
el qual té prou categoria per a adreqar-se i per a 
parlar a totes les magistratures, no a través de 
mandataris, sinó directament. Jo afegiria - en- 
cara que sembli que la cosa noi ha estat de la vos- 
tra satisiacció - jo diria que aixh interessaria 
també al prestigi d’aquells que exerceixin les 
funcions de govern, que noi poden mai pensar 
a exercir-les amb autoritat ni gaudir de l’esta- 
bilitat per a la colnsolidació i per a l’adequada 
implantacih de 1’Estatut d’autonomia si no1 tencn 
d’una manera perfecta i preíisa, definides i deli- 
mitades les seves funcions i les seves facultats, 
de manera que no! hi pugui haver interferencia de 
cap altra magistratura dels actes de la qual, sense 
ésser-ne molltes vegades els autors, ells n’hagin 
de respnndre. (Molt  bé, e n  la Minoria iegionn- 
lzata.) 

El Sr. CONSELLER delegat : Demano per 
parlar. 

E1 Sr. PRESIDSNT : TC la paraula el senyor 
Conseller delegat. 

El Sr. CONSELLER delegat : Breument, ppr 
a aclarir algunes qiiestioas de fet, que tinc mi in- 
terits extraordinari en quP restin aclarides. &-o 
contestaré a la part en diríem d’arguments gene- 
rals, ja esposats anteriorment. Tampoc comtestari. 
la part que fa referPncia al procediment per a eui- 
gir les responsabilitats. Ja  he dit, com a base de 
la meva argumentació en les dues intervencions 

anteriors, que nolsaltres cr&m que el President 
de la Generalitat - vollguéssim o no1 vollg&sirn 
- era responsable, que noi voliem treure-li la res- 
ponsabilitat, i que a113 que ha de discutir el Par- 
lament és el procediment per a escatir la responsa- 
bilitat. Deixem-ho per el moment en quP el Par- 
lament discuteixi aquesta qüestió, per quan es 
p r l i  d’aquesta qiiestió del carMer del procedi- 
ment. Perh, en canvi, sí he de rezoollir alguns 
punts colncrets. 

H a  dit també el senyor Ventosa amb aquest 
mateix carhcter, que nosaltres dPiem no1 voler el 
confusiolnisme, per6 que el veníem a crear nosal- 
tres mateisols. Jo he de dir que el confusionisme 
futur haur& d’estar en els texts i noi en les nostres 
paraules. Si nosaltres fem un esforq perquP el text 
que vingui de 1’Estatut organic tingui aquesta cla- 
redat, aquesta precisió en. les atribucions del Pre- 
sident de la Generalitat, aleshores no hi podrj  ha- 
ver coni-usionismes. 

Parlava també el senyor Ventosa de les esme- 
nes del senyor Espanya, i jo he de tir que les es- 
menes del senyo-r Espanya eren l’eqpressi6 d’un 
criteri d’ell, perd compartit per altres membres de 
la Majoria - i aixa compolrtava el fet que altres 
membres de la Majoria compartissin aquell criteri 
representant d’aquesta disparitat - i en llur cas, 
aquestes esmenes representaven en €1 si de la C h -  
missi6 aquesta espressi6 d’aqibesta disparitat de 
criteri, perqui: esmenar vol dir creure que hi ha 
d’haver una colsa i noi pas aquella que en el text 
est& posada. Per6 aixi, es una qüesiió petita, que 
he desitjat deisar aclarida des del moment en que 
la V. S. havia dit que no era exacte el que jo dir- 
mava. Jo he posat per exemple les esmenes del se- 
nyo)r Espanya. Perd hi ha, en canvi, un  altre punt, 
que aquest sí que jo1 crec que és necessari aclarir-10. 
E1 senyor Ventosa deia : ccPerquit nna crisi si en 
realitat vosaltres no heu canviat res, volsaltres se 
lament heu substitui’t el nom de Cap del Consell 
Executiu pel de Conseller delegat ? Una cosa nímia 
en relació1 al problema, i per la qual ro valia la pena 
de plantcjar la crisi.)) Perd recordi el senyor Tien- 
tcsa, que jol, en exposar aixa, he dit que el nostre 
criteri, la diferPncia d’apreciació amb els Conse- 
llrrs dimissioinaris, era el fet de qu6 els Consellers 
diinisionaris que formaven aleshores la Mhjwia 
del Consell tenien criteri de Govern sobre aquesta 
qiiesti6, i en canvi nosaltres no en teníem i deix&- 
vem aquesta qiiestiiv de les delegacions a la resolu- 
ció del Parlament. Afegia : ((Així com en el dis- 
curs del senyor Lluhí en presentar al  Parlament 
el projecte d’Estatut orghnic - jo1 he dit aquestes 
paraules exactes - es deixava de banda les qües- 
tions de Divisió territorial i del RderPndum, nos- 
altres fem la mateixa salvetat en aquesta qüesti6. 
E e  manera qlie 6s aquesta la clau de la qüestió ; 
de  manera que no hi ha aquesta semblanqa que 
ha fet que nosaltres de moment hoacceptem, fins 
i tant que el Parlament parli i deliberi sobre el re- 
gim establert actualment per no ocasionar pertor- 
bacions amb els canvis. Aixh és dir que nosaltres 
noi sentim la necessitat d’un canvl. Nosaltres no 
creiem - i jo1 n’he parlat d’aques; corlicepte llar- 
.qament, Ampliament - que hi hagi diferitncia en- 
tre responsabilitat i manera d’exigir-la ; nosaltres 
pensem que dintre d’aquest camp de responsabili- 
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tats i procediment d’exigir-les, hi ha un punt de 
sollució, i aquest punt a considerar no és aquesta 
ponincia dita de govern, que ha deixat d’ksser po- 
nencia de govern, sinb que hi ha hagut perfecta 
llibertat en les deliberacions, primer de la Comis- 
si6, després en el Parlament perqui: determini ; de 
manera que nosaltres veiem la diferhcia colm a 
essencial orimer, en quP era una questió tancada i 
ara és una qüestió! oberta. Gs aquesta la diferPn- 
cia essencial i em sembla que resta clar i ben ex- 
plicat. (Mort bé, en la Majnria.) 

Proposició de confianqa al Govern 

E1 Sr .  PRESIDENT : El senyor Secretari do- 
nar& lectura a una proposició1 incidental. 

E1 Sr. SECRETARI : ((Els Diputats que so- 
tasignen tenen i’homr de sotmetre a l’aprotvacih 
del P’arlament la següent proposicih : 

Assabentat de la coastitució del nolu Goasell 
i escolltades les, manifestacions que en nom del 
mateix ha fet el Conseller delegat, el Parlament 
acorda atorgar al nau Consell la seva coafianca. 

Palau del Parlament, 26 de gener de 1933. - 
Joan Tauler, J. Farreres i Duran, Antoini Rovira 
i Virgili, N. Battestini, Manuel Galés, J .  M. Es- 
panya, Francesc Arnau Cortina, J .  Bancells i 
J .  F2brega.D 

EI Sr. PRESIDENT : S’aprova 7 
E l  Sr. DURAN I VE’NTOSA : Demanem vo- 

tació nominal. Potser també valdria la pena que 
algú defensés la proposicib. 

El Sr. TAULER : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : T é  la parada el senyor 

Tauler. 
El Sr. TAULER : Senyors Diputats. E n  nom 

dels sotasignants d’aquesta propoisicih, crec, i 
aixi ho declam, que no és necessaria la defensa de 
ia mateixa, tota vegada que és una natural conse- 
qiiPncia del debat polític en el qual el digne Cmse- 
llei- delegat ha fet l’exposiciól del programa de go- 

vern amb el qual estem colmpletament identificats. 
Creuen els sotasignats que alli, que procedeix, 
tota vegada que sembla que no hi ha unanimitat 
respecte d’aquesta proposició, és que es procedeixi 
a la seva votacih. 

El Sr. PRESIDENT : Va a procedir-se, 
doncs, a la votacib nominal. 

Senpoers Eiputats que han dit SI : Terradelles, 
Serra i Moret, Pi i Sunyer, Lluhí, Gassol, Xirau, 
Dot, Rouret, Gerhard, Barrera, Battestini, Casa- 
nelles, Cotlldeforns, Dencas, Fronjosa, Puig i Fer- 
reter, Guinart, Ribes, Rossell, Ruiz, Serra i Hun- 
ter, Soler i Bru, Soler i Pla, Tauler, Armendares, 
Armengol, Balart, Bilbeny, Bru Jardí, Comorera, 
Fontbernat, Mestres, Mora, Riera, Selves, Sellés, 
Arnau, Bancells, Blasi, Casademunt, Fiibrega, 
Companys (Josep), Andreu, Cunillera, Farreres, 
Foflcli, Galés, Ibars, Lloset, Rovira i Virgili, Si- 
rnbY Caniurri, Espanya , Magre, Mies, Palacín, 
Sauret i Casanoves. 

Senyors Diputats que han dit NOI : Martinez 
Domingo, Duran i Ventosa, Tallada, Valls i Ta- 
verner, Ventosa, Romeva, Tries de Bes, Vidal, 
Abadal, Carreres, VallPs, Secanell, Sot1 i Rovira i 
Roure. 

El Sr. PRESIDBNT : E l  senyoe Secretari 
donara colmpte del resultat de la votació’. 

El Sr.  SECRETARI : Han dit Sb, 59 senyors 
Diputats. Han dit NO, 14 senyoirs Diputats. 

E l  Sr.  PRESIDENT : Resta aprolvada la pro- 
posicib. 

ORDRE DEL DIA 

per a la sessió de divendres 

Nolmenament i renovació d’algunes Comis- 

( L a  sessió és aixecada a les set i onze minuts 
sioiis. 

de  la vetllo.) I 
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