
DE’ C 
Presidencia 

de I’honora le Sr. Lluís anys i Jover 

DIARI DE SESSIONS 

Sessi6 del dia 24 de febrer del 1933  

s U M A”R I 

A les cinc i cinc minuts de la tarda ks oberta la sessió. 
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Ordre del dia : 
Discurs del President de la Comissió de Constitució, senyor Joan Casanoves, explicant el crit 

lliscurs del senyor Comorera impugnant  la tota litat de 1’Estatut interior. 
Resposta del senyor Espanya i rectificacions dels senyors Comorera i Espanya.  

que ha inspirat la confecció de 1’Estatut inlerior.  
vi 

Prec del senyor Sol  al Conseller de Justicia i Dret perque? es porti al Parlament un projecte de llei 

Resposta del senyor Conseller de Justicia i Dret.  
Rectificació dei senyor Sol .  
Iqatervenció del senyor Abadal.  
I?aterpellació del senyor Vallds i Pujals sobre el desfalc que ocorregue’ a la recaptació de contribu- 

Resposta del senyor Conseller de Finances. 
Rectificació del seiayor Vall& .i Pujals. 
Intervenció del senyor Dalmau i rectificacions ‘dels senyors Va lEs  i Pi  i Sunyer .  
Ordre del dia per a la sessió de dimarts.  
S’aixeca la sessió a tres quarts de nou  de la vetlla. 

que posi e n  vigor l’Apdndix del dret civil catald al Codi civil espanyol. 

cions de Girona. 

A (des cinc i cinc minuts de la tarda s’obre la 
sessió. Al banc roig hi ha els senyors Conseller 
Delegat i Conseller de Justícia i Dret. Presideix 
el senyor Companys. Rs llegida i aprolvada l’ac- 
ta de la sessió anterior. 

ORDRE DEL DIA 

Estatut interior de Catalunya 

El Sr. PRESIDENT:  Comeniqa l’odre del 
dia. Discussió del dictamen sobre d projecte d’%- 

tatut interiod de Catalunya. E l  President de la 
Comissió de Constitució, senyor Casanaves, té la 
paraula. 

E l  Sr. CASANOVES : Senyors Dlputats : Va 
llegir-se abans d’ahir el. dictamen sobre el pro¡- 
jecte de 1’Estatut fet per la Colmissió de Constitu- 
ció. Unes paraules Únicament, i ben breus, de 
cornentari global, de presentac%, en diríem, del 
dictamen. EI projecte ha safert en la Comissió 
modificacions, algunes d’elles importants ; ha 
sofert també supressiolns i adaptacions. E l  pro- 
jecte d’Estatut ha comengat per canviar el seu 
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nom; no és 1’Estatut oirginic intern que se’n 
deia, sinó que és un Estatut interior. Es propug- 
nava i algú sostenia i solst6 encara, que es deno- 
minés ccmstitución, per6 sembla a I’a Cmissió 
i a la seva majoria, que no podia prolsperar aquest 
criteri, perquP Constituci6 implica una extensió 
de la sobirania que dissortadament no tenim. Noi 
hem de perdre de vista que noisaltres no tenim 
la categoria d’un Estat iederal, sinó que tenim 
únicament i exclusiva la categoria d’una regió au- 
t6ncma dintre la República espanyoila. E l  mot 
Coastitucih pordia polrtar conflictes i equívocs amb 
l’altra Colnstituci6 ; per aix6 va desestimar-se 
aquest nom. Estatut organic, per altra part, sem- 
blava una disminució. H i  ha niollts polders i mol- 
tes funcions dintre de l’Estatut, administratives 
algunes d’elles, que també tenen les seves lleis oir- 
ganiques i que per tant era en aquest sentit una 
disminuci6. Estatut intern, cointrapolsat SI que en 
podríem dir Estatut exterior, que és 1’Estatut 
que, junt amb la llei de la República, és, llei fot- 
namental interior per a la noistra regió autcinma. 
S’han tingut en compte en dictaminar també 1’Es- 
tatut a aquest projecte, les dues limitacioas que té 
la Comissi6 i que els autors ddl projecte també ja 
havien tingut present. H i  ha dols límits ; un d’ells 
és la Constitució i l’altre és I’Estatut exterior de 
Catalunya que regula les ncstres relacions amb 
“’Estat central. I és per aixG que la Comissi6 ha 
hagut de suprimir alguns dels articles que hi ha- 
via i, sin6 tots els articles, algunes de les seves 
disposicions que ha conceptuat anticonstituciomls 
per evitar conflictes. Ja us les senyalaré iínica- 
ment i exdhsiva perqui. és deure que ho1 senyali ; 
per altra part, si els senyors Diputats creuen que 
na és anticolnstituciolnal, potser que el di;lleg i la 
pdPmica aclarin aquests extrems. 

En l’article 7 del projecte, el que feia refe- 
&cia al matrimoni i al divorci, i per la connexit 
que té amb les formes del motrimolni i que es re- 
serva a la legislació central’, s’ha hagut de supri- 
mir aquesta allusió en el distarnen actual ; en 
l’article 9.’ de l’antic projecte, actualment e! 10, el 
que feia referPncia a la expropiació sense indem- 
nitza& ; i l’article‘5g que s’ha suprimit de l’an- 
tic projecte feia referPncia a la suspensih de ga- 
ranties 

Per$ l’Estatut, qui: conté? L‘Estatut conté de- 
claracions de principis, d’una part ; de l’altra, dis- 
posicions ben preceptives. I també. conté la coor- 
dinacib dels diferents poldcrs que só’n l’expressiól 
jurídica de la nostra autonomia. Hi ha per exem- 
ple una declaració en l’Estatut, i jo1 subratllaré 
algunes, que alguns han considerat que potser 

‘’ eren innecessaries, per6 que són afirmacions fo- 
namentals. U n  dels seus articles, per exemple, diu 
que el poder emana del poble, i molts sostenen i 
ditxn : ccOh, bé, ja ho1 sabíem ! n  Per6 és precís que 
Catalunya en  el seu Estatut intern faci aquesta 
afirmaci0, com la fan toies les Constitucions de- 
mocrhtiques i liberals, perquP solbre l’origen del 
poder voIem pronunciar-nos d’una manera inequí- 
voca. Ningú ignora que l’origen del poder el con- 
ceptuen alguns diví, el que ens portaria a la teoi- 
cricia d’una part ; per altra part, altres el 
conceptuen vinculat, els tradicioinalistes i legiti- 
mistes, en dinasties i en branques o corones deter- 

minades. Altres tendPncies s6a les, de compartir 
la sobirania del poble amb el rei. Per6 ací a Cata- 
lunya s’afirma, i és per aix6 que aquesta declaració 
no és en va, que el poder emana del poble, que el 
poder té un origen absolutament i exclusiva popu- 
lar. ”hi ha una altra principi que es podria se- 
nyalar també, i aquest és més preceptiu, perque 
Catalunya en la seva immensa majoria creu que 
s’ha de fer aquesta afirmació en el seu Bstatut 
intern, i és l’afirmació de qu2 l’ensenyament pri- 
mari ha d’ésser per una banda obligatori, en la 
qual cosa no hi ha dubte de cap mena ; i per altra 
banda, ha d’ésser laic. Aix6 vol dir, que en ma- 
teria d’ensenyament Catalunya vetlla en 1’Estatut 
perqui: les consciPncies dels seus infants no siguin 
defolrmades en les escolles confessiotnals. I aixci no 
significa, com molts poden pretendre fer veure, 
que aixequem ara una bandera determinada, tota 
vegada que és reconeguda la llibertat de la citedra 
i es recmeix el dret a quP tothom aprengui all6 
que vulgui aprendre ; per6 davant de la teoria 
egotista dels pares de família en certs casos, 1’Es- 
tat ha de posar cura en dignificar les seves insti- 
tucions i en mantenir el dret d’intervenir en l’en- 
senyament. I 1’Estat noi pot cercar amb el seu 
ali. confessional ni anticonfessiolnal, sin6 laic, altra 
soluciól a aquest problema perque els, seus infants 
aprenguin amb profit la ciencia a les seves escoles. 

Hi ha una altra afirmació en aquest Estatut in- 
tern que ve condensada en un precepte, i és el de quk 
en un dels seus articles s’estableix el treball com un 
deure. No se l’ha tret de la categoria moral dels deu- 
res ni se I’ha collocat a la categoria de les obliga- 
cions, com es fa en altres Constitucions. Perb, tai com 
nosaltres ho fem, significa, per altra part, que fugim 
d’aquella maledicció paradisíaca que diu que el treball 
és un cistig i, en canvi, reconeixem que avui el tre- 
ball és I’ilnica categoria i social i moral que dignifi- 
ca i ennobleix I’home. I així es consigna tambC, no com 
una declaració en va, sinó com un principi fonanien- 
tal d’aquest Estatut intern. 

Hi ha també l’aspecte de I’assisthcia social, que en 
part significa una reparació de les injustícies i de les 
desigualtats econbmiques, no en aquell concepte G as- 
pecte a qui. esteni habituats de caritat, ni pes posició 
espiritual, sinó com una reparació deguda a les in- 
justícies i a les desigualtats econhiques inspirada 
en la solidaritat que .ha de regir entre els homes. 

Hi  han també altres disposicions o preceptes. I 
així, quan parlem del sufragi, per exemple, sempre es 
diu d’una manera inequívoca que el sufragi seri uni- 
versal, que el sufragi seri igual, que el sufragi sera 
directe i que el sufragi ser& secret. Les quatre caracte- 
rístiques del sufragi perqui: sigui plenament universal, 
o sigui que no existeixin diíerPncies entre els elec- 
tors ni per cultura, ni per posició econhmica, ni per 
sexe, ja que actualment la dona també té vot. S’esta- 
bleix que el sufragi ser& igual, perqui: no hi hagi di- 
ferencies de classe ni hi hagi pluralitat de vots. S’esta- 
bleix que sigui directe, perqui: rebutjeni en gran part 
el suíragi de segon grau. I s’estableix que el sufragi 
sigui secret, perqui: és la major garantia de la 
independPncia de I’electorat en I’exercici d’aquest 
dret. 

Per altra part, hi ha la coordinació de poder a qui: 
feiem r e f e r h i a  abans: els poders de la Presidkncia 
de la Generalitat amb el seu Consell Exemtiu i el seu 
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Parlament, Tots aquests poders conjuguen dintre de 
YEstatut intern les seves prerrogatives, els seus deu- 
res i privilegis i les se+es obligacions. 

Hi ha també, en altre aspecte, quelcom que no 
volem qualificar perqui: no ens sentim inclinats a fer- 
ho, que és referent a la funció judicial, aquest aspecte 
també esti dintre del nou Estatut intern perqui: la 
justícia com a funció és un deure social. 

E1 poder del Parlament apareix ben definit din- 
tre del nostre Estatut. S’estableix com un poder que 
k s t i  per damunt de tots els altres poders, com un 
poder origen de tots els altres ; perqu6 el poder ema- 
na del poble i I’exerceix Catalunya per mitji del seu 
Parlament i per mitji de les seves altres representa- 
cions. Perb, precisament, en parlar del poder del Par- 
lament és on ha tingut que meditar molt la Comissió. 
El Parlament ho pot tot ; el Parlament és ei que legis- 
la; el Parlament és el que elegeix els més elevats po- 
ders suprems de Catalunya. Per6 així mirat, el Parla- 
ment solament es pot dissoldre per la seva voluntat, 
car no hi ha poder que el pogués dissoldre. I així les 
coses, s’lia cercat la manera que el Parlament es po- 
gués dissoldre apel.lant al referhdum. E1 refer6ndum 
possiblement no és una fórmula que satisfaci a tots; 
per6 deixar un Parlament sense obrir-li el camí d’u- 
pa possible dissolució per una voluntat que li sigui 
aliena, seria tal vegada. no establir el vertader equili- 
bri entre el poder executiu i el poder legislatiu. So- 
bre la duració del Parlament, ja trobarem ocasió de 
parlar-ne en discutir l’articulat. A aquest respecte hi 
ha Constitucions a Europa de tota mena. Hi ha Cons- 
titucions que estableixen la duració del Parlament en 
cinc anys, com la de Txecoesloviquia ; hi ha Consti- 
tucions que estableixen la duració de cinc anys, 
i altres de quatre. Hi ha ihduc Constitucions 
que estableixen la de tres anys, com la dels Estats 
Units. 

I, naturalment, que dintre de 1’Estatut intern de 
Catalunya hi ha reflexes de la Constitució de la 
República espanyola. Aquests reflexes els sentim, 
per exemple, en el que fa referi:ncia a la vida fanii- 
liar i en el que fa referbncia a la propietat. 

I considerem també que 1’Estatut intern s’ha de 
referir, com una funció social, a la qüestió religiosa. 
I davant del que fa refer6ncia a la religió, Catalunya 
no vol estar absent tampoc en aquests moments, i 
sent plenament el ritme d’aquests i d’altres aspectes 
de la revolució que nosaltres hem viscut i hem ajudat 
a instaurar. 

Crec que aquestes paraules, el comentari elemen- 
tal, 1’Estatut resta presentat a la consideració dels 
senyors Diputats i de la Cambra. L‘Estatut és essen- 
cialment democritic, és un Ektatut liberal i que té 
també el seu contingut social. Evidentment que no 
ha incorporat la doctrina socialista, la doctrina que 
reflexen els vots particulars de la Minoria socialista, 
perqu6 no era funció d’aquesta Majoria fer un Es- 
tatut entorn d’aquest conjunt, ni ha pogut tampoc 
incorporar les doctrines conservadores de la Lliga 
Catalana, de l’altra Minoria. Es equidistant dels dos 
partits i en aquesta equidistincia trobem que reflexa 
l’estat actual de Catalunya i també reflexa, en un 
altre sentit, les tres afirmacions que jo feia: és de- 
mocritic, és liberal i té el seu contingut social. 

Es 1’Estatut que la majoria de la Comissió sot- 
met a la deliberació de la Cambra, esperant que la 
discussió que origini, les esmenes que es presentin i 

els vots particulars el podran millorar. (Mol/ bé, molt 
bé!, en la Majoria.) 

E1 Sr. PRESIDENT: El senyor Comorera 
té la paraula per a consumir el primer torn en 
contra de la totalitat de 1’Estatut. 

E1 Sr. COMORERA: Senyom Diputats:  
No era jo certament qui havia de portar avui el 
pes d’aquesta responsabilitat, d’explicar les raons 
perquP la Minoria socialista ha de parlar en con- 
tra de la totalitat del dictamen de la majoria de 
la Comissió. Qui ho havia de fer era ,el nostre 
company Serra i Moret, que no es troba pas 
ací per haver hagut d’anar a Anglaterra per a 
complir una missió dels Sindicats agraris. Evi- 
dentment, per a mi és una situació una mica di- 
fícil, perque no tinc ni la preparació ni la facili- 
tat de paraula del nostre estimat company, ni  la 
seva agilitat mental. Espero, doncs, que vosal- 
tres sabreu excusar-me si hi ha alguna inconne- 
xió en les coses que us vaig a dir. 

E n  síntesi, nosaltres pensem que el projec- 
te presentat per la majoria de la Comissió, no 
és pas el que corresponia a l’hora actual de Cata- 
lunya, ni és tampoc el que corresponia al propi 
ideari del partit majoritari. Hi ha tres manca- 
ments greus, i dic mancaments per no dir-ho d’u- 
na manera que potser semblaria massa dura, ,ja 
que tal vegada el qualificatiu que millor escau- 
ria seria el de tres claudicacians, en sentit ca- 
talanista, que és potser el que més interessa i 
afecta a vosaltres ; en sentit social i econbmic 
i en el sentit parlamentari, que són els dos as- 
pectes que més ens interessen i preocupen a nos- 
altres. 

Indiscutiblement, entorn de vosaltres, del 
Parlament, hi ha avui una gran expectativa, hi 
ha també una certa inquietud, i és possible que 
hi hagi també avui, ja conegut el text de la ma- 
joria de la Comissió, una certa angoixa. Aquesta 
inquietud i aquesta angoixa i aquesta expectati- 
va de l’opinió pública entorn de nosaltres, s’ex- 
plica i justifica a bastament, perque nosaltres 
avui anem a fer una cosa transcendental; anem 
a aprovar la llei bhsica i fonamental de Catalu- 
nya : vull dir que nosaltres anem a fer una cosa 
que canalitzar2 per molts anys la vida total de 
Catalunya. Anem a fer una Constitució, Una 
Constitució, senyors Diputats, no és solament 
la llei que concreta, limita i separa els, poders 
representatius de la collectivitat. Es alguna cosa 
més important encara, és la llei que conté la 
substancia viva de les altres lleis. L a  llei que de- 
fineix els drets i els deures dels homes i que defi- 
neix també les relacioas de supeditació o d’i- , 

gualtat entre els interessos particulars i els col- 
lectius. Una Constitució en cada moment hi&- 
ric és sempre el reflexe de la collectivitat, o ha 
d’Csser-ho, i quan ho és, és que els homes que te- . 
nen damunt seu una responsabibitat majorita- 
ria, han mancat al seu deure i a l’instant en qui: 
es troben. 

Fixeu-vos que una Constitució no és pas una llei 
ordiniria. Fixeu-vos i recordeu sempre que una Cons- 
titució avui, en el segle XX, és justament on es defi- 
neixen els drets dels homes, dels partits i de les co- 
Hectivitats; perquk les Constitucions que es fan en 
aquest segle xx, no són pas les que es feien en el se- 



_l_l_ 

PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIVENDRES, 24 DE FEBRER DEL 1933 
_. __ - _______ . _ _ ~ ~ .  .- 

396 

gle. XIX. Són justament les Constitucions d’ara, i es- 
pecialment les que s’han escrit després de la guerra, 
on s’ha estructurat i després s’ha materialitzat l’espe- 
rit de renovació d’aquest segle xx, que és degut sobre- 
tot a la incorporació del proletariat a la vida política, 
integral, de les grans collectivitats humanes. Les Cons- 
titucions del segle XIX eren polítiques i individua- 
listes; les Constitucions del nostre segle són, a més 
de polítiques, econbmiques i co1.lectivistes. Les Consti- 
tucions del segle XIX garantitzaven la propietat in- 
dividual, i desconeixien totalment els drets i els deures 
socials i polítics dels treballadors ; les Constitucions 
del nostre segle són ben al contrari, sdn cartes en les 
quals ja es renuncia ben definitivament al dret roma, 
en les quals es reconeix encara un dret de propietat 
privada, perb condicionant-lo a una funció social Útil, 
on es reconeix que la propietat, que els drets de la 
collectivitat, poden ésser superiors i són superiors als 
drets privats de la propietat particular, i en les quals 
també es reconeix avui ja que en determinades cir- 
cumstincies la col4ectivitat és super:or sempre i pot 
anullar totalment i sense indemnitzacions els drets 
classics de la propietat privada. I és ben segur que les 
Constitucions noves que ja es preparen en el món 
en el termini més o menys llarg d’aquesta evolució 
que estem vivint i sofrint, és ben segur que la prime- 
ra cosa que escriuran és que ja no existeix la propietat 
privada. 

En les Constitucions del segle XIX, més o 
menys literalment es copiaven les paraules de la taula 
dels drets de l‘home i del ciutadi. La famosa taula de 
la Revolució Francesa, disfressa d’aquesta Revolució 
Francesa sota la qual hi havia ben material, ben nua 
i ben cruel una burgesia que havia arribat a la pleni- 
tud, a la maduresa política i econhica, una burgesia 
dura i implacable que va cornenqar prohibint el dret 
de sindicació del proletariat franc& i que acabi ofe- 
gant en la sang de Baboeuf i Les Egaux el primer 
intent de cohesió classista del proletariat revoluciona- 
ri franc& I les Constitucions del segle xx estan es- 
crivint a forca de llhgrimes, a forca de dolors, la tau- 
la dels drets de I’home, del ciutada i del treballador. 
Es la lluita entre dues civilitzacions. Una civilització 
que s’acaba i una civilització que comenqa, i , natu- 
ralment, aquesta lluita reflecteix d‘una manera total 
en les cartes magnes del poble, que són les seves Cons- 
titucions. 

En el segle XIX, les Constitucions d’aleshores, 
particularistes i individualistes que garantitzaven la 
propietat individual, que la feien inatacable, exigien 
dues coses, una ficcij democritica i una forca parla- 
mentiria. Les Constitucions del segle xx exigeixen 
dues coses, també: una democricia aut6ntica i un 
parlamentarisme integral. La lluita d’avui es per aixb, 
justament, entre la democricia i entre el parlamenta- 
risme integral, que és la seva expressió i el seu ins- 
trument. Es una evolució que han experimentat els 
fins ara omnipotents rectors i directors de la col.lecti- 
vitat. Recordeu que els que avui són els detractors de 
la democrAcia i del parlamentarisme, són justament 
aquells que sota una democricia fictícia i un parla- 
mentarisme farisíac varen construir tot el seu edi- 
fici jurídic que assegurava els seus previlegis a la 
prbpia burgesia. 

En e;l segle XIX, en el fons,, no) hi  va haver 
més que una llarga Dictadura, que un llarg do- 
mini de camarilles qne alternativament el mateix 

- 

podia anoimenar-se militar, que teocdtic, que oli- 
ghrquic, per6 que sempre tendia al mateix fi, que 
era l’enfortiment del r2gim capitalista en plena 
formació. 

Aleshores en els Parlaments noi hi havia pas 
treballadam, no hi era la classe treballadora. La 
classe treballadora aleshores no tenia colnsciPncia 
dels seus drets ni dels seus deures, noi tenia cons- 
ci6ncia de classe. Els treballadorsi aleshores eren 
un ramat daci1 sempre en mans de demagogs de 
la burgesia, moltes vegades demagogs inconns- 
cients, altres, vegades demagogs a sm, conscients, 
mercenaris de la burgesia, que els conduien mol- 
tes vegades fins a les barricades que l’idealisme 
polític aixecava pels carrers de les ciutats euro- 
pees, mentre la burgesia en els seus Phriaments 
d’advolcats, de banquers, d’aristbcrates, de cler- 
gues domesticats, anava creant el seu sistema, 
anava forjant la seva xaxxa jurídica, anava lega- 
litzant el seu domini absdut sobre una humanitat 
sotmesa a una llei incoatrolada del salari, base 
del poder personal, engranatge tbxic en l’aparell 
capitalista, instrument necessari per a calmar i es- 
patllar els treballadors. Aleshores el Parlament 
era una ficcib, gaudia de tots els hoaors. Foiu el 
període, l’etapa d’or del parlamentarisme turgés ; 
el temps dels illustres acanariss parlamentaris, 
dels famosw debats en els quals es proclamaven 
tots els drets individuals que ningú no1 havia res- 
pectat. 

Aleshores el Parlament era la suprema insti- 
tu&, perqu6 servia als fins particulars de la 
classe dominant. Per6 en el transcurs dels anys, 
es produí un fenamen de més contingut histbric, 
de més valor histdric que la iniciació! del propi 
cristianisme, i %u la intervenció del pro;etariat, 
amb personalitat pr6pia. I amb aixb tolt ha can- 
viat ; els Parlaments han canviat la seva fesomia 
i també ha canviat la composició dels Parlaments ; 
i el valor i la direccib de la demacracia també va 
canviar, perque en els Parlaments hi aparegueren 
els treballadors, els representaats de la classe tre- 
balladora. Na aparegueren com a cors de mal -  
ditom siab amb plena personalitat ; i per a fer 
la seva tasca de construir dintre dels Parlaments, 
fent ús de la democriicia, colnstruint ,la prbpia ci- 
vilització, com abans ha va fer la burgesia. No 
servint per a res aquells instruments democrAtics 
per consolidar i estendre el poder del capitalisme, 
fou  aleshores que s’afiansaren contra el parlamen- 
tarisme, contra lla demacracia, tots els COBSOS. La 
burgesia veient que all6 j a  no li servia i que els 
seus privilegis anaven a desaparsixer, va ésser 
quan resistint-se a morir, molvilitza tota la prem- 
sa, els pseudo-revolucioaaris, els revoilucionaris 
ingenus, els revahcionaris a SONU, i remogué els 
llocs de les zo’nes cavernaries per a llansar-los con- 
tra el Parlament, contra el parlamentarisme, con- 
tra la democracia. 

Hem vist com la premsa internacional exsal- 
sava les grandeses, les virtuts del poder personal, 
oiligiirquic; oligarquia que esta ja a Ithlia; oli- 
garquia que esta ja a Airemanya ; oligarquia que 
domina a tots els Balcans i oligarquia que domina 
gairebé tot el Sud i el Centre d’AmPrica. Es la re- 
venja de la vella civilització que no es resigna a 
morir, amb Parlament Q sense Parlament. I aixb 
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és impontant ja que amal‘tres comencem la vida 
parlamentaria. 

Quan un dictador, que no1 és res més que un 
representant del capitalisme, polt fabricar-se un 
Parlament, fabrica el P’arlament i el fa funcionar. 
Ací tenim l’exemple de Mussolliai a Ital’ia que 
s’ha donat el luxe de fabricar un P’arlament, com 
també tenim l’exemple ací de Primoi de Rivera 
que fabrica la seva famoisa Assemblea. Perd quan 
un dictador no veu aquesta seguretat, aleshoises 
prescindeix totalment del Parlament, perque el 
que ell vol es l’oligarquia dominant, l’oligarquia 
capitalista ; tolt convertir el’ Parlamen,t no1 en l’ins- 
trument i la veu del poble, sinó senzillament en 
una organització de supo’rt del seu propi poder, 
que no faci altre cosa que legalitzar els seus 
crims i els seus abusos. 

He dit tot aixd per situar la discussió on ha 
d’estar; perqui. nosaltres estem avui en una 
cruilla. 

Hi ha un camí que no fa altra cosa que seguir 
l’evoluci6 normal del segle xx, que és el nostre 
i ha d’ésser-ho ; hi ha un altre camí que ens retor- 
na al segle XIX, que ens retmna a l’oligarquia 
del poder personal, a la ficcib parlamentaria i a 
la farsa democratica. I avui nosaltres ens hem de 
definir. Com ens definirem? Llegim el dictamen 
de la Comissi6 i aquest dictamen, senyors Dipu- 
tats de la Majoria, és precís que no ens haguem 
de pronunciar per un retorn a les practiques i als 
vicis dei segle XIX, quant al comencament de l’oli- 
garquia catalana. (Rumors.) Crec que aixB es 
pat dir. 

E1 Sr. P R E S I D E N T :  Si no ha hagués po- 
gut dir, la presidencia l’hauria interroimput. 

El Sr. COMORERA : Hi ha tres projectes, 
un de la Comissió Assessora Jurídica : una C m i s -  
sió solemne illustres jurisconsults, que ens ha cas- 
tat ja 50,000 pessetes i que no va fer altra cosa 
que una traducció, a vegades, dolenta, de la Cons- 
titucii, espanyola, i un endarreriment en sentit 
reaccionari, d’aquesta mateixa Constitució. Hi ha 
un segon projecte, el de l’antic Govern Lluhí, i, 
finalment, hi ha un tercer projecte, que és el de 
la Comissi6 de la Majoria. 

Ja haig de dir amb tota sinceritat que els tres 
projectes, al meu entendre, el pitjor és el tercer. 

El Sr. CASANOVESI: Perque rnqi segones 
parts foren bones. (Rialles.) 

(Ocupa la presiddncia el Vice-firesident segon), 
senyor Martinez i Domingo.) 

En aquest tercer projecte, que és el projecte 
definitiu, i que ha d’ésser la Constitució de Cata- 
lunya, hi trobo tres greus mancaments! : un en el 
sentit catalanista ; un altre en el sentit soicial i 
econbmic i un altre en el sentit parlamentari. 

E1 sentit catalanista en el fet del canvi de 
nom, el sentim per part vostra, ja que aquest és 
un problema que més us interessa a vosaltres 
que a nosaltres, i hi veiem un retrocés, una re- 
nunciació i, sobretot, hi veiem una prova d’una 
part psicolbgica perillosa per al bon endegament 
de les coses de Catalunya ; i aixa es podria tra- 
duir en una sotmissió als capricis del Govern 
Central. PerquP, que estem fent ? Les coses s’han 
de dir pel seu nom. Es clar que per a nosaltres 
la cosa és sempre all6 que val i no tenim per 

qu& disfressar el nom d’aquesta’ cosa. Estem 
fent una Constitució, estem fent la llei fona- 
mental del país. A tot arreu del món, d’a- 
questa llei se n’anomena Constitució. E1 que 
deia el senyor Casanoves, de quP no som un Es- 
tat i, per tant, no podem donar-li el nom de 
Constitució, crec que n o  té consisíencia, perque 
jo he viscut en un pa% federal, la República 
Argentina, on els Estats s’anomenen ccprovín- 
cies)) i, en canvi, cada Província té  la seva Cons- 
titució, amb el nom de Constitució ; i a qual- 
sevol país del món, on es reconegui una persona- 
litat collectiva, federal o federable, la llei ha de 
regular la vida en aquell Estat o Província, i 
aquesta llei s’anomena Constitució. Tant  és així, 
que en el dictamen o en l’avant-projecte de la 
Comissió Assessora Jurídica, feta Eer les grans 
llurninaries de la Ciencia Jurídica a Catalunya, 
es redactava així : nConstituciÓ de Cata1unya.a 
No sé les raons que pogué tenir el Govern Lluhí 
per a refusar aquell títol i posar-hi aquell altre, 
que tampoc no ha tingut sort, d’ccEstatut Orgd- 
nic de Catalunya.)) 

Jo veig en aixd, com he dit abans, una me- 
na de renunciació, i sobretot un estat psicol3gic 
de sotmetiment, que no sols es traduejx en aquest 
aspecte de la Llei que fem, sinó en altres coses, 
i sobretot es tradueix en aqiiest traspas homeo- 
patic de serveis. Hi veiem nosaltres un manca- 
ment social i econamic : un mancament social i 
econdmic, perque justament en aquest projecte, 
fet per un partit majoritari a Catalunya i que 
comptava entre les seves prediques la teoria so- 
cial i socialitzant, justament s’hi renuncia a tot 
ais6, i jo no veig la raó del per que s’ha de renun- 
ciar a aixa. Les raons legals no existeixen ; no 
existeixen, perque a i x j  que ha tret la majoria de, 
la Comissió I que constava en l’avant-projecte de 
la Comissi6 Assessora, fet per especialistes jurí- 
dics i per homes que no són pas revolucionaris, 
sinó que més aviat estan en la vorera d’dnfront, 
es conserva i es millora en el projecte del 
Govern Lluhí. 

Per que ara s’ha suprimit ? I qu2 s’ha su- 
primit ? S’ha suprimit, justament, senyors Di- 
putats, el que fa possible que la política social, 
de la que s’enorgullia el senyor Casanoves, per- 
quP, sense les facultats que s’han suprimit en el 
projecte, tot l’altre seran paraules que se les em- 
portara el vent. E1 fet real és, que en el dictamen 
de la majoria de la Comissió, Catalunya reconeix 
el dret a la propietat individual i i’empara ; pe- 
rd el reconeixement de la propietat és el que sus- 
tentava i condicionava, és la cosa adjectiva. 

E1 Sr. CASANOVES : Ja ve determinat per 
la Constitució de la República. 

E l  Sr. COMORERA : Si no fos la Constitu- 
ció espanyola, on estaríem? (Rumors.) Estic ex- 
pressant la meva opinió amb tota correcció. 

I diu que la Generalitat ho empara i aferma. 
Aixd vol dir que, en realitat, la Constitució de 
Catalunya reconeix la propietat privada condi- 
cionant-la a una cosa. 

E1 Sr. CASANOVES : La condició social. 
E1 Sr. COMQRERA : La Generalitat reco- 

neix i aferma aquesta propietat, el qual vol dir 
que des del principi es tanca als treballadors de 

r 
t 
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Catalunya tota possibilitat per arribar a una 
evolució pacífica, perqui: sempre davant d’ells, 
havent-hi ei seconeixement del dret de propietat 
privada i l’afirmació que la. Generalitat l’aferma, 
evidentment els treballadors es trobaran, en ar- 
ribar a cert punt de la seva evolució, amb aquest 
principi constitucional que els oblígari, sense 
voler-ho ells mateixos ni ningú, a enderrocar la 
paret que ser& l’obstacle per a seguir la seva 
marxa normal. 

S’ha suprimit del dictamen de la majoria de 
la Comissió, l’article que feia referhcia a les 
facultats expropiadores de !a Generalitat, no so- 
lament sense indemnitzaci6, sinó Adhuc amb in- 
demnització. I vol d i r  aixi, que per a la Constitu- 
ció que fem avui, nosaltres mateixos renunciem a 
l’expropiació, inclús amb indemnització. Es aixa 
una victbria de la Lliga, per la qual la felicita 

Jo us pregunto, senyors Diputats, si renunciem 
a aquest dret, si renunciem a l’exercici d’aquesta po- 
lítica, que és 1’Única possibilitat per a la realització 
efectiva de totes les qüestions socials que venen des- 
prés; si renunciem a aixb, qui: resta del títol segon? 
2Qu& resta dels principis socials? No en resta, se- 
nyors Diputats, més que literatura, perqui: tot l’al- 
tre, tot all6 altre de qui: el projecte parla, de qui: el 
treball en totes les seves formes és un deure social, 
és literatura. 

Després diu que la Generalitat protegiri, dintre 
dels mitjans de la seva competi:ncia, i les organitzari, 
les institucions professionals i socials, i fomentari 
l’estalvi popular i el cooperativisme, i altres coses 
com, per exemple, i’assisti:ncia social, que diu és un 
deure de la Generalitat, i ordenari 1’assisti:ncia a la 
maternitat, als infants, als malalts i als inv5lids. i tot 
aixb, que és tan humi, tan formós, i indispensable 
en la vida col.lectiva, no significa més que una cosa: 

fica possibilitats materials, possibilitats econbmi- 
, que no solament han de sortir de les fonts d‘in- 

gressos d’un Pressupost d’Estat, sinó que han de 
sortir, es vulgui o no es vulgui, sobretot si es té en 
compte el concepte de la vida actual, han de sortir de 
l’exercici del ple dret d’expropiació de la propietat 
privada, amb o sense indemnització. 

S’ha portat tan enlla aquesta, diguem-ne timide- 
sa, davant.d’aquesta gran qüestió, que fins i tot els 
Municipis, si bé se’ls hi reconeixen coses que avui ja 
tenen, les noves que els hi fan falta, ací no es con- 
signen. Per exemple, es diu que els Municipis poden 
tenir el dret de posseir i adquirir béns, el de tenir 
explotacions econbmiques i industrials i el d’adniinis- 
trar el Ptessupost respectiu. Són les tres coses que 
en aquest projecte se’ls hi reconeixen als Municipis, 
amb una altra que fou una esmena incorporada, crec 
que a petició del senyor Arnau, que diu que aquesta 
so1vi:ncia financera dels Ajuntaments arriba fins que 
ells poden suprimir els impostos indirectes, i aquesta 
és potser la cosa més substantiva d’aquest article; 
perb, en canvi, no es fa cap afirmació de principi 
quant a, les possibilitats municipals d’estar en combi- 
nació, en consorci, amb els sistemes moderns con- 
temporanis del regisme cooperatiu, que és, potser, 

de les coses més revolucioniries - en els fets, 
n les paraules - que es practiquen arreu d’Eu- 

ropa; i tampoc se’ls hi reconeix el dret a expropiar 
quan convingui a la collectivitat, amb indemnització 
o sense indemnització, ni tan sols se’ls hi reconeix el 

. 

dret a municipalitzar els serveis en casos d’aquesta 
naturalesa d’una mwera total o d’una manera mixta, 
com es diu avui, de regisme cooperatiu. Vull dir 
que aquest projecte de Constitució, que és audaq, 
que és impecable en tot allb que fa refer6ncia a qiies- 
tions polítiques i a qüestions de conscikncia i a qües- 
tions familiars, de regeneració familiar, és d’una ti- 
midesa extraordiniria, i que jo no acabo d’entendre, 
quant es toca la llaga viva de la nostra civilització, 
quant es toca la propietat privada. 

I el tercer mancament greu és, senyors Diputats, 
contra el Parlament. Per l’Estatut, ei nostre rPgim 
és plenament parlamentari. A Catalunya no pot ha- 
ver-hi altre poder que el Parlament. Tots els altres 
poders estan sotmesos totalment al Parlament, per6, 
en canvi, el projecte de la Majoria disminueix aquest 
valor del Parlament, aquesta facultat plenament so- 
birana del Parlament, perqui: en front del Parlament 
crea un altre poder, el poder del President de la Ge- 
neralitat. Crea aquest poder, en primer terme, quan 
vol que el President de la Generalitat, que és un ho- 
me sortit d’ací i nomenat ací, tingui el dret d’inicia- 
tiva per a dissoldre aquest Parlament. Jo voldria que 
penséssiu en la importincia que té aquest punt. 

Abans de continuar, perb, permeteu-me un petit 
incís. Parlo objectivament, no veig la persona: si hi 
vegés persona, jo el que us he de dir, és que estimo 
En Macii, que fa molts anys que l’estimo i el conec; 
parlo, doncs, objectivament, com si no hi hagués per- 
sona, i així vosaltres ho heu de veure, com si la per- 
sona que hi esti no hi fos. (Torna a ocupar la pre- 
sidBncia l’honorable senyor President.) 

Fixeu-vos en la importincia que té aquest fet. Un 
President de la Generalitat nomenat per aquest Par- 
lament i que tingui la facultat de dissoldre - o la 
iniciativa, s’entén - aquest Parlament. Aleshores, 
2 quina és la llibertat d’acció d’aquest Parlament en- 
front del Govern, quan sempre damunt aquest Par- 
lament hi ha la coacció moral d’un President que té 
la iniciativa per a dissoldre’l ? Primera consideració. 
I la segona 6s pitjor encara, perqui: aixb és, senzilla- 
ment, obrir la porta a la degeneració personalista de 
la política catalana. 

I aneu amb cura amb aixb, perquP nosaltres 
som un poble molt poc educat encara políticament 
i socialment i que, per tant, tenim sempre una 
propensió1 perillosa a donar moilt de valor als va- 
Ims personals i potser cap valor als valors coillec- 
tius,. Vull dir que tenir en aquest article aquesta 
facultat extraordinaria que se li dona al President 
de la Generalitat, de fet, en la realitat de vida 
política, catalana, el que es far& seri posar davant 
del Parlament una persona, el President ; Presi- 
dent que per forfa, donada la noistra psicollogia, 
donades les nostres costums, adquirir& (i aixb de- 
mostra que parlo1 Objectivament) davant del poble, 
una persoaalitat no emanada d’aquest Parlament, 
sin6 un3 personalitat per dret propi. Aquesta és 
la perpetuaci6 del cabdillatge i ser2 la iniciació 
d’una lluita entre el Parlament i el Poder Execu- 
tiu, u n  polder executiu, un poder moderador, so- 
bretot, que natsaltres noi tenim ni tenim el dret de 
crear. 

Jo1 estic ben segur, senyolrs Diputats, que si 
aixb passa com est$ escrit, qualsevol1 catali -- jo 
no ho faré pel coqcepte que tinc de la dignitat 
ciutadana - qualsevol1 catala que se n’anés amb 
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aquests articles a la m i  al Tribunal de Garanties 
Constitucionals, aconseguiria la seva derogaciól, 
perque és anticolnstitucional. Jo crec, senyors 
Diputats, que aquesta qüestió se li ha doaat una 
importancia excessiva. Noaaltres acceptaríem que 
el Parlament, que la Majoria, prengués al- 
gunes precauciolns per a salvar el prestigi del Pre- 
sident de la Generalitat, per a, evitar que per 
petites baixes o mesquines maniobres poilítiques, 
aquest home fos manosejat de qualsevol manera. 
Amb, aixb, d’acord, per6 d’aixb al anar, per 
evitar un perill, a altra perill pitjor, aixb tampoc. 
PerquP teniu en compte que nosaltres1 no legislem 
pas per a l’eternitat. Nosaltres som homes i tots 
els homes són mers accidents de la vida. 2 1  qui 
us diu a vosaltres una vegada fet aixb per a salvar 
una situació mmentania, les coses vitals vagin 
d’altra manera i ens trobem en que tolt aquest 
esfor$, aquesta lluita interna, no haur& servit per 
res, per a un altra senyor, que tal vegada ho far& 
malament ? 

Per noisaltres la tesi correcta, l’iinica accep- 
table en aquest Parlament, és que d’acord amb 
YEstatut, si el President delega les seves funcions 
executives a un Conseller, resti apartat, no sola- 
ment de la responsabilitat de govern, sin6 del Goi- 
vern mateix, perquP si na s’accepta aixb, llavors, 
senyors Diputats, evidentment creem un poder ir- 
respoasable, i aquest poder irresponsable la Majo- 
ria noi sols el crea, sinó que fins l’estimula i el 
fa irresponsable. PerquP hi ha un article d’aquest 
projecte que diu que per a demanar la presidencia 
en el Parlament del President que ha delegat fun- 
cions, per a contestar a un acte de govern, es 
necessitar& un terq dels Diputats. S’ha di t  un terq 
com es podien dir dols terqols o esl poidia dir la ma- 
joria absoluta, no tenint en compte la justícia o in- 
justícia d’aquest percentatge, sinó tenint en comp- 
te justament la composició d’aquest Parlament. 
S’ha elegit un ter$ perquit !’oposici& reunida no ar- 
riba al ter$. Vol dir que de no canviar la coimposició 
d’aquest Parlament - i ncsaltres desitgem que 
no canvi? -, vol dir que ser& practicament impos- 
sible que el Parlament pugui algun dia cridar ací 
a aquest President o al que el substitueixi, per a 
preguntar-li quelcom de la seva gesti6 de govern. 

Nosaltres, els Diputats de la Unió Socialista 
de Catalunya, hem de declarar-vos que seguim 
amb certa angoixa el moment actual de la política 
catalana. Noi hi veiem clar ; no us veiem clars tam- 
poc; com si ens fes l’efecte de quP vosaltres no 
sabéssiu quP fer amb la immensa massa popular 
que teniu entre les mans, com si us sentíssiu in- 
teriorment impotents per endegar les coises de Ca- 
talunya escoltant la veu del poble i obeint la vollun- 
tat expressa, categbrica i ben clara de Catalunya ; 
com si en vosaltres ressonessin les, mil veus de 
Babel, i nol la veu harmoniosa d’una convicció, 
#una fe, d’un‘ideal transfojrmat en carn i en sang 
del vostre propi cos. 

Tolt just coimencem ; portem pocs mesols de vi- 
da autonAmica, i aquests pocs meso’s de vida au- 
tondmica, aquesta petita esperihcia inicial de 
la vida autoahmica de Catalunya no es pas per 
afalagar a ningú. EI Govern ha estat inoperant; 
tant el primer colm el segon. Les vostres prbpies 
dissidhies han portat una crisi extraparlarnen- 
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tiria, precedent que pot ésser funest en la políti- 
ca quan tot just carnenfa I‘autonolinia de Catalu- 
nya. Perqus fins i tot e a  el dictamen de la Majoria 
es diu clarament que les crisis de govern s’han de 
produir aquí1 dins, car el Govern surt del Parla- 
ment i només el Parlament pot dissoildre’l. Després 
de la crisi de govern extraparlamentgria, hi ha 
hagut un altre procés crític que ens ha obligat a 
nosaltres, colntra la nostra volluntat i contra la 
voluntat popular, a tenir unes, vacances de dos 
mesas, i no és1 culpa pas de la h i s s i 6  de Consti- 
tució, com bé ha sap el senyor Casanoves ; ni cri- 
si de fecunditat. De fecunditat? Zn aquest Parla-. 
ment no s’ha colnstituit cap Comissió permanent ; 
en aquest Parlament noi hi ha una sola ratlla del 
Govern de Catalunya ; ací no hi ha  res més que 
els projectes que ha presentat la Minoria socialis- 
ta. Vol dir que ja cal preveure des d’ara que tan 
boin punt haguem aprovat aquest dictamen d’Es- 
tatut o de Colnstitució haurem de plegar altre ve- 
gada, haurem de doaar-nos unes altres vacances 
perquP, materialknent, ací qo hi haur& res a fer. 

Jo1 us crido, a reflexió, perquit no mifament yos- 
altres teniu en les vostres mans els destins imme- 
diats de Catalunya, sinó que també teniu sobre 
vosaltres la responsabilitat de tot Espanya. Per- 
quP aquest calmenfament inicial d’autonomia de 
Catalunya pot ésser el comenpment efectiu de la 
federació espanyola, i la ruina d’aquest comenqa- 
ment inicial d’autonomia pot ésser i seria segura- 
ment la ru’ina de tots els homes que fora de Cata- 
lunya aspiren a una federació espanyolla. Nosal- 
tres noi ens alegrem d’aixb. La  Unió Socialista de 
Catalunya no se n’alegra d’aixb ; entén que es 
causa uq greu mal a Catalunya i a la causa de 
llibertat de tolta la Península ; que s’infereix una 
greu ferida a tolta la pollitica esquerrana que ha 
seguit fins ara la Repfiblica. Per6 no es pot ale- 
grar d’aixb perqui. vosaltres heu de tenir la res- 
ponsabilitat de govern i heu de real’itzar el vostre 
prctgrama. Si no fos així, la primera tosa que pas- 
saria és que la massa treballadora de Catalunya 
que comenya a sentir el desig de treballar política- 
ment se’fli desdiria i aleshores ja sabem quina se- 
ria la seva polsició. L a  Lliga Regionalista ... ( U n  
senyor Diputat d’aquesta Minoria interronep.) Ca- 
pitalista? ( E l  mate ix  senyor Diputat Catalana, i 
no de classe !) I,a Lliga Catalana 01 capitalista, és 
igual. La Lliga capitalista pot alegrar-se’n perquit 
l’interPs de la classe que ella representa i defensa 
est& justament en evitar que es realitzi aquesta re- 
vducid. Per aixb ella interioirment es frega les 
mans de gust en veure aquesta infecunditat dels 
principis de l’.autonmia de Catalunya, perquit en 
el folns el que sempre els ha interessat, no1 és pas 
l’autonomia, l’autoamia de Catalunya s’entén ; 
el que els ha interessat sempre és l’autoaornia de 
les seves caixes de cabals. 

Senyo’rs Diputats de la Majoria ; entenem nols- 
altres que en colmencar aquest debat de toltalitat 
res encara s’ha perdut entre ncsaltres, que tolt pot 
refer-se ; n’hi ha prou en que vosaltres rellegiu 
el vostre propi promgrama ; n’hi ha proa en que 
vasahres recordeu una mica només les coses que 
fa POCS dies havíeu dit arreu de Catalunya. El  
prcgrama de 1’Esquerra s’ha de complir, perqui. 
és candicib indispensable, perquh nosaltres pcr- 

’ 
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guem complir el nostre programa,. i nosaltres us 
ho recordarem constantment, de paraula oi amb 
projectes, que d’aquesta mena són els projectes 
que hem presentat fins ara. Noi són ahra co~sa que 
recordatoris, d’aquesta petita Minaria a aquesta 
immensa Majoria perquP .cmpleisi amb el seu 
deure. 

Jo, malgrat tot, i d’aquesta experihcia que 
hem viscut tolts, estic plenament segur que vosal- 
tres sabreu co,mplir amb el vostre deure, que 
us sabreu rectificar a temps, perqui, qui no us co- 
neix? Qui no pot llegir la vostra consciPncia? Jo 
estic ben segur que si no la totalitat de vosaltres, 
l’a immensa majoria esteu dient que jo parlai el vos- 
tre llenguatge i estic segur que amb un camí rec’- 
tificat per vosaltres podrem arribar a una Catalu- 
nya que maltes vegades hem descrit tots plegats 
en els mítings electorals ; a una Catalunya més 
justa, més bella i més humana, CMI la justícia so- 
cial no sigui pas una frase de mítings ni una 
frase de jocs florals, sinó1 una cosa real, que vis- 
qui constantment, una cosa que es pesi i que s’a- 
midi . 

El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 
Espanya, de la Comissió de 1’Estatut orginic. 

El Sr. ESPANYA: Em perdonaran els senyors 
Diputats que jo m’aixequi a parlar en representa- 
ció i en nom de la majoria dels companys de la Co- 
missió del projecte de Constitució, per respondre a 
aquest extens i lluminós discurs que acaba de pronun- 
ciar el nostre amic i distingit amic, senyor Comorera. 
No em seri pas possible tocar tots els punts del seu 
discurs, tots aquells extrems, sobretot, que es referei- 
xen més a una discussió acad6mica que a l’aspec- 
te polític del projecte que ací estem ventilant. Jo 
m’hauré de limitar Únicament a respondre tots aquells 
extrems que fan referhcia immediata a la part subs- 
tantiva del projecte d’Estatut, en aquells tres punts 
que ha expressat el senyor Comorera, en aquells tres 
mancaments quasi claudicacions - com diu ell - 
que entenia que s’havien corn& en el projecte de 
Constitució. 

Per6 jo he d’avanqar-me a dir al senyor Comorera 
que la seva crítica no és una crítica justa; és una crí- 
tica apassionada és una crítica equivocada com tin- 
drem ocasió de veure i com tindrem ocasió de demos- 
trar. Per6 sipiga per endavant el senyor Comorera 
que la Comissió no té pas un criteri inflexible. No és 
que la Comissió vulgui d’una manera taxativa tancar 
ei pas a les modificacions que se’ns demostri que són 
absolutament necessiries per millorar el projecte. 

Nosaltres venim ací amb l’esperit de volguer en- 
certar ; i sempre la Comissió recolliri en la discussió 
de l’articulat totes aquelles suggerincies, totes aque- 
lles ampliacions que nosaltres puguem creure que 
són d’una justesa i d’una l6gica acceptables. Per6 fora 
d’aix6 jo he de dir al senyor Comorera que el pro- 
jecte de Constitució respon, en general, a aquell idea- 
ri esquerri del qual parlava; que el projecte de Cons- 
titució és un projecte que té una tendincia verta- 
derament liberal, una tendPncia vertaderament de- 
mocritica - com ja ha declarat en el seu discurs 
el nostre president de la Comissió, senyor Casano- 
ves -. El projecte de Constitució, per consegüent, 
és un projecte absolutament viable, és un projecte que 
pot parionar-se en les seves línies generals amb to- 
tes les Constitucions modernes del segle xx. 

Com deia el senyor Comorera, a nosaltres no se’ns 
amaga la diferhcia que existeix entre les Constitu- 
cions de l’avant-guerra, les Constitucions que podríem 
dir-ne del segle XIX, i les Constitucions de la 
post-guerra, i no oblidem i no desconeixem que pre- 
cisament les Constitucions de la post-guerra tenen 
un sentit social que no tenen les anteriors, tenen un 
sentit que respon i reflexa la transformació de E s -  
tat i I’evoIuciÓ de la vida social dels pobles. Avui dia 
no és possible distingir entre l’individu polític i I’in- 
dividu social i sabem, per consegüent, que tot orga- 
nisme de 1‘Estat ha d’atendre a l’individu en aquests 
dos aspectes. 

Per6 he de fer present que nosaltres, En el.labo- 
rar un projecte de Constitució, hem hagut de partir de 
dos antecedents; i aquests dos antecedents jo prego 
al senyor Comorera que els tingui molt en compte. 

En  aquest sentit li dic que nosaltres estem en- 
quadrats dintre de dos marcs; el marc que ens im- 
posa la Constitució de la República espanyola i el 
marc que ens imposa 1’Estatut aprovat per les Corts 
Constituents. Nosaltres no podem sortir fora d‘a- 
questes limitacions, doncs no tenim més remei que 
incloure tots els nostres moviments, tota la nostra 
acció i tota la nostra actuació dintre d’aquell enqua- 
drament, dintre d’aquelles dues lleis fonamentals : 
una repeteixo la Constitució de la República, i l’al- 
tra 1’Estatut aprovat per les Corts Constituents. 

Tingui en compte el senyor Comorera que nosal- 
tres no formem un Estat particular dintre de la Re- 
pública espanyola; tingui en compte el senyor Co- 
morera que nosaltres tenim una Constitució de la Re- 
pública que en el seu article I . ~  diu que la República 
espanyola constitueix un Estat integral compatible 
amb I’autonomia dels Municipis i de les regions. I 
aix6 vol dir, senyor Comorera, que nosaltres, per con- 
seg.%nt, tenim una limitació de facultats i una limi- 
tacio de compet6ncies. Es per aquestes raons per les 
que aquest mancament de qui: parlava el senyor Co- 
morera en realitat. no existeix, puix que el que exis- 
teix en aquest sentit, ve obligat per les circumsthncies. 

E! dia en quP nosaltres tinguem la sobirania 
plena, el dia que nosaltres poguem tenir autori- 
tat plena per a determicar totes les nostres ac- 
tivitats en el camp polític i social, aleshores se- 
r; el moment en el qual es pugui parlar així. 

Tingui’s en compte que a la nostra Constitu- 
ció hem tingut bona cura de Droclamar aquells 
principis consubstantius en l’ideari de 1’Esquer- 
ra Republicana que ens ha permPs la nostra com- 
petencia ; pera, com ja he dit, estem enquadrats 
per aquestes dues lleis fonamentals, i d’aquest 
marc no podem sortir-ne. Es per aquestes raons, 
per les quals no estan justificats aquells tres con- 
ceptes, aquells tres mancaments a quP es referia 
el senyor Comorera i que jo em vaig a perrne- 
tre examinar un per un. 

Deia el senyor Comorera que un dels manca- 
ments, era el de la catalanitat. A quP es refereix 
el senyor Comorera, en dir que existeix aquest 
mancament de catalanitat ? Quins arguments al- 
lega en defensa de la seva afirmació? Ei senyor 
Comorera deia, com a únic argument a aquest 
respecte, que nosaltres, en lloc de ccconstituciór , 
titulem aquesta llei fonamental nEstatuts . I per 
aquest senzill canvi de paraules, al qual ell conce- 
deix una importhncia extraordinaria, dedueix que 
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existeix un mancament del nostre sentit de cata- 
lanitat. I aixb, perdoni el senyor Comorera que 
li digui, no obeeix a una vertadera exactitud, 
aixb és una equivocació de V. S. 

Les paraules aConstitución o aEstatut)), en 
el terreny i en el concepte tecnic, tenen la matei- 
xa significació. Tant  és així, que no es dóna el 
nom de Constitució a totes les lleis fonamentals 
dels diversos paisos del món, sinó que hi han lleis 
fonamentals que porten el nom d’Estatut i al- 
tres que porten el nom de Constitució, perque 
ambdues paraules, tPcnicament, signifiquen el 
mateix, responen al concepte d’una llei fonamen- 
tal. I nosaltres, precisament, en el preambul que 
ha de presidir la llei i precedeix ara el projecte, 
afirmem que fem la Llei fonamental de Catalu- 
nya. He de recordar que, precisament, en les de- 
liberacions que varem tenir per a prendre un 
acord respecte a la denominació, que al  cap d’a- 
vall guarda relació amb el nom que figurava en 
el projecte que ens va ésser lliurat pel Govern 
que en aquells moments existia, en les delibera- 
cions de la Comissió, repeteixo, tots els represen- 
tants dels tres grups, les representacions de la 
Majoria i de les dues Minories, varen estar d’a- 
cord. JEZ senyor Comorera fa sign,es Pzegutius.) 
Sí, senyor Comorera. El senyor Serra i Moret es- 
tava present en aquestes deliberacions i va decla- 
rar que li semblava més indicada la pa- 
raula ((Estatuto que la paraula tCoinstitu- 
ción. Hi ha, a més a més, una raó perquP ai- 
xí sigui. Ja ens deia el President de la Comissió, 
senyor Casanoves, que nosaltres no tenim la so- 
birania plena, que nosaltres tenim una sobirania 
Concedida, la qual cosa vol dir que, tal vegada, 
aquesta sobirania concedida.. . 

E1 Sr. XIRAU : Reconeguda, perdoneu. 
61 Sr. ESPANYA,: Reconeguda, estara mi- 

llor la paraula ; p e d  en el fons, senyor Xirau, 
encara que es diggi que és reconeguda, la forma 
en quP es varen discutir al Parlament i la forma 
que es varen estar articulant totes les atribucions, 
és mokiu perqu; es pugui dir que en la realitat 
l’autonornia respon a una concessi& Si forméssim 
part d‘una República federal, seriem nosaltres els 
que ensl aprovaríem ací la Constitucib, sense limi- 
tacions ni imposicions d’altra mena ; nosaltres se- 
riem els que donaríem la Constitució, colm passa 
en els Estats federals, i la nostra Colnstitucib seria 
el reflexe d’una solbirania plena. 

Deia el senyor Comorera que també observava 
mancaments de caracter social. Nosaltres hem 
concedit a aquest aspecte de la, vida social tota 
la importincia que té. Ja hem dit abans que noi des- 
coneixem el carPcter de les Constituciolnsl moder- 
nes ; i és ben sabut que el Partit d’Esquerra Repu- 
blicana té en el seu ideari, la proclamació~ d’aquests 
drets socials, d’acord amb l’evollució que en la vida 
ecodmica del món s’est; experimentant. En con- 
seqiiencia, nosaltres, en la prolclamaciik dels prin- 
cipis i els drets socials, hem arribat dintre dels 
límits de la nostra competPncia, i a la proclama- 
ció de tots aquests principis solcials que estan 
conformes amb la nostra ideologia. 

N o  hem parlat de la socialització ni hem par- 
lat de l’expropiació, perqu;, com molt encertada- 
ment ha advertit ja el senyor Casanoves, després 

de fer u11 segon estudi d’aquest aspecte, ens vh- 
rem trobar amb qu2 nosaltres no podíem entras 
en aquest terreny, amb que no teníem facultats, 
sinb que esi tractava de facultats la legislacib de 
les quals e5 va reservar el Govern de la República 
l’article 15 de la Constituci6 i 5.’ del nostre Esta- 
tut, en el qual no se’ns recoineix només que la 
facultat d’execucib d’aquelles lleia que esi referei- 
xen a, drets d’exprolpiaci6 i de socialitzaci6 de les 
riqueses naturals i empreses econamiques. Són fa- 
cultats inherents a 1’Estat i, per consegiient, era 
inútil, i fins aati-constitucim1 - com deia el 
senyor Casanoves -, que nosaltres consdgnéssim 
aquests principisi en el nostre Estatut intern per- 
que no eren de la nostra competencia. Si hagués- 
sim intentat consignar-las, aleshores sí que hau- 
ríem fet literatura, perque, com ja hem dit, a s  
hauríem ocupat de coses alienes a 1- a nostra com- 
petencia. No hem perdut de vista que la Cons- 
tituci6 de la República espanyoda, votada per l’E+ 
querra Republicana de Catalunya, conté aquells 
principis i la, qüestió, per tant, resta ben salvada. 
L a  República espanyolla, en aquesta materia, le- 
gislarb i el Govern de Catalunya executa& la 
legislacib de la República espanyola. 

Nosaltres si hem parlat del regim de la pro- 
pietat, és perquP com que és materia, de Dret civil, 
aquesta correspon íntegrament a la Generalitat, al 
Govern de Catalunya, i naturalment que hem pro- 
clamat un principi que s’hi refereix. Pkr6, com? 
Nosaltres hem respectat absollutament el dictamen 
que ens havia entregat el Govern i que diu que la 
Generalitat emparar; la propietat sempre que tin- 
gui una finalitat social, o que respongui a un in- 
teres social. Per que ? Perque‘ nosaltres creiem que 
la propietat ha de complir una funció social. Deia 
molt bé el senyol- Comorera que es transfarma el 
concepte de la propietat. Na és passible sostenir 
avui el concepte roma, que era el dret absolut d’u. 
sar i disposar de la propietat, ni tan sols volem 
nosaltres la propietat limitalda. Nosaltres volem la 
propietat condiciolnada a una finalitat social. Perd 
el senyor Comorera, com a representant de la Unib 
Socialista, voldria la socialitzacib de tota la pro- 
pietat.. . 

E l  Sr. COMORERA : No és aixb el ppoljecte. 
El Sr. ESPANYA : ... i jo haig de dir-li, per- 

que hi ha una esmena presentada en aquest as- 
pecte per la Uniik Socialista, jo li haig de dir 
que a la inflexibilitat d’aquest dogmatisme mar- 
xista que vol la socialitzacib de tota la propietat, 
nasaltres preferim la flexibilitat dels fets socials 
que demostren que la propietat de la terra no és 
sempre un instrument d’explotació i que, pel con- 
trari, de vegades la propietat de la terra és un 
instrument d’alliberacib o d’independencia econb- 
mica en quant pertany al qui la treballa. Nosaltres 
tenim l’obligacib de defensar la democracia rural 
de Catalunya, d‘aquella gent que treballa la terra, 
aquella petita pagesia, aquell petit comerg i el petit 
comerciant que hi ha a Catalunya, perquP entenem 
que tots compleixen una funciik soual. Nosaltres, 
encara que no som pas socialistes, acce 
dels seus prhcipis i per aixd veiem 
faccib que s’hagi deixat la porta oberta 
tituciik de la República per a totes les 
d’una, t r ans fmac i6  social. Quan la 
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la Constitució de la República, els nostres Dipu- 
tats, es varen adherir al principi aquell de la so- 
cialitzaci6 de la propietat. Nosaltres volem deixar 
la porta oberta pa- a totes les possibles transfor- 
macionsi que en aquesta materia poden existir, 
perd tingueu en compte que, com deia abans, res- 
pecte a l’esprqiació i a la soicialitzaciih de les 
grans empreses, nosaltres hem d’atenir-nos al text 
íntegre de la Constituciói de la República que ens 
veda en absolut entrar-hi per a legislar. 

Deia el senyor Comorera, a més, parlant d’aixb, 
que idhuc als Ajuntaments se% desconeix aquesta 
facultat, con1 si haguessin tingut por de no consignar 
certs principis. Nosaltres hem parlat de rkgim local 
en línies generals, per6 hem sentat un principi, que 
crec que el sentim tots, que és el de l’autonomia dels 
Municipis. Perb tots aquells aspectes als quals es re- 
fereix el senyor Comorera, són aspectes propis de la 
Llei municipal, i seri aleshores, quan vingui ací el 
projecte de Llei municipal, que es podran discutir 
aquells punts de vista als quals es referia l’esmentat 
senyor, i segurament s’arribari a una shie de coin- 
cidhcies en aquest aspecte. 

E1 tercer punt del discurs del senyor Comorera 
era del maiicament sobre les facultats del Parla- 
ment. En aquest punt, senyor Comorera, jo he de 
dir-li que la nostra Constitució és una de les Consti- 
tucions més aveqades que hi ha a Europa; i sabeu 
per qu&? PerquP en el nostre projecte el Parlament 
esti pel damunt de tot. L‘organisme jurídic de la 
Generalitat el composen tres institucions, el I’resi- 
dent de la Generalitat, el Consell Executiu i el Par- 
lament. Perb si hi ha supeditació d’uns poders o 
d’uns brgans amb altres, és precisament respecte al 
Parlament, perqui: el Parlament és el que ho deci- 
deix tot, el que diu sempre la darrera paraula. Es 
el Parlament el que nomena el Presiclent i cl que el 
destitueix; el que pot fer saltar d’aquest banc el 
Govern sempre que vulgui. No hi ha més que un al- 
tre poder per damunt d’ell, que és el poble de Ca- 
talunya, el qual, fent ús del referkndum, pot preci- 
sament dissoldre el Parlament. Aquest és l’únic po- 
der que hi ha pel damunt del Parlament, i com que 
és poder que emana del poble, i nosaltres reconeixem 
que aquella potestat de sobirania a Catalunya preci- 
sament resideix en el poble, nosaltres hem estat con- 
formes en qui: el poble, si és aquesta la seva voluntat, 
pugui dissoldre el Parlament. 

Nosaltres ens hem trobat amb un Estatut que 
parlava d’un concepte nou que no existeix a cap 
Constitució, que és el concepte de delegació de fun- 
cions, i tlosaltres hem cregut donar-li una interpre- 
tació adequada, que ja es discutiri en el seu dia. 
Nosaltres ens hem d’atenir en aquest punt al precep- 
te íntegre del nostre Estatut, per& de totes maneres, 
ja hauri vist el senyor Comorera que nosaltres no 
creem cap poder irresponsable. No volem irrespon- 
sabilitats. Volem que tots els poders, idhuc rl del 
President de la Generalitat, siguin responsables da- 
vant aquesta Assemblea. Es aquesta la que est& sem- 
pre pel damunt del President. Deia el senyor Como- 
rera: <és que el President de la Generalitat té un 
dret d’iniciativa>>. Perb, per qu;? Per anar al refe- 
rhndum, per a consultar la voluntat popular, per a 
consultar el cos electoral, és a dir, per anar de cara 
al poble, o sigui deixar la porta oberta perquP es 
pugui consultar en un moment determinat el cos elec- 

toral. No recorda el senyor Comorera que al pro- 
jecte es diu que si el cos electoral rebutja aquest re- 
ferhndum el President haurh de dimitir? 

El Sr. COMORERA: No caldria sinó! 
E1 Sr. ESPARA : Per6 el senyor Comorera ama- 

gava aquest punt important. Ací solament hi ha que 
el Parlament esth pel damunt de tot, i és el que diu 
la darrera paraula. Respecte a quh cal un determinat 
nombre de vots per a exigir la responsabilitat, o més 
que la responsabilitat, la preshcia al Parlament, na- 
turalment, aixi, és una garantia que es pren. Existeix 
idhuc aquesta garantia per a poder presentar esme- 
nes, i per a presentar un vot de desconfianca al Go- 
vern, perqui: a les Constitucions modernes, i el se- 
nyor Comorera ha demostrat que les ha llegit, hi ha 
precisament un procediment per a totes aquestes co- 
ses, existeix aquesta garantia per evitar maniobres 
polítiques. 

El Sr. COMORERA: Un President de Rep& 
blica, sí; un President de Govern, mai. 

E1 Sr. ESPANYA : Recardi el senyor Como- 
rera que té una esmena presentada fixant un nom- 
bre de Diputats per a demanar un vot de des- 
confianga al Govern, el que demoistra l’existhcia 
d’un procediment i d’unes regles en. aquesta ma- 
teria, i jo dic al senyor Colmorera que així com se- 
gons el projecte el Resident de la Generalitat, si 
hoi demana una tercera part de Diputats, no podrh 
defugir el venir ací, en moltes Constitucions 
d’Europa és el Parlament per majoria el que ho 
decideix, inclús al Parlameqt de Franga, en el qual 
el Govern e a  fa qüestió de cmfianga, moltes ve- 
gades, en respondre a una interpellacitr. 

En aquest aspecte tolt és qüestió de prmedi- 
ment, i nosaltres, restem disposats a discutir 
aquest punt amb el desig de trobar una f6mula  
defin;itiva que pugui satisfer a tothom. 

Nosaltres no tenim pas un criteri definitiu, 
venim ací per admetre contrcdrsies, discussions 
i per acceptar totes aquelles esmenes, toltes aque- 
lles suggerencies que demostrin que estem noisal- 
tres desencertats. 

De manera que jo crec que estan contestats els 
tres punts fonamentals del senycur Coimorera. 

Noi he de referir-me a aquell aspecte polític 
del qual parlava d e r e n t  a si 1’Esquerra complia 
o no amb el seu deure. NOI crec que sigui el senyor 
Comoirera el que hagi de dir si 1’Esquerra com- 
pleix o no : és el poble el qui ho ha de dir i, a més, 
els organismes del nostre Partit. Na crec que si- 
gui exclusiu de la Unió Socialista el complir un 
deure ; no sembla sinó que hi hagi una Minoria 
que sapiga complir-llol i les altres no. Crec que 
tots venim ací a treballar amb la major bona fe 
prolcurant realitzar tot all6 que sigui de possible 
realitzacitr. 

L’Esquerra té un programa i ha vingut ací 
per la voluntat de Catalunya a golvernar i crec 
que els nostres homes governaran mitjangant la 
presentació de projectes de llei que faran realitza- 
bles tots els nostres ideals. 

El Sr. PRESIDENT: EI senyor Comorera 
té la paraula. 

I31 Sr. COMORERA : Per contestar amb po- 
quesi paraules al senyor Espanya, i colmenqaré 
per les seves darreres paraules. 

Lamenta molt que ell senyor Espanya hagi 
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recollit les meves paraules amb aquest tol pl2mic. 
Ell diu que 1’Esquerra ha vingut per governar 
i així és realment. 

Em felicito1 que la Comissi6 no tingui uq crite- 
ri tancat sobre materies tant capitals com les que 
ací hem anat estudiant aquesta tarda. Aixd em 
prmet esperas que en el curs del debat alguns 
articles retornaran a la Colmissió per venir des- 
prés a aquest sa16 més ben redactats. 

Diu el senyor Espanya que 40 hi ha hagut 
cap renunciament en sentit catalanista pel fet 
d’haver canviat el títol de ccconstitucián pel d’ ((Es- 
tatut Orghnicn perque, ha dit ell com a argument 
capitalíssim, tPcnicament hi ha diferhcia en- 
tre Estatut i Comstitució. I jo! li pregunta al se- 
nyor Espanya : Si efectivament no1 hi ha diferPn- 
cia entre Estatut i Constituci6, val la pena de 
canviar-ho ? 

Afirma que nosaltres no tenim el dret de ple- 
M sobirania, i, efectivament, na el tenim aquest 
dret; perque si el tinguéssim, com avui ja esta 
reconegut en Estats Federals, altra coisa s’hauria 
presentat en aquest projecte de Coiastitució. Per6 
ea Repúbliques Federals ni  en Repúbliques Ge- 
nerals, no hi ha plena sobirania en cap part del 
món. Perque en unes i altres, la plena sobirania 
esta cada vegada més limitada per imposicions 
de carkcter universal, de manera que, en vigor, 
els mats aplena sobiranian na tenen cap signifi- 
caci&. 

Diu també el senyor Espanya que no han COI- 
mPa cap renunciament en el sentit social, . perque 
la b i s s i 6  s’ha vist lligada per unes1 limitacions 
legals, Per6 també el senyor Espanya ha dit al- 
tres coses que vénen a demostrar que el que jo 
deia, era l’encertat : i era que el senyor Espanya 
indicava que en materia civil teníem plena sobi- 
rania, i si la tenim, coim no hem de tenir-la en ina- 
tPria de la propietat, que és casa civil? 

I si les tenen els Ajuntaments i les Diputa- 
cions, com no volí tenir-la la Generalitat de Cata- 
lunya, el Govern d’una regi6 autonama dintre de 
la República espanyola ? 

El que he sostingut és que, sense afirmar d’una 
manera categbrica aquest dret del Govern de Ca- 
tahnya, a cossiderar en Mac la propietat corn a 
sotmesa a les necessitats schcials, dic que sense 
aixb tot el demés, és literatura, i efectivament ho 
és perqu; sense una amplíssima llibertat de mo- 
viment en materia d’aquesta naturalesa, tot el 
demés en matPria social ser2 sempre mesquí 
i irrealizable, i en el fons tindra sempre el ma- 
teix esperit que la vella i humiliant caritat cris- 
tiana. 

M’ha fet un retret pel que he dit en parlar dels 
Municipis i de les facultats que se li reconeixeu 
ea l’article del’ dictamen i m’ha dit que aixb era 
cosa de detall i que seria qiiesti6 de la Llei mu- 
nicipal. Fer6 aleshores, senyor Espanya, si aquest 
concepte fas exacte, si fas criteri acceptat, no hi 
hauria més que una sailuci6 : reduir l’article a pol- 
ques paraules. Bsi a dir, el Parlament far2 una 
llei reconeixent la total a u t m m i a  als Municipis. 
Perd si en el mateix article es  diu que els Ajunta- 
ments podran aixa i alld altre, aleshores, ja no1 és 
detall, aquesta llista d’atribucions que es recot- 
nreix en la Cmstitució pot ampliar-se segons el 

concepte que se’n tingui, i m’estranya molt que 
en aquesta part el senyor Espanya hagi fet aques- 
ta manifestaei6 per quan justament aquesta Mi- 
naria no’ ha fet altra cosa que incoarpoyar a l’arti- 
cle l’esperit d’un esmena presentada pel tnateix 
senyar Espanya. De manera que aisj  sol demos- 
tra que la raó es troba de la meva part. 

Assegura al senyor Espanya que en matsria 
parlamentaria aquesta és la Colnstitucib més avan- 
zada del món ... 

El Sr. ESPANYA : Tan avangada com la que 
més ho1 sigui, he dit. 

E l  Sr. COMORERA : Ha dit la més avaaga- 
da del món, i ja es dir molt perque el món és molt 
gran, perb jo1 assegura al senyor Espanya una cotsa, 
i és que no1 ha desfet en absdut cap dels meus 
arguments en aquesta materia. Perqus ja dic que 
per I’Estatut, a Catalunya, no hi ha més que un 
poder : el Parlament ; per6 el! diu que pel dicta- 
men a Catalunya no hi ha més poder que el del 
Parlament ; perd hi ha una diferPncia ; i és que 
la V. S. reconeix el dret, perd no1 e! fet ; i nosal- 
tres volem que es tradueixi sempre en els fets 
quan sigui necessari, just, i en el projecte que pre- 
senta la Comissi6 se li recmeix la plena sobira- 
nia, per6 en els fets se li fa impassible. 

E l  Sr. CASANOVES : S’ha de regular per a 
establir l’equilibri. 

ET1 Sr. COMORERA : Per6 no, regulant-lo 
d’acord amb els Diputats de la Majoria, i reco- 
neix un dret a fer-Iol impossible e a  l’apiicacib quan 
aquesta aplicació sigui justa i necessiria i pot- 
ser patriatica en el sentit que les VV. s’s. entenen 
per patriotisme. 

Gs precís que digui, doncs, que les meves ar- 
gumenta&ns en els tres aspectes capitals d’aquest 
problema queden perfectament en peu 

Jo sostinc que 10 colsa més greu d’aquest Fra- 
jecte és alld que deia, que és un estat psicolagic 
de sametiment, d’infei-iobtat, 01 per a dir-ho més 
esactament un concepte minimalista de YEstatut 
i de les facultats que té avui Catalunya en, aquests 
moments. Quan comenfa per Catalunya l’aplica- 
ci6 de la seva autonomia, si els homes de govern, 
i si el partit que governa ILO[ tenen un concepte 
masimilista de 1’Estatut i de la seva aplicació, 
jo asseguro que l’Estatut, que ja est2 mo4t reta- 
llat, en la lletra, ho ser i  més en: la seva aplicació, 
i en l’esperit de manera que ningú noi el coneixe- 
rh, ni  nosaltres, ni ... 

E1 Sr. M’ARTINEZ DQMINGO : Molt bé. 
Hem de fer de maximalistes i interpretar no so- 

lament la lletra de l’Estatut, sinó també l’esperit de 
la Constitució. 

Vosaltres sabeu, i alguns que sou parlamenta- 
ris, millor que jo, quin fou l’esperit que domini du- 
rant la discussió de I’Estatut a les Corts Constituents 
de Madrid. 

AllA no se’ns varen retallar facultats, drets ni Ili- 
bertats, pel gust de retallar. Sabeu que en el fons els 
homes d’esquerra del Parlament de la Repiblica im- 
posaren aquestes limitacions i ho feren pe- la por que 
ací, a Catalunya, és donés una reculada vers la dreta 

Aixb ho sabeu bé: es tingué por d’una reculada 
vers a la dreta i per evitar-ho s’assegara un to d’es- 
querrisme a la República. Per6 estic convenc;ut que 
cap home ha discutit 1’Estatut en sentit restrictiu 



404 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIVENDRES, 24 DE FEBRER DEL 1933 

i també estic segur que cap home ens faria un retret 
si nosaltres per la prbpia voluntat de Catalunya anés- 
sim més enlli que ells. Aquest es l’esperit de 1’Estatut. 
Si anéssim més enlla que ells. Aquest és l’esperit de 
l’Estatut. Si anéssim més enlli tindriem llibertat de 
moviments. I per acabar, poques paraules. Deia el se- 
nyor Espanya, i el crec, que I’Esquerra est& resolta a 
complir el seu programa. Es aix6 justament el que jo 
,us demanava i em plau que ho veieu així ; per6 em sa- 
tisfari més encara que ho feu. Perb, com ha de realit- 
zar-se aquest programa, senyor Espanya ? 

Cal no perdre de vista qüestions importants i en- 
tre aquestes que els conceptes i els valors s’han despla- 
Fat completament. Abans l’esquerrisme volia dir una 
cosa i avui l’esquerrisme vol dir-ne una altra. Fa 
molt poc temps que era esquerrista un republici i par- 
lant de República s’emportava darrera d’ell les mul- 
tituds. Fins fa poc l’esquerrisme polític podia acon- 
seguir vict6ries parlant de la reivindicació histbrica 
de Catalunya, i de l’Estatut, i també podia aconse- 
guir-ne parlant de les coses de conscii:ncia, com la se- 
paració de I’Església i l’Estat, i podia aconseguir-ne 
també parlant de la necessitat de regenerar la família, 
per mitji d’una llei de divorci. Tot aixb podia fer-ho 
i era substincia de tot l’esquerrisme polític d’abans del 
12 d’abril, d’abans del juliol i d’abans de1 novembre 
a Catalunya; per6 avui aixb no serveix per a fer d’es- 
querrisme perqui: aixb són coses realitzades i, per tant 
invocar la República, l’Estatut, la regeneració fami- 
liar, la llibertat obrera i ciutadana, no amemora avui a 
cap multitud, perqui: com he dit es tracta de coses 
realitzades i Púnica actitud possible és justament 
una actitud no esquerrista, sinó conservadora : fer que 
aixb que tenim a les mans no ens ho prengui ningú. 
Per tant, quina política esquerrista és la que 
haveu de fer vosaltres 7 Haveu de conservar-i no us 
queda res niés que l’esquerrisme econbmic - i anar a 
realitzar les aspiracions de la classe treballadora de 
Catalunya, tant del camp com de la ciutat. I en parlar 
de realitzar els desigs i anhels de la classe treba- 
lladora del camp i de la ciutat, jo no tinc pas el mateix 
criteri respecte el que ha manifestat el senyor Espa- 
nya pel que fa referhcia als petits comerciants, per- 
qui:, senyors, si ara resulta que el programa revolu- 
cionari de 1’Esquerra ha d’incloure també en el seu 
si protector els petits cbmerciants, aleshores, com 
compagineu aixb, i com fomentareu el cooperativis- 
me? Són dues coses que no poden conciliar-se. 

E1 Sr. CASANOVES: Es tracta d’un període 
de transició. 

E1 Sr. COMORERA: La cosa important és aca- 
bar amb aquesta transició i anar als fets. 

Per a realitzar el vostre problema haveu d’anar 
al camp econ6mic i si no hi aneu haureu deixat per- 
dre l’hora propicia més plena d’histbria que ha viscut 
Catalunya. 

E1 Sr. PRESIDENT: E1 senyor Espanya té la 
paraula. 

El Sr ESPANYA: Breument per rectificar. 
Crec que en Pes manifestacions que he fet abans estan 
ben compresos tots els extrems que es refereixen a 
la contestació a fer al senyor Comorera ; per6 no vull 
que prengui a desatenció el que no m’aixeyui per a 
pronunciar dues paraules respecte al que acaba de dir. 

Insisteix el senyor Comorera, que el canviar el 
nom de Constitució pel d’Estatut implica una clau- 
dicació: ja li he fet notar que aixb fou un acord de 

tots els grups polítics presents a la Comissió de Cons- 
titució. 

El Sr. COMORERA: Permeti’m el senyor Es- 
panya: el senyor Casanoves, en el discurs de presen- 
tació, ha dit que una minoria, en parlar del canvi de 
nom, havia mantingut un criteri, que ara també sos- 
tindri. 

E1 Sr. CASANOVES: Hi havia un vot particu- 
lar. 

E1 Sr. COMORERA: Aquesta qüestió, per nos- 
altres, socialistes, té poca importhncia. 

El Sr. CASANOVES: Ho ratifico tal com ja ho 
he dit. 

El Sr. ESPANYA: El senyor Casanoves no es- 
tava present a la reunió. Es digué allí que el nom era 
el de menys i que el mateix la paraula Estatut que 
Constitució responien al concepte de llei fonamental 
que donivem a aquest projecte, i aix6 es consigna en 
el preimbul, en fer la manifestació que nosaltres 
dictem la llei fonamental de Catalunya. 

Es, doncs, igual. Era més apropiada la paraula 
<Estatut>>, al nostre entendre, perqu6 nosaltres no 
tenim una sobirania plena i, no tenint-la, és millor, 
tractant-se d’una Constitució per a una regió autb- 
noma, adoptar la paraula <<Estatut,. 

Es referia després el senyor Comorera a qui: 
nosaltres parlem del ri:gim de propietat. Natural- 
ment, parlem del rkgim de propietat perqui: aquesta 
pot ésser objecte, de contractes, de relacions jurídi- 
ques, és, per tant, objecte de Dret civil, i aixb és de 
la nostra competencia i naturalment havíem de par- 
lar-ne, i aquest és el sentit del principi contingut 
precisament en ei títol segon de la Constitució. 

Nosaltres proclamem un principi respecte d’a- 
questa matkria i diem que empararem la propietat 
que respongui a un interk social; per6 una cosa és 
legislar respecte a la propietat en aquest sentit i una 
altra és legislar sobre l’expropiació i la socialització. 

I si la República, la Constituci6 de la Repú- 
blica, ens prohibeix a nosaltres extendre’ns sobre 
aquesta matPria quant a la part legislativa, és 
natural que si ens est& reservada únicament l’rse- 
cució, nosaltres nct podíem parlar de la legislaci6. 
E m  retreia el senym Comorera el fet aquest de 
I’esmena presentada per mi sobre rP&m loral, 
quan precisament la seva és una reproduccib de 
la que ja  havia subscrit. 

E1 Sr. COMORERA : No, reprolducci6 no, 
coincidencia en esperit. 

E1 Sr. ESPANYA : Jo he de fer present que, 
davant de les observacio’ns dels companys de Ca- 
missib vaig a creure que li0 era el moment adequat 
presentar precisament aquella esmena, creient que 
aisi, havia de reservar-se per a la discussió de la 
Llei municipal. Per consegiient, 6s en aquest sen- 
tit que vaig retirar aquesta esmena. $s molt fA- 
cil que quan s’entri a la discussió del r2gim local 
ens trobem amb coincidencies respecte a determi- 
nats punts, perd el que aixb vagi a la Constitució 
o vagi precisament a la Llei municipal, ¿és que 
pot donar motiu perque el senyor Commolrera digui 
que aquest projecte de Constitució és un projecte 
antiliberal i antidemocratic ? Crec que no. No, no 
val exagerar, senyor Comorera. No té res a veure 
tot aixb amb els principis que es them discutint. 

Es referia també el senyor Comarera al Par- 
lament i tornava a dir  que hi havia un mancament 

I 
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respecte a aquesta part. Jo he de dir que no és 
que sigui la Constitució més avanfada d’Europa 
- si he dit aixd m’he expressat malament - sinó! 
que en aquest aspecte, la nostra Constitució és 
tan avanqada cosm qualsevol1 altra, de la polst-per- 
ral perquP avui hi han molltes Colnstitucioins que 
no admenten poder moderador de cap mena i aixd 
del poder moderador es va substituint en moltes 
Canstitucioms. Alemanya, és sabut que tenia una 
sPrie de poders moderadolrs, com passava en les 
Constitucions de Priíssia, de Baviera i tantes 
d’altres, perd avui ja noi es reconeix p d e r  mo- 
derador de cap mena; no hi ha més poder que 
el del Parlament. Nosaltres, precisament en 
aquest punt, hem sostingut aixb : pel damunt de 
tot, el Parlament. E l  Parlament, pel damunt del 
Consell Executiu ; el Parlament, pel damunt del 
President de la Generalitat ; de manera, que quan 
el Parlament cregui que ha de destituir el Presi- 
dent de la Generalitat, pot destituir-lo. Ací, tot el 
poder principal correspon al Parlament, i, pel da- 
munt del Parlament, no hi posem altra cosa que 
la voluntat del poble. 

Una cosa és aquest principi i una altra casa 
és el procediment perque el President de la Gene- 
ralitat respongui dels seus actes. Nolsaltres hem 
sentat sempre el principi de la responsabilitat, da- 
vant del Parlament, del President de la Generali- 
tat. Aquest és el principi democrhtic. Quant al 
procediment, aixb ést una cosa a discutir. El proce- 
diment existeix avui dia a totes les Constitucions 
modernes. Toltes marquen prolcediments per a pre- 
sentar volts de desconfiansa contra el Golvern, i és 
natural que si es tracta, no1 del Govern, sinó del 
President de la Generalitat, hi hagi també un pro- 
cediment. ; O és que el President de la Generalitat 
ha d’ésser de menys consideració! que el Govern? 
Tot aixd són coses que les Constitucions moldernes 
ha consignen. Precisament les Constitucions, més 
avanqades, i més liberals en aquests aspectes. Jo 
ja hem dit que sobre aixb no1 en f&em qüestió, closa. 
Nosaltres hem sentat aquest procediment perquP 
creiem que és el més adequat i el més just. Quan 
vingui la discussió(, en parlarem, i veurem si arri- 
bem o no a un acord. 

Finalment el senyor Comorera, després d’a- 
cabar la discussió o l’objecció respecte als punts 
que es refereixen al projecte de Constitució, tor- 
nava a la part política, per a parlar de la realit- 
zació del programa de 1’Esquerra. Nosaltres te- 
nim plena confiansa en els homes que governen 
Catalunya, hi tenim plena confiansa perque 
creiem que aquests homes respondran als seus 
sentiments democratics i als seus sentiments es- 
querrans, i creiem que aniran presentant ací pro- 
jectes de llei que respondran al nostre ideari i rea- 
litzaran precisament tot a l l j  que l’Esquerra, el 
partit d’Esquerra de Catalunya i el poble catalh 
desitgen en aquests moments. 

Totes aquelles inquietuds socials de la classe 
treballadora a les quals es referia el senyor Co- 
morera mereixen la nostra preferencial perd, des- 
graciadament, sap molt bé el senyor Comorera 
que la legislació social no correspon pas a la Ge- 
neralitat. La legislació social - ho sap millor 
que ningtí el senyor Comorera, precisament per 
ésser del partit al qual pertany - avui dia no és 

nacional, sinó que és internacional. Nosaltres no 
tenim més facultat que la de l’execució de les 
lleis socials, i en l’execució de les lleis socials 
el Govern de Catalunya - i 1’Esquerra així hó 
desitja i així ho espera - segurament que s’a- 
viridrj a complir-les amb tota la generositat i 
amb tot l’humanisme que singuln necessaris, 
avantcant-se potser més, si és precís, a la legisla- 
ció que dicti la República en aquest sentit. 
Creiem que tots els esquerrans i tots els Diputats 
que pertanyen a 1’Esquerra Republicana ajuda- 
ran els socialistes perquP aquest esperit sigui el 
dominant en el nostre Govern : i per consegüent, 
no se’ns poden fer cjrrecs de cap mena sobre 
aquesta matPria. Nosaltres, en aquesta Constitu- 
ció nostra, no en podem parlar, perquP la le- 
gislació social correspon al Govern de la Repií- 
blica : és l’execució el que iínicamert ens corres- 
pon, i, per tant, en el projecte de Constitució 
no podíem fer totes aquelles declaracions de prin- 
cipi que nosaltres hauríem volgut. 

E1 Sr. P R E S I D E N T :  Es susp6n aquest de- 
bat. Segueix l’ordre del dia. 

Precs i preguntes 

EI dret civil catalil 

E l  Sr. SOL té la paraula. 
E1 Sr. SOL : L a  he demanat, senyors Dipu- 

tats, per adresar un prec al senyor Conseller de 
Justícia i Dret. Seré breu, per més que la mats- 
ria mereixeria una llarga extensió, com ho com- 
prendrh el meu vell i bon amic senyor Coromi- 
nes. 

E1 Dret catali viu fa quaranta anys de pre- 
cari, pitjor que de precari, viu lligat i lliurat de 
peus I mans als seus enemics - dic enemics en 
el sentit que els que l’apliquen, generalment són 
persones que no el senten, i per consegüent, em 
refereixo al Dret civil -, l’estrafan cmpleta- 
ment, com l’ha estrafet la JurisprudPncia del Tri- 
bunal Suprem. F a  quaranta anys que, amb el de- 
sig de voler fer una obra complekd i perfecta, 
no hem rea,litzat tot el que ens permetia la lega- 
litat d’Espanya, l’Ap2ndix al Codi civil, 1’ApPn- 
dix del Dret catalh al Codi civil. Perd fa  uns 
anys, pocs anys, que, no solament els juriscon- 
sults, sinó tots els professionals del Dret, ens 
vhrem donar compte que, com ja és sabut que el 
millor és l’enemic del bo, anhvem perdent el 
temps i, mentrestant, estavem deixant que per 
una interpretació contraria a la naturalesa i al 
sentir, del carhcter substantiu del nostre Dret 
s’anés desfent completament i canviant de feso- 
mia. Avui tenim aquest ApPndix fet en un sentit 
orghnic a la Comissió Assessora Juridica, en la 
qual s’ha transformat l’antiga que es nolmenh 
ja l’any 99 pel Ministeri de Gracia i Justícia es- 
panyol. 

La Comissió Assessora Jurídica va &er un A p h -  
dix complet i organic d’aqdles Institucions vives 
del Dret civil catala. Aquest ApPndix fou sotm6s 
a la informació de totes les corporacions de Catalu 
nya que podien tenir-hi interk, a tots els Co1,legis 
d’Advocats, als de Notaris, a les DiputBcions Proyin- 
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cials aleshores existents; fins es va anar recollint el 
sentir i el pensar de Sexperi6ncia professional oint a 
molts senyors Advocats i jurisconsults. Es va arro- 
donir - diguem-ho així - aquell Aphdix de Dret 
catali al civil espanyol i es va trametre a Madrid. 
De Madrid fou retornat, crec que el desembre del 31, 
perqui: la Generalitat o la Comissió Assessora dicta- 
minés, digués el que li semblava respecte el projecte 
presentat. Aquest projecte fou enviat a la Generali- 
tat, i ha estat objecte d’algunes deliberacions. Si les 
meves referencies no són errades, crec que fins hi 
hagué un dictamen del senyor Galés, que fou accep- 
tat pel Govern de la Generalitat, en el temps que ate- 
nia la Conselleria de Justícia i Dret el senyor Comes. 
Per6 ha restat així. Passen els dies, i ací es queixava 
fa poc el senyor Comorera que discutirem ara 1’Es- 
tatut interior de Catalunya, i després ens trobarem 
que no tindrem res a fer, i ens queixem tots en ge- 
neral que l’autonomia, per ara, no té una efectivitat 
prictica i que els sentiments i afanys dels catalans 
no es veuen ben reflectits en accions de Govern. I, en 
canvi, jo penso, i pensen molts com jo, que tenim a 
i’abast una cosa tan fhcil i que, des del punt de vista 
catalh i catalanista, ha d’ésser d’efectivitat considera- 
ble, una cosa tan fhcil com donar la sensació que 
realment l’autonomia 6s una efectivitat del nostre 
poble. 

Deia ahir el senyor Rovira i Virgili, amb elo- 
qiii:ncia envejable, que l’idioma, el verb de la nostra 
Anima, és esshcia de tot catall i que és ei que ens 
ha salvat del naufragi assimilista. Jo podria afegir 
també que el Dret civil és potser la substincia viva 
de la naturalesa característica d’un poble, perquh és 
allí on es tradueix la manera d’ésser i de concebre 
la vida de cada país. Doncs bé; si hem de defensar 
el nostre catalanisme diferencial, no n’hi ha prou 
amb qui: ho fem defensant l’idioma; és precís que 
al costat de l’idioma, que al costat del dret expressiu 
de la nostra Anima posem també la defensa d’aquesta 
substhncia viva de la seva naturalesa diferencial. I és 
cosa, com deia abans, senyor Conseller de Justícia i 
Dret, que esth al nostre abast i que podem realitzar- 
ho ben prompte i ben senzillament. Tenim traspassat 
el poder legislatiu en la mat6ria civil ; tenim en aquest 
Parlament la facultat de poder legislar en bret pri- 
vat. Doncs bé ; i qui: és el que ens priva de qui: vin- 
gui ací un projecte que jo prego a V. s., jo prego 
a vostra competi:ncia, jo prego al vostre amor al 
Dret catalh, que porti ací un projecte en virtut del 
qual es declari vigcnt des d’ara ja 1’Api:ndix del 
Dret civil catall al Codi civil espanyol? Des d’ara 
ja els Tribunals de Catalunya tindrien la sensació de 
qu; és efectiu el poder del Parlament de Catalunya; 
tindrien els Tribunals i tindrien els ciutadans cata- 
lans la seguretat de qui: aquell Dret seu no seria ja 
befat per interpretacions errhies d’aquesta natura- 
lesa. Es més; encara podríem donar la sensació de 
qui: en coses que afecten tant al viure i a l’inima de 
Catalunya, nosaltres ja actuhvem des d’ara mateix. 
Bs impossible, no esta a l’abast ni deli Parla- 

ment ni del Gwerq de la Generalitat impasar a 
un senyor jutge o membre d’un tribunal, el co- 
neixement de la llengua catalana. Ho imposar& la 
llei ; perd si no la sap o no vol c d i x e r - l a  noi hi 
haura poder humil que l’obligui a codixer el nas- 
tre idioma. Per6 si el Parlament fa ús d’aquesta 
facultat que té reservada en I’Estatnt, I’aplir’ació 

d’aquesta llei malgrat totes les contrarietats, no 
tindrien més remei que ésser estimada i efectiva. 

Potser sc’m dir2 que l’apsndix al Codi civil, 
el projecte presentat avui no respon totalment 
- i potser en alguna part joi hi estic d’acolrd - 
al que ha d’ésser el Dret civil catala actualment. 
Es cert;  perd si esperem a que vingui un Codi 
civil complet, un nou Codi civil que ha d’ésser 
presentat ací, que ha d’ésser de dictaminacib, que 
ha d’ésser objecte de deliberació, tardarem un 
parell d’anys, i em quedo curt, en tenir un codi 
efectiu de Catalunya. Per coasegiient, tindrem 
encara molt de temps subjecte el nostre Dret a la 
interpretació de tribunals que no1 el senten, o; al- 
menys que és possible que no el sentin de mane- 
ra adequada i addient a la nostra naturalesa. Pat. 
ser en aquest ApPndix hi ha alguna cosa que és 
indispensable avui modificar de moment , perque 
cal adaptar-la a les noves modalitats que imposa 
la Cmstitucitu de la República espanyola, tals com 
la relativa als sexes. 

Perd - i aquest és el meu prec al senyor Con- 
seller de Justícia i Dret - podria salvar-se aques- 
ta dificultat reclamant de la Comissi6 Assessora 
Jurídica que rectifiqués i modifiqués aquests pocs 
articles que és indispensable que siguin modifi- 
cats i adaptats a les noves modalitatsr que imposa 
la Cmstituci6 del nau regim i que tot seguit com 
a projecte del govern a de la V. S. vingui ací al 
Parlament a l’aprcnvaci6 integral. PerquP cal tenir 
en campte que es tracta d’un cos, organic d’insti- 
tucions civils! i que per consegüent si es toquen 
diversitats de punts, llavms ja  ser& impossible la 
realització i lla declaració de vigencia des d’ara. 
Ja crec que si el meu prec té poca vhlua per la 
manca absollata d’autoritat que ja tinc, les sig- 
natures que porta, aquell apendix - i na parla 
d’aquell antecessor, l’eminent juriscmsult senyor 
Manuel &ran i Bas, la merndria del1 qual ha estat 
el model en el qual s’ha anat brodant l’apeadix 
que es va presentar darrerament per la Comissió 
Assessara - les signatures que parta entre les 
qualsi hi ha de m6s a més la del senyor Maluquer, 
del senyor Hurtado, del senyor Oriol Anguera, 
del senyar Martí Xiralles, del senyor Querol, del 
senyor Francesc Maspons i Anglasell i del senyor 
Raimond d’Abadal en darrer lloc, per tractar-se 
precisament de company tan, estimat i per tats 
nosaltres i vosaltres respectat. Doncs, un apendix 
d’institucims del Dret civil catala que porti l’aval 
de totes aquestes autoritats! jurídiques catalanes, 
que de més a més respon a una necessitat de re- 
coiQquerir el més preuat dels poders que té una so- 
birania en la regulació de la nostra vida, de la 
vida1 del nostre poble, val la pena de que s’aprdti 
l’avinentesa que dóna aquesta facultat per 3 donar 
immediatameat, rapidament, la sensació de que 
actuem en aquest ordre. 

A part de toltes aquestes consideracions, enca- 
ra que considerant que en algun aspecte no pu- 
gui satisfer algun criteri que li sigui opsa t ,  pen- 
seu que amb tots els defectes que pugui tenir l’a- 
pendix a quP em refereixo, sempre ser& cosa nos- 
tra mentre que el dret que avui se’ns impalsa no 
és nostre, ens és estrany. 

EI Sr. CONSELLE8R de Justícia i Dret : De- 
mano per parlar. 
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El Sr. PRESIDENT’ : E1 senyor Conseller de 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret : Se- 
nyors Diputats : En respondre al prec que m’aca- 
ba d’adreGar el senyor Sd, he de manifestar que 
aquesta preocupacib que l’ha poTtat a ell a fer-10, 
és la primera que se’m produí a mi en fer-me 
carrec del departamentt de Justícia i Dret. Hi ha- 
via la necessitat, a la meva manera de veure, la 
necessitat urgent de parar el desastre irztroldu‘it en 
el nostre Dret civil per les desviacions del Tribu- 
nal de la Jurisprudencia, del Tribunal Suprem. 
Vaig havef d’encmanar immediatament a perso- 
na que forma part d’aquesta Comissi6 Jurídica 
Assessora que em doinés el seu parer, que em for- 
fulés un dictamen per a veure si hi havia possi- 
bilitat de parar per cop sec, mitjanfant una llei 
portada al Parlament, el desastre d’aquesta juris- 
prudPncia, sense tocar la genevalitat de les coses’ 
que respecte el Dret civil tenim com caracterís- 
tiques nmtres. Per6 (i aquest punt de vista és rela- 
tivament modest si el cormparo amb el que pro- 
p a v a  ací eB senyolr Sol) aquest punt de vista 
modest que ja no abandono, se’m presenti ple de 
dificultats, perquP en dir que un punt de vista de 
la jurisprudencia del Tribunal Suprem no era ac- 
ceptable, havíem de reflexar l’estat del Dret ca- 
tala en aquella llei que fonamentalment, en aquella 
Constitucib, venia a defensar el nostre Dret catali, 
o bé en aquella f m a  moderna que hi ha per a la 
jurisprudencia fins en 1’AudiPncia de Catalunya i 
en els tribunals de Catalunya que havia vingut a 
parar aquella mateixa Constitució. No sempre és 
igual el tema ; no sempre és igual el punt de vista, ; 
algunes lleis que estan en el nolstre Dret, en les1 
Constitucions antigues, han vingut a ésser inter- 
pretades pels tribunals amb una forma que no cor- 
respon exactament a la lletra de les Constitu- 
cims. 

No podia ésser, don , un estudi precipitat. 
No podia ésser un acte cab1 iraton, no podia ésser 
un cop sec per tornar a posar en vigencia una le- 
gislació que en bana part no havia estat alteraIda 
profundament, en els seus fonaments, sinó inter- 
pretada de certa manera. No abandonem aquest 
punt de vista i jo procuraré assessorar-me d’aque- 
lles persones que crec més capacitades, la major1 
part de les quals formen part d’aquesta Comissi6 
Jurídica Assesso’ra, per veure si podem anar ri- 
pidament a la solució Caquest problema per mitji 
del Parlament. 

Ara, quant a la proposició de major abast de qui: 
parlava el senyor RomB i Sol, li dir6 que també he fet 
les meves consultes; i respecte a aquest punt no he 
trobat en les persones consultades la unanimitat de 
criteri que fóra precís a la meva manera de veure 
per arribar a la conclusió a qu6 arribava el senyor 
Sol. 

L’aphdix que avui tenim i que ha sofert aques- 
ta tramitació de qui: el senyor Sol parlava, en substin- 
cia és la mem6ria escrita pel senyor Manuel Duran i 
Bas. D’una manera que no diré precipitada, perqui: 
en dir precipitada semblaria que hi havia quelcom 
de censura en la paraula, per6 ací esti present el se- 
nyor Raimond d’Abadal que va intervenir ei1 els tre- 
balls portats a cap per la Comissió redactora d’aquest 
apPndix que no em deixarh mentir, d’una menera 

Justícia i Dret té la paraula. 
que no correspon a l’estudi que havia de suposar el 
pas de quaranta anys, aquest problema l-2 restat sobre 
la taula d‘una nianera realment precipkada. Per ini- 
ciativa d’uiz Ministre de la segona dictadura es va 
tractar de resoldre aquest problema; aleshores es va 
agafar en massa la membria del senyor Duran i Bas 
i dintre de la seva distribució orgAnica, perquit la 
distribució orghnica tenim ent& no va sofrir cap mo- 
dificació considerable doncs dintre d’aquesta estruc- 
tura orginica de la membris, es van introduir en rea- 
litat només dues modificacions i es va anar calcant 
l’ap6ndix. Jo entenc que aquest procediment encer- 
tat i fins lbgic quan Catalunya no tenia un Parla- 
ment, quan vivíem en un ri:gini de dictadura, en una 
dictadura més o menys intensa i efectiva, en un ri:- 
gin1 que a Madrid es qualificava de Dkta  blanda en 
oposició a la dictadura anterior, a la dictadura pri- 
mera. Per6 en definitiva vivíem en un -i:gim de dic- 
tadura, sense Parlament i sense que iosaltres tin- 
gdssim reconeguda una facultat de legislació sobre 
aquesta niatGria. En aquestes condrciow fins podia 
ésser convenient procurar d’una manera precipitada 
parar d‘una vegada l’estat de dret que anava a la 
deriva i fixar-lo en allblque es deia en la membria del 
senyor Duran i Bas. Per6 en el dia d’avui en qui: te- 
nim reconeguda una llei sobirana, fora d‘allb que fa 
ref eri:ncia a les declaracioins de bases fonamentals 
i obligacions i d’aquelles referi:nci:-s a la institució del 
matrimoni ; avui que tenim una sobirania reconeguda 
per a legislar, creiem que nosaltres no podem obrar 
amb aquesta precipitació ni podem acceptar una obra 
feta en aquestes condicions, encara que aquesta obra 
hagi estat intervinguda per persones de tan m&it com 
les anomenades a les quals em permeto des d’aci salu- 
dar com a unes de les figures preeminent; de la nostra 
terra. 

El Sr. ABADAL: Demano per parlar. 
E l  Sr. COlNSELLER de Justícia i Dret : Jo 

he dit que he fet diverses consultes I en general 
les persones consultades m’haa respost que no 
era convenient precipitar aquestes solucions. In- 
clús fa pacs dies, un senyor jurisconsult respec- 
tabilksim, el sanym Coll i Rodés, ha exposat en 
una cmferPncia un punt de vista qre respon al 
de la majoria de les persones que fins ara he po- 
gut consultar, 01 sigui el criteri de qu$ na est5 bé 
que nasaltres anem a codificar ara precipitada- 
ment sobre la base d’un Dret que ha estat privat 
de la font renovadora del poder legislatiu durant 
més de dos-cents anys ; perque la codificacib és 
una tasca que s’ha de fer sobre el cols viu amb els 
instruments1 vius dels estats de dret que 40 han 
sofert cap interrupcib i $han anat renovant en el 
curs del temps ; i així arriba un moment en que 
tates aquelles coses vives polden ésser recollides i 
articulades en un Codi civil(. Seria, per& una im- 
pnidencia per part dels catalans, que pel fet de 
voler comptar amb  una sobirania que ja tenim i 
que en l’horitzb polític no veig que ningú tracti 
de treurer-nas-la, que per una precipitació anés- 
sim al prejudici d’una codificació feta d’una ma- 
nera precipitada. Es mollt més convenient que el! 
Parlament catal5 faci ús de Fa seva sobirania de- 
liberant i acordant sobre les solucions, dels pro- 
blemes1 civils que té plantejada la nostra societat 
moderna i procuri resolldre’ls amb aquell sentit 
fonamental que hi ha en el nostre Dret catala, 

’ 
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tant les solucions a les necessitats, de 
derna. I aixb tractarem de fer-ho1 si 

és que tenim l’encert de proposar-ho1 bé i enfocar- 
ho bé, tractarem de fer-ho, repeteixo, noi més en- 
lla del mes que ve. Crec que dintre del mes que 

aquest Govern podra presentar a la discussit 
1 Parlament un prajlecte en el qual ja es) tracta- 

ra de resoldre tolta una part coinsiderable d’obliga- 
cions referents als contractes de la terra. Aquest 
estudi en ordre als coatractes de la terra esta ex- 
tramdinariament avanfat dintre de la Comissió 
Jurídica Assessora i és per aquest motiu pel qual 
ens permetem fer aquesta promesa. I també din- 
tr’e de poc temps, presentarem altres proj I ectes en 
ordre al Dret civil catal& en el sentit de resoldre 
el problema de les Lleis successbries, d’establir un 
sistema que correspongui a les nostres necessitats 
modernes amb l’esperit de les nostres lleis anti- 
gues. I també ens proposem portar al Parlament 
la solució del problema de la tutela. Així, succes- 
sivament. Per6 na es faci illusions el senyor Soll 

tit de rapidesa en la solució d’aquests 
mes, perque si volem fer una tasca bona 

em de fer-la amb calma, hem de fer-la 
amb el degut temps, puix si noisaltres anem pre- 
cipitadament a recollir una obra, com aquesta de 

1 Codi civil, haurem reconegut un es- 
ue en definitiva representara una per- 

Cal tenir en compte, senyor Sol, que les lieis ci- 
s - almenys jo en tinc aquest concepte - s6n les 
‘ s  fonamentals, són les lleis més fonamentals de 

la vida, perqu; amb elles es resolen els problemes 
més greus i profunds i en elles es tracta el regisme 
de la propietat, que avui, amb paraules cjue a mi em 
plau reco&ixei- moderades i en general ben cncer- 
tades, proposava el senyor Comorera. Per acluestes 
lleis civils es va a resoldre un problema de la impor- 
tbncia que representa el problema de la familia, i 
que tant ha de repercutir en la transforinacib social 
de la vida moderna. Aquests problemes tali foliatnen- 
tals no 6s just que anem a resoldre’ls precipirada- 
nient, nom& que per la vanitat, millor crec cluc íórgt 
dir puerilitat, d’afirmar una sobirania q i i e  cn 
l’ac ningú no ens discuteix. Hem de fugir dc 
les precipitacions i escometre aquesta obi-a aml) fe i 
amb calma. (iiiversos sevlyors Diputats : Moli  bé, 

cia1 necessitem informar-nos 
signes jurisperits de la nostra terra i hem 

tot el seny, perqui: en promoure aquests 
problenies en la nostra societat es tingui en compte 

ent de tot el poble, de totes les classes so- 
pobres i dels rics, fins dels Ajuntaments 

i de les Acadhies, i així podrem fer una obra pric- 
ficaC amb aquell sentiment de vida moderna 
filtra en l’actualitat en els Parlaments. PerO 

no ern cansaré d’insistir que per aquesta obra es ne- 
cessita temps, puix Cs tasca que s’ha de fer amb cal- 

el senyor Coll i Rodés - i al meu en- 
eia amb gran encert - que així coni 

per I’aprovació del Codi de Su‘issa es va estar discu- 
tint i legklant deu anys, altres deu anys haurien de 

alans en resoldre aquest problema. 
o voldria axceptar, senyor Sol, la res- 

de  portar avui una solució interina, 
que més endavant podria semblar 

h 

una invitació al descans suau. No. El problema 
ha d’ésser ben viu, la carn ha d’ésser espellifada 
perquP nosaltres tinguem sempre davant de 1’~s .  
perit la urgitncia de resoldre aquest problema ba- 
tegant, mentre que si nosaltres ens deixavem anar 
a una solució interina, a una solució no prou me- 
tacla, que jo crec que el mateix autor de la membria 
hauria rectificat al cap de cinquanta anys, hau- 
ríem fet una obra en un sentit adormidora i en 
altre sentit precipitada i pertorbadora d’aquelles 
coses de la vida civil, que són les més subs- 
tantives i més grans que pot haver-hi en la vida 
d’un home. (Molt  bé!) 

E l  Sr.  PRESIDENT:  El senyor Sol té la 
paraula. 

E1 Sr. SOL : L’havia demanda abans el se- 
nyor Abadal. E n  faré ús, perb, breument, per 
agrair que m’hagi contestat el senyor Conseller 
de Justícia i Dret. Confesso, pera, que no m’ha 
entPs el meu prec, o no m’explico aquesta objec- 
ció a quP es referia el senyor Coromines. No es 
tracta de que fem un Dret civil catala, sinó que 
estant subjectes a un Dret que no és el nostre 
de moment, i mantenint viu el desig de fer un 
Codi completament modern, si es vol, de la nos- 
tra vida civil, de la nostra vida privada, posem 
ja des d’ara immediatament en vigor davant 
d’aquestes lleis que no són nostres, el nostre 
Dret. Que aquestes institucions són modifica- 
bles? Evidentment. De quP es tracta? D’anar 
precisament a modificar el que esta malament 
del nostre Dret catala. De manera que l’únic que 
demanem, és que amb aquelles modificacions que 
la Comissió Jurídica Assessora cregui quP cal 
fer per adaptar-10 a la Constitució de la Repúbli- 
ca espanyola, es faci immediatament un projec- 
te de llei per virtut del qual es doni vighcia a 
1’Apendix del Codi civil i una vegada aprovat 
l’ApPndix, que és un Codi completament orgd- 
nic, que és complet i que no és la Mem6ria del 
senyor Duran i Bas, sinó que és la Membria com- 
pletament adaptada ja a les noves modalitats per 
la Comissió que fa tres anys l’estudii. No sé si 
m’ha entes prou bé el senyor Coromines. No 
tracto de declarar definitiu com a Dret catala el 
que diu 1’ApPndix. Jo no demanava més que 
quan vingui aquest Codi civil catala o aquestes 
lleis especials i monografiques sobre institucions 
de Dret catala, la vigencia del Dret a Catalunya 
sigui la del Dret catala, no la del Codi civil es- 
panyol. Res més. 

El Sr.  PRESIDENT : El senyor Abadal té 
la paraula. 

E1 Sr.  ABADAL : Les allusions afectuoses 
que m’han fet tant el Conseller de Justícia i Dret 
com i’amic senyor Sol, i el fet d’haver intervin- 
gut en la confecció de 1’Apendix del Dret civil 
catal&, m’obliguen a alqar-me, per a dir algunes 
paraules respecte el concepte que jo tinc d’aques- 
ta qiiestió. 

H e  de comenqar per rectificar una afirmació 
del senyor Coromines. Gs veritat que pot aparei- 
s e r  aquest ApPndix de Dret civil catala com a fet 
precipitadament, quant a la darrera redaccib, per- 
qui. es féu amb relatiu poc temps, perd na oblidi 
el senyor Coromines i sapiguen tots els senyors 
Diputats que 1’Aphdix de Dret civil catali, en la 

I 

, 
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forma en que definitivament va restar redactat, 
era el resultat d’un treball de vint o més anys’, 
en el qual noi solament els que intervingueren en 
aquesta darrera folrmaciól, sinó tolts, els absents de- 
finitius, tots els jurisconsults morts que més s’ha-, 
vien distingit dintre del fdrum catali, havien in- 
tervingut i havien fet els seus treballs recollits 
en definitiva per a incloure’ls en 1’ApPndix de 
Dret civil. 

Recordi el senyor Coromines i sapiguen els 
senyors Diputats que després de fet, aquest ApPn- 
dix del Codi civil passa primerament per la Co- 
missi& de Codis que existia a Madrid, i ha passat 
més tard per la Comissió’ Jurídica Assessora. E l s  
uns i els altresi l’han estudiat, l’han pesat, han 
fet les seves moldificacions, i naturalment, que no 
és una obra perfecta, perque no existeix cap obra 
perfecta dintre d’allb hum$, perd és1 tot all6 que 
es podia recollir en el dia d’avui del Dret viu a 
Catalunya encara, perque pogués regir, i restau- 
ra; moltes coses que ens han malmPs, degut a les 
intromissions acorregudes. 

Una VBU : Millor és no restaurar res. 
EI Sr. ABADAL : as, indubtable que noc res- 

pon a les noves orientacionsl del dia d’avui, i que 
s’hauran de realitzar els treballs a quP es, referia 
el senyor Conseller de Justícia i Dret, per a, arri- 
bar a un Codi civil que respongui a les orientacions 
actuals. Perd el senyar Coromines ha dit  que ofe- 
ria una pertorbació I’aplicar aquelles parts de I’A- 
pPndix civil catala, quan na faríem més que res- 
taurar el mateix. Bs possible aixb sostenir-ha? 
Pensi el senyor Coromines, en la situacib jurídica 
en quP vivim avui. Vivim una situació jurídica 
la qual fa que se’ns apliqui en molts casos un 
Codi civil que no respm a lesl orientacions, del dia 
d’avui. 

El Sr. RIERA : Desgraciadament que hi.respon- 
guessin ! 

El Sr. TRIES DE BES: Que potser és millor 
el Codi civil que el Dret catali? 

El Sr. RIERA: No s’hi amoini. No ens enten- 
drem tampoc. 

EI Sr. PRESIDENT: Estem en una discussió 
antireglamentiria. Amb tot, i tractant-se d’una per- 
sonalitat tan destacada com el senyor Abadal, no he 
tingut cap inconvenient en concedir-li la paraula. 

El Sr. ABADAL: Es que he estat objecte d’al- 
lusions. 

El Sr. PRESIDENT: Es tracta de precs i pre- 
guntes en qu& no hi ha alhsions, sobretot tractant-se 
de personalitat tan destacada, representant d‘una Mi- 
noria, per6 és necessari mantenir la correcció en Sor- 
dre reglamentari. 

E1 Sr. ABADAL: Agraeixo la defer2ncia. No 
abusaré de la pacibcia dels senyors Diputats, perb 
em manca dir alguna cosa respecte d’aquest punt, 
comenqant per ratificar el que he dit. Vivim en el 
dia d‘avui sota I’imperi d’un Codi civil tan estrany a 
les orientacions actuals, com puguin ésser-ho les ins- 
titucions de Dret catal&. No demanava el senyor Sol 
res més que la immediata promulgació de SAphndix 
com un estat de Dret provisional. I vaig al punt del 
senyor Riera, que és gairebé l’únic a quh s’ha refe- 
rit el senyor Coromines. ¿Quin inconvenient hi ha 
en un Aphdix, quan en dies, si no en hores, es po- 
den esborrar aquelles coses que en el dia d’avui no es 

poden sostenir, per a poder-les promulgar com Dret 
civil de Catalunya interí, i que dintre dei mes proper 
vindra a modificar-se en virtut d’una llei que presen- 
tari  el senyor Conseller de Justicia i Dret? Vaig a 
donar-ne dues mostres, per exemple. Pensi el senyor 
Coromines, pensin els senyors Diputa:s, que vivim 
en el dia d’avui en una situació jurídica en la qual la 
dona, contra tot l’esperit del Dret catak i les dispo- 
sicions del mateix, esti subjecte al marit en totes 
les coses que ha de fer, mentre que en la nostra le- 
gislació té aquella llibertat, aquella personalitat com- 
pletes que ha de tenir, i avui no casa aquella restric- 
ció del Codi civil amb les llibertats que la Constitu- 
ció ha donat a la dona. 

El Sr. TRIES DE BES: Qu& hi diu el senyor 
Riera? 

El Sr. ANDREU: Amb el vot en contra de vos- 
t&s. 

El Sr. AB’ADAL : Esta equivcrcat, senyar An- 
dreu. Dintre de la Constituci6, all6 que respecta 
a les atribucions del volt de la dona, esta votat 
per la Minoria regionalista. 

Uu Si. DIPUTAT : Perd en all6 referent a la 
llibertat de la dona dintre de la família, votireu 
en contra. 

El Sr. ABIADAL : Noi és exacte. 
E l  Sr. PRESIDENT:  Ordre, senyors Dipu- 

tats. Prou d’interrupcians, senyors Dcputats. pi& 
seguir la V. S. 

El Sr. ABADAL : Per un altre costat, tenim 
el principi de la investigacib de la paternitat que 
ara es porta a la Cmstituci6, i que no sols estava 
dintre de l’ApPndix, sin6 que esta també dintre 
del Cadi i dintre del Dret civil. Quin inr~nvenient 
hi veu, el senyor Coromines, a restaurar aquest 
Dret catala? En una sola paraula ; perque el 
P’arlament no pot fer totes aquelles rnadificaciotnsl 
que siguin necessaries a l’objecte d’atemperar aix6 
a les orientacions del dia d’avui? 

Jo m hi veig inconvenient. O hem de viure 
sota I’imperi del Codi civil, absolutament estrany 
a nosaltres, més endarrerit que el nostre Dret, 
amb respecte a les orientaciolns del dia d’avui, o 
hem de continuar així, indefinidament durant 
aquests deu anys, o durant aquest deu anys ani- 
rem fent les dues partícules que després formin el 
conjunt del nostre Cordi civil, resistint a aquestes 
orientacions ? Per6 de moment tindrem l’imperi de 
les) nastres lleis i no podrien els Jutges i els Ma- 
gistrats, a pretext del Codi civil i a pretext de 
jurisprudPncia del Tribunal de Cassacih, venir- 
nols a. modificar, a estrafer els, nostres drets en un 
sentit que sempre és més limitatiu, més restrictiu, 
menys, liberal, del que ha estat sempre i del que 
seria en virtut de la prmulgarió de 1’Apendix el 
Dret catal;, (Molt be’, mort bS.) 

E1 Sr. PRESIDENT : El senyor Conseller 
de Justícia i Dret té  la paraula, pregant-li que 
siguin les més precises. 

Elli Sr CONSELLER de Justícia i Dret: Ja 
na podré contestar am bl’extensió que mereixen 
les manifestacions que acaba de fer el senyor Aba- 
dal, perquP estic cmvocat per a dema a una sessió 
de la Caimissiól Mixta, a Madrid, i manca mitja 
hora per la sortida del tren. Ja, no obstant, faré 
ací un record de les paraules en qu2 he comenlqat : 
que la primera prewupaci6 meva en fer-me carrec 

. 
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d’aquest bepartament, era precisament de veure 
si hi havia un camí per tallar en sec aquestes in- 

ncians que s’han prodult en el’ nostre regim, 
ic a conseqiiPncia de la jurisprudencia del 

Tribunal Suprem, i, no tinc inconvenient a afe- 
gir, de les intromissions que s’han fet dintre de 
la legislacib catalana. D e  manera que jo! no! defujo 
de fer aix6. E1 que defujol és de presentar en blolc 
1’ApPndix que s’havia fet, i aix6 ja veig que tam- 
poc ho demana el senyor Abadal ; de manera que, 
per aquest camí, podrem arribar a entendre’ns, 
i em sembla que en la solució que jo1 pmtaré ací 
no hi haur& aquesta disconformitat. 

Per6 abans que tot, he de fer observar als se- 
nyors de la Minoria catalana, que Ps ben difícil 
de presentar aquest pro,blema ací, ben difícil per- 
que hi hauran moltes coses en aquesta Memhria 
del seny Dhran i Bas, mcldificades OI reformades 
en el sentit que deia el senyor Abadal, pels tre- 
balls de tot aquest nombre d’anys que s’han vin- 
gut madurant. Seria ben difícil de portar-ho a un 
Parlament i encara que sigui en una form’a interi- 

adoptar per un Parlament de caracter 
per un Parlament que acaba de sortir 

a s  aci on cal mirar ; és aquesta la meva pre- 
ci&. Jo voldria parar en sec els estralls proi- 
per una jurisprudencia del Tribunal SU- 
i per algunes colses que des de trenta-sis 

anys, endarrera fins ara han vingut a ésser intro- 
missions en el nostre Dret. Per6 la meva dificultat 
consisteix en que en polrtar aquest test  i en for-ho 
adaptar, encara que sigui de manera prolvisional, 
pel Parlament de Catalunya, em trobi amb la di- 
ficultat de quC: aquest Parlament vulgui acceptar 
rqaltes d’aquestes solucio~ns que avui estan en 1’A- 
pPndix del Codi civil. Per aix6, ací esta l’oibra de- 

i aquesta és la meva preocupacib. Per aixd 
permetol portar ací algun projecte relatiu a 
a materia ; per6 en general, en bloc, en to- 
, em nego a signar un projecte de restabli- 

ment, d’implantaci6 immediata de la toltalitat de 
ix fet per la Comissió1 Jurídica Assessora, o 
Comissió de 1’Aphdix que hi havia,. 

EI Sr. ABADAL1 : Per6 entre tant vivim sota 

Un Sr. D I P U T A T :  Més 01 menys liberal. 
El Sr. PRESIDSNT : Finit el prec. 

e! Cadi civil. 

Justa petició sobre el desfalc que .ocorregué en la 
recqptació de Girona el mes de setembre darrer 

EI SS. VallPs i Pujals té la paraula. 
El Sx. VALLRS I PUJALS : Senyors Dipu- 

tats, jo estic a la disposició de la Cambra i de la 
cia i del Conseller que hagi de recollir 

aquesta iaterpellació, per6 com que són molts els 
senyors Diputats, que han d’agafar el tren i de- 
més, em faig carrec de que la Cambra pot estar 

, jo declaro que la interpellació no té 
pressa i és un assumpte que es pot tractar avui 
com la setmana que ve. Jo estic de totes maneres 
a la disposició, si al senyor President li sembla 
que comenci. 

. PRESIDENT : Té un aspecte molt 
la suggerPncia que fa el seqyor Valles 

O 

i Pujals, pel fet d’ésser el darrer dia de sessió 
d’aquesta setmana parlamentaria. Perb he de! 
fer constar que la Cambra haur2 de fadigar-se 
molt possiblement amb freqiiPncia i que les ses- 
sions hauran d’ésser plenes tots els dies, i que 
només la consideració d’ésser el darrer dia d’a- 
questa setmana c parlamentaria és el que em fa 
preguntar a la Cambra si desitja que se suspen- 
gui aquesta sessió o que cantinui. 

Diversos DIPUTATS : Sí, sí ; que continui. 
El Sr.  P R E S I D E N T :  Perfectament. El  se- 

nyor VallPs i Pujals té la paraula per esplanar 
la seva interpellació. 

EI Sa. VL4LLGS I PU JALS : En el darrer dia 
del mes de setembre de l’any passat ocorregué en la 
Camissaria delegada de la Generalitat a Girona 
un fet de gravetat extraordinaria. El que era el 
Cap, o encarregat de l’oficina recaptadora de tri- 
buts de l’Estat, recaptació la qual esta Ixcoma- 
nada a aquella Comissaria com a successora que 
és de la Diputació de Girona, el Cap d’aquesta 
oficina desaparegué deixant un descobert d’im- 
portancia. Les circumstancies en quP el fet ocor- 
regué, va fer que aixd tingués un gran ressd i 
durant molts dies, a Girona; la capital i la co- 
marca, fou objecte de tota mena de colmentaris. 
L a  premsa se n’ocup8 llargament 
conversacions, tant en públic com en privat, no 
es parlava d’altra cosa. Hi havia un interPs pú- 
blic, que jo confesso que era legítim, perquP es 
posés en clar tot el que havia ocorregut en la Co- 
missaria de Girona. Ara bé, aquest interPs va 
ésser defraudat. Encara es l’hora, avui, després 
de cinc mesos d’ocorregut aquest fet, que no es 
poa saber que és el que va ocdrrer en aquella ofi- 
cina recaptadora de tributs. Encara és l’hora que 
no sabem la importancia del desfalc que hi ha- 
gué. Encara és l’hora que no es poden posar en 
clar les circumstancies que rodejaren aquell fet. 

Davant d’aquest mutisme de la Comissaria de 
Girona, que no’ tingui. a bé satisfer la curioisitat 
pública, els rumors anaven creixent i s’ha anat 
ajornant la cosa fins el dia d’avui. Jo he volgut 
provar de si tenia la folrtuna de trobar aquest 
aclariment al fet del qual la Comissaria no ha 
donat compte, i en els Butlletins de la Generalitat 
que sbn publicats cada quinzena, he mirat els 
acords del Consell i també el meu interPs ha res- 
tat defraudat, perquP en el Butlletí no hi he tro- 
bat més que un acord del 17. d’octubre, pel 
qual el Consell s’assabenta de que l’honorable 
senyor President, amb data 7 d’aquell mes, 
havia nomenat tres persones perquP es traslla- 
dessin a Girona i fessin una investigació de 1’0- 
corregut. I ací s’acaba la referencia d’aquest fet. 

En el Butlletí no apareix res més, no se sap altra 
cosa que el que varen dictaminar les sis persones i en 
definitiva no s r  sap .el que va ocórrer a Girona. 

Crec que és d’un gran inter2s que nosaltres sa- 
piguem, amb tots els aclariments, aixh, perquh el 
no haver vingut aquests aclariments ha €et que més 
per les conversacions i que es digués d’orella a ore- 
lla alguna cosa a conseqii2ncia de la qual es presentés 
el fet en un ternie i amb un caricter que jo desitjo 
que sigui exagerat perqu6, si no fos així faria creure 
que hi havia hagut una gran neglig6ncia per part de 
la Comissqria de Girona. 
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Jo, per aquests motius he cregut que no hi havia 
m é s  reniei que plantejar aquest problema ací, al Par- 
lament, i aixb és el que justifica aquesta interpellació. 

Perb ara jo vull sotmetre el senyor Conseller de 
Finances, vull sotmetre a la seva consideració quina 
6s la forma en la qual preíereix que sigui planteja- 
da aquesta interpellació. 

Se m’acuden dos procediments; un d’ells, és el 
que expliqui tot ei fet que ocorregué a la Comissaria 
de Girona, tal com l’he recollit a base del que es diu 
i de les converses, pero no a base de dades oficials. 

Aix6 reconec que té un inconvenient, encara que 
podria completar aquesta informació el senyor Conse- 
ller de Finances rectificant el que no hi hagués de 
veritat i rectificant el que ho fos; perb aix6 te l’in- 
convenient que si realment s’han de rectificar aquestes 
versions o aininorar les conseqiitncies d’aquest fet es 
pot produir l’estrall d’haver recollit una versió que 
no resulti Gerídica. 

terpellació que consistia en pregar al Conseller de 
Finances si volia donar-me tota les referhcies d’a- 
quest fet, si volia explicar-ho, perqLi6 si aquest fet 
quedava redu‘it a unes proporcions que {acin que la 
versió que jo tinc sigui exagerada, no sigui la real, jo 
em complauria anib recon6ixer la no certesa del que 
als meus ulls apareixia com una negligitncia de la 
Comissaria de Girona, i sobretot, hauríem restat sa- 
tisfets i el prestigi de la Genetalitat hauria quedat in- 
tacte. 

Si ho creu aixi jo ho prefereixo i si no, estic dispo- 
sat a exposar els fets amb tots els detalls. I per aca- 
bar si vol recollir aquesta suggerhcia, li pregaria 
que aclarís aquests punts : Primer, dilig6ncies ... 

E1 Sr. CONSELLER de Finances: Aleshores ja 
no és una explicació el que desitja. 

E1 Sr. VALLeS i PUJALS: Penso que després 
que hauré exposat aquests punts, veurh V. S. l’a- 
bast que té la interpellació : Primer, diligtncies que 
cs varen fer en ésser conegut el desfalc. Segon, im- 
port total a qui: ascendeix. 

Si el desfalcador tenia constitu‘ida fianqa, im- 
port d’aquesta fianga i si se n’ha incautat la Ge- 
neralitat. Si s’han obtingut altres béns d’aquest 
senyor. E1 resultat de la inspeccib que varen rea- 
litzar els tnes delegats de la Gleneralitat i els tres 
de Girona; qui i com i amb quins cabals s’ha pa- 
gat el desfalc ; i finalment, com es presta avui el 
servei, és a dir, si s’han pres totes les garanties 
per tal que aquells fets no puguin repetir-se. 

El Sr. PI I SUNYER : P’robablement els de- 
fectes d’infoirmacih als quals s’ha referit el senyar 
Valles i Pujals han fet que ell donés imaginati- 
vameat més impolrtancia a un $et que en realitat 
en té ben poca ; i en té ben polca perqu? es redueix 
purament i exclusiva al que en termes corrents 
se’n diu un fet divers. Gs una d’aquelles colses 
que escapen per la seva reduccib a l’ambit que en 
podríem dir personal, a tot pro’blema de caracter 
polític. 

Ja he de creure que una vegada explicats els 
fets, tal com es varen proiduir, ser; impossible, 
si no s’hi dóna una interpretació molt foigada, 
que el senyor Valles i Pujals, pugui deduir-ne cap 
conseqiiencia de carader pollític, 

Varen ésser uns fets tristos, tristos, perque 
provenen de la plasmació de les debilitats huma- 

J5 Se’m presentava l’altre mitjh per a explanar la in- 

nes, perque de vegades les persones no responen 
a la confiansa que se’ls atorga, perd s6n fets que 
es donen a tots els paisos, a tots els iiocs i en to- 
tes les circumstancies, en empreses particul 
per tant, no1 se’ls pot dolnar un abast que Rsnlta- 
sia absolutament injustificat. 

Com ha dit el senyor Val& i Pujals, en el 
mes de setembtre darrer es prolduí per part del 
Cap de Recaptació de la zona de Girona, un man- 
cament. Es veié en un moment determinat que 
en requerir-se’l perquP ingressks una quafititat 
que havia d’és,ser la corresponent al tercer trimes- 
tre de la contribució per rústica, el recaptador 
no tenia la quantitat iiecessriria, i aleshores es 
prengueren imtiiecliataiiient, per part de la Comis- 
saria, totes les providtncies necessaries per a aturar 
les conseqii&icies i perqui: la Generahtat no en re- 
sultés perjudicada. 

La  quantitat en la qual es trobava en desca- 
bert, més ben dit, la quantitat que havia d’itlgres- 
sar el recaptador de contribucims de la zona de 
Girona, era de 105,818’69 pessetes, de les quals, 
en ésser requerit per a fer l’ingres va ingressar- 
ne S,160; de manera que la diferitncia ascendia a 
97,658’69 pessetes. Immediatament, per part de 
la Comissaria es procedi a l’apropiació immediata 
de tots els rebuts i valors a poder del recap- 
tador de la zona. Al mateix temps es féu una li- 
quidació prolvisional i immediatament es feren 
també una sPrie de decrets en virtut dels quals es 
pracedí a la suspensib de l’empleat, del seu lloc 
de recaptador, l’apropiació de tots els serveis, la 
formació1 de liquidacions extraordiniries i l’em- . 
barg de béns d’aquest recaptador. 

Com a coaseqii?ncia de toetes aquestes mesures 
preses d’una manera immediata, s’arriba a aques- 
ta liquidació provisional, liquidaci6 provisimal 
que dóna el següent resultat : 

E l  total del descobert que resta com a coime- 
qiiPncia d’aquesta liquidació ascendia a la xifra 
de 226,377’49 pessetes. 

La  fianqa a la qual em referiré després en par- 
lar d’aquest punt concret, que s’ineauta del re- 
captada-, tenia un valor de 229,500 pessetes nomi- 
nals, i que representaven I 51,300 pessetes efecti- 
ves, donant per tant una diferPncia de pesse- 
tes 75,077’49- 

Pes primes i cupons correspolnents al  senyor 
recaptador, que ascendien a 27,927’72 pessetes, 
i que la Comissaria incauta, minva el descobert 
a 47,149’77 pessetes. 

Cal advertir que s’ha procedit a I’embasg de 
béns, constituits per l’au i1 del recaptador, 
el mobiliari que posseia i s coses de menor 
impolrtancia i bens que encara no) han estat jus- 
tiiicats, perd que en una, data propera ha esta- 
ran i representen aprosima,dament una quantitat 
calculada en unes 20,000 pessetes, amb la qual CCY- 

sa el descobert efectiu resultar& ésser de pesse- 
tes 25.000. 

Vegi, per tant, el senyor VallPS’ i Pujads que 
encara que, repeteixo, el fet és dollorós pel qu2 
representa i pel que té de feblesa persmal, un 
descolbert de 25,000 pessetes noi es pot posar mai 
dins la categoria d’un fet catastrbfic. 

Donades aquestes explicacions j o  
en dos punts que tinc interes a, ma 

+ 
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la part de les fiances, i l’altre, la part de les me- 
sures preses per la Comissaria, i després el fet 
que la Generalitat es preocupés tot seguit d’aquest 
assumpte. Quant a la part de la fianga, jo he de 
dir que la recaptació’ de les contribucions, de Gi- 
rona, el Servei de Recaptació, de contribucions a 
Girona, estava fet ja en temps de la Diputacib 
i en temps de la Dictadura en unes a d i c i o n s  i 
en unes circumstancies que no eren les mateixes1 
que les de Barcelona. De manera que per la forma 
com venia feta la cmcessi6, la meitat dels recap- 
tadors havien d’ésser forgosament funcionaris 
d’Hisenda, i no sols la  meitat dels recaptadwa 
havien d’ésser funcionaris d’Hisenda, sin6 que a- 
casa se’ls donava un avantatge en el fet que la 
f i a q a  que ells havien. d’apolrtas era molt petita. 
De manera que el recaptador que ea aquest cas fou 
infidel, el recaptador que va portar aquesta per- 
torbs,ci6 amb la, seva infidelitat, havia, estat preci- 
sament en aquest cas un recaptador impoeat pel 
Servei, per la fórmula que havia estat establerta, 
pel Servei de Recaptació en que s’havia fet la con- 
cessi6 d’aquest Servei per part de SEstat  i estava 
en aquesta situaci6 respecte de la fianga. 

Pel que fa referkncia a l’altre punt, ja he indi- 
cat que immediatament de conkixer-lo el Comissari 
havia pres totes les mesures adients per a reduir al 
mínim aquests casos - en els quals, repeteixo, 
juga la feblesa humana -- per a reduir al mínim la 

rt pbrdua que aixb representés. Perb el Consell de la 
Generalitat, que aprovA per complet, que es solida- 
ritzi des del primer moment amb la Comissaria, per- 
quk cregué que havia fet tot allb que havia estat pos- 
sible per reduir al mínim les p6rdues d’aquesta infi- 
delitat de carkter personal, va voler fer més, va vo- 
ler tenir un convenciment fons, arrelat, per un dicta- 
men tkcnic, de quk així s’havia fet, i a aixb respon 
aquell acord del qual ha parlat el senyor Vallks i Pu- 
jals, d‘haver enviat uns thcnics de la Generalitat a 
Girona perqui: estudiessin a fons i’expedient motivat 
per aquesta circumsthncia i dictaminessin el que els 
semblés sobre aquest particular. I aquests tkcnics es 
traslladaren a Girona, feren un estudi acuradíssim, i 
portaren aquests estudis fins al més mínim detall. 
En  i’expedient consten totes les diligkncies, veri- 
tablement minucioses, que varen fer aquests tkcnics, 
recollint tots els antecedents, poble per poble, rebut 
per rebut, amb una minuciositat vertaderament exem- 
par, i com a conseqiikncia d’aquest estudi tkcnic, ales- 
hores es va elevar a la Generalitat un dictamen en el 
qual en la primera de les seves declaracions deia - 
Q clar que, com ja he dit abans, des del primer mo- 
ment el Consell de la Generalitat s’havia solidaritzat 
completament amb la Comissaria -, per6 de totes 
maneres no ser% sobrer afegir que, com a base d‘a- 
quest dictamen, la primera Comissió diu que no hi 
hagué responsabilitat, sinó negligtncia per part dels 
funcionaris encarregats de la recaptació de les con- 
tribucions a Girona. De manera que aleshores la Ge- 
neralitat, preocupada, no pel volum de la quantitat, 
que, com ja he dit, no era extraordinbia, sinó pel 
que podia representar, aleshores envii aquests fun- 
cionaris que fessin aquesta informació. Com a conse- 
qü6ncia d’aquesta informació he d’advertir, en un in- 
cís, només per a remarcar la importhcia de la in- 
formació, que els mateixos que anaren a Girona ha- 
vien fet abans una inspecció a la Comissaria de Tar- 

. 

ragona, que tingué com a conseqiihcia el que es 
prenguessin una skrie de mesures que tenien per ob- 
jecte precisament el millorament dels serveis de re- 
captació. De manera que no eren uns tkcnics que 
anessin senzillament a Girona a trobar que les coses 
estaven bé, sinó que havien demostrat que en altres 
llocs havien trobat les coses malament, la qual cosa 
els donava un valor moral en dictaminar en la forma 
que ho feren. 

Tenim, doncs, a mi m’ho sembla, no sé si el se- 
nyor Vallks i Pujals ho creuri també així, explica- 
des d’una manera fidel les coses tal com varen passar 
i reduides a un volum que hem de considerar ben pe- 
tit comparat amb aquell en quk es volia voltar aquest 
assumpte de la recaptació i del desfalc en la recap- 
tació de Girona. 

Ara he de contestar - he d’informar solament 
al senyor Valli:s i Pujals - a l’últim extrem 
que parlava sobre les mesures que s’han pres i 
com es presta avui el servei de recaptació. Ens 
trobem en qui2 immediatament que es varen 
prendre aquelles mesures es veié obligada la Co- 
missaria a prendre les mesures necessBries per a 
restablir la normalitat del servei, i he de dir al 
senyor Vall& i Pujals que ni per un  sol moment 
aquesta normalitat va quedar interrompuda, de 
manera que es continua fent tot  l’exercici recap- 
tatori amb una normalitat absoluta. Per acon- 
seguir aixb s’encarregh d’una manera directa a 
uns funcionaris de la mateixa Comissaria que 
portessin directament aquest servei de recapta- 
ció, hi ha vingut portant-se amb tota norma- 
litat. Ara bé, el fet aquest que s’hagi fet el 
servei de recaptació d’una manera normal i d’una 
manera planera sense haver-hi cap contratemps 
ni pertorbació des del moment del desfalc, ivol 
dir que nosaltres no tinguem preocupació per a 
perfeccionar aquests instruments recaptatoris? 
Res d’aixb. Jo recordo que en una intervenció 
tinguda al Parlament vaig dir que, com a Con- 
seller de Finances, em volia preocupar d’aquestes 
qüestions. Potser cbregues d’altra índole no 
m’han permits dedicar-m’hi amb una assiduitat 
estrictament personal. Jo vull fer-ho i totes les 
disposicions i decrets que han sortit en el But- 
lletí demostren que ha comenqat d’una manera 
forqa útil el perfeccionament dels organismes re- 
captatoris. Nosaltres hem comenqat ja a fer el 
que en podríem dir el perfeccionament de la 
zona de Tarragona. Va sortir un  decret en el 
Butlleti Oficial en el qual s’indicava clarament 
que el senyor Comissari i el Cap tkcnic de Re- 
captació estaven autoritzats per fer un estudi i 
per prendre aquelles mesures necessaries per a 
perfeccionar l’instrument recaptatori de la Co- 
missaria de Tarragona. Aquests mateixos propb- 
sits - i no per la interpel-lació de V. S., sin6 
perqui: responen precisament al convenciment 
meu que ja havia anunciat fa més d’un mes -, 
aquests mateixos propbsits nosaltres els tenim 
dintre la Comissaria de Girona. No trigarh gaire 
que es faci una inspecció a fons; més que una 
inspecció, per si no esth prou bé la paraula, 
un estudi a fons per tal de perfeccionar aquests 
instruments recaptatoris. Rs el nostre propbsit 
fer fer el mateix que hem fet a Barcelona, es- 
tablir l’asseguraqa d’infidelitat i cercar tots els 
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sistemes que siguin necessaris per a fer impos- 
sible actes com el delictiu de la recaptació de la 
zona de Girona. Es el nostre propbsit fer que 
en endavant no sigui” possible aixb, perb de 
totes maneres repeteixo I’afirmació que he fet 
abans, que es tracta d’un fet en darrer terme 
sense importdncia, i que jo crec que el senyor 
Vall& i Pujals, després de les explicacions que 
li he donat, veurd que no té  absolutament l’abast 
que se li donava. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el se- 
nyor Valies i Pujals. 

El Sr. VALLGS I PUJALS : Agraeixo les 
explicacions donades pel senyor Conseller de Fi- 
nances. Realment, han satisfet en part la meva 
curiositat, per quant m’han donat alguna dada 
que ja desconeixia. Sobretot el que desco’neixia jo 
i desconeix tot el món a Girona, i crec que no ha 
estat un bon procediment amagar-ho1 colm s’ha ama- 
gat sistematicament, i no donant a la premsa cap 
comunicació, és aquesta dada de que el desfalc 
arriba en, tot cas a unes 25,000 pessetes. Crec que 
interessava m d t  a la Generalitat que aix6 se sa- 
bés, com més millor, per quant s’ha parlat que 
aquestes pessetes eren ((duros)). E s  parlava a 
Girona de quP el que en definitiva havia perdut 
i sortit perjudicada la Generalitat, passa de 
25,000 tdurasu . De tates maneres, agraint aques- 
ta nova dada que m’ha donat el senyor Conseller 
de Finances, jo no puc acceptar el criteri que 
aquest exposava, de que era un simple fet divers, 
quasi bé normal, i sobretot que era inevitable en 
totes les administracions públiques i privades i 
que no hi havia cap classe de respomabillitat per a 
la Comissaria de Girona. Aquesta manca de res- 
ponsabilitat per a la Comissaria delegada de Gi- 
rona la dedueix el senyor Conseller de Finances 
d’un dictamen donat per tres funcioaaris de la 
Generalitat i tres funcionaris de la mateixa Co- 
missaria, o siguin sis que varen informar, i era 
molt dur  realment a tres funcionaris de la Gene- 
ralitat i a tres funcionaris de la Comissaria de Gi- 
rona, fer-las dir que el senyor Comissari de Gi- 
rona era responsable ; responsable per negligPn- 
cia, s’entén, mai parlo de cap altra classe de res- 
ponsabilitat, del fet que havia ocorregut. No sera 
per demés, encara que amb la major brevetat pos- 
sible, que exposi alguns altres detalls de com 
ocorregueren els fets, perque el senyor Conseller 
de Finances els ha reduit a la seva més mhima 
expressió. 

El fet de descobrir-se que a Girona na s’ingres- 
sés a la Delegaci6 d’Hiscnda la quantitat deguda 
corresponent al tercer trimestre de coatribuci6, el 
dia 24 de setembre, que era en dissabte, fou degut 
a qu& aquell dia s’havia d’ingressar la quantitat 
de iOj,oOo pessetes i I’encarregat, el Cap de Re- 
captaci6, el funcionari que tenia, al seu carrec la 
recaptacib, no l’ingressh. Aquell dia, per tant, es 
féu públic el fet, i en fer-se públic el fet es pre- 
sentava a Girona el senyor Comissari, s’interessa- 
va pel fet i deia que havia de marxar a Barcelona 
perquP al dia següent arribava el senyor Azaiia. 
I el senyar Comissari s’abscnta de Girma i no es 
presenta a Girona fins al dimecres, de la setmana 
següent. Passa el diumenge, 25, i passa el dilluns 
i pas& el dimarts i na diagressa la quantitat a 

Hisenda el dissabte que era el dia que s’havia d’in- 
gressar. T no1 es denúncia el fet, i el funcionari res- 
ponsable colntinua passejant-se per ,Girona i conti- 
nua anant al Casino, i continua veient totes les 
seves amistats. Arriba el dilluns, i davant de la 
gravíssima responsabilitat que hi haria de no in- 
gressar aquella quantitat, perque de Z a  ingressar- 
la, la Generalitat perdia la recaptació de contri- 
bucions, perque és, una cosa fatal, que el fet de 
deixar de fer en el seu dia l’ingrés de la recap- 
tació, es perd aquesta ; davant d’aquest fet, s’in- 
gressaren a la Delegació d’Hisenda de Girona les 
105,000 pessetes. Qui les ingressa, com les in- 
gressa i d’on les, va treure? Aquest és el misteri 
que jo hauria volgut aclarir i no s’ha aclarit. E l  
senyor Comissari no era a Girona, era a Barcelo- 
na ; millor dit, crec que era a Núria, on havia 
d’anar el senyor Azaña i no hi va anar. Malgrat 
aixh, aquell matí’ s’ingressaren a la Delegació 
d’Hisenda de Girona les 105,000 pessetes. Sor- 
tides d’on ? De la Caixa d’Estalvis de la Genera- 
litat de Girona, fet d’una gravetat extraordind- 
ria ; es treien fons de la Caixa d’Estalvis. Amb 
la signatura de qui?  No se sap, perque per po- 
der treure de la Caixa d’Estalvis de la Comissa- 
ria de Girona IOO,OOO pessetes i escatx, sembla 
que almenys es necessita la signatura del senyor 
Comissari. Una de dues;  o es treieren sense la 
signatura del senyor Comissari, o el senyor Co- 
missari havia deixat la signatura en blanc. 

La  realitat és que aquest ingrés es féu prenent- 
ne la responsabilitat, la decisió, els tres alts fun- 
cionaris de la Comissaria de Girona, els tres alts 
funcionaris que després són els mateixos nome- 
nats perque dictaminin. S’ingressen aquests di- 
ners treient-los de la Caixa d’Estalvis i ingres- 
sen al compte corrent de contribucions ; millor 
dit, no sortiren d’enlloc, perque s’havia’ de fer al 
Banc d’Espanya i es varen ingressar amb 
contra el compte corrent de la Caixa d’E 
Aixi, era el dilluns, i tot aquell dilluns l’eliipleat 
que havia comes el desfalc continua estant tran- 
quil.lament a Girona, i parla cada hora i cada 
quart amb els tres funcionaris de la Comiss 
de Girona. Passa el dimarts, i continuen les co 
en el mateix estat i ningú te cura 
que aquest funcionari ha deixat d’i 
100,ooo pessetes i escatx que corresponen. 
dimecres, aquest funcionari diu a aquells alts em- 
pleats’ que se’n va, a, Barcelona a, fer una gesti6, 
perque té un parent que segurament li deixara 
aquells diners i així pedra tapar-se tct, i com si 
no hagués ocorregut res. Aquell funcionari marxa 
a Barcelona i des de Barcelona telefona repeti- 
&ment a aquells alts funcionaris, dient-los : a b  
gestions van per bon carn$., Per Últim, al mig- 
dia, els telefona novament, dient-los : (rL’assump- 
te esta resolt, no parleu de res als Tribunals, que 
jo arribaré en el tren de les sis., En el tren de les 
sis, aquells alts funcionaris se’n van a l’estació 
a rebre el funcionari que havia desfalcat, i a 
funcionari feia una hora que havia passat la 
tera i havia desaparegut d’Espanya. 

E81 Sr. ESPANYA : Cuneix malt 
E1 Sr. VALLBS I PUJALS : 

neix tothom a Girona, perque els 
la veu pública. 

. 
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SELLER DELJ3GAT : Sí, perd 
també diu que sóa 25,000 duros. 
LBS I PUJALS : Aixi, era el 29, 

’octubre, i al 3 d’octubre hi 
de l’hoaorable senyor President 

en tres funcionaris de la Gene- 
vagin a Girona i perque, junt amb 
ni el senyor Colmissari d’allí, facin 

ui són? Són el senyor Interven- 
d’Administració local i el se- 

intervingut en la gestió 
els tres funcionaris de 

irona i ho fan en un exprés que 
del matí, a quarts de dotze, 

ssaria, examinen el que tenen 
per colnvenient examinar, i a les cinc quinze de la 

n a Barcelona, sense tornar més a 
entre aquest espai de temps, es féu 

specció que dona per resultat aquest 
que porta la signatura d’aquells tres 

e hi van anar de Barcelona i dels 

fet ocorregut respecte la recap- 
la part que jo considero de 

m deia ja en anunciar aquesta 
I és la situació del servei avui. Del 
a encarregat un funcionari de la 

uell que desfalc& tenia prestada 
una f i a n p  que ha permhs que el desfalc que 
produí restés aminorat en una gran part, al que 

o té fianCa de cap classe. Des d’aquell 
que l’escarment fou tan gros que el 

no es fa responsable 
la recaptació de les 
província de Girona. 

: De tot aixb 
a que crec que 

Impostos de 1’Estat a 
de la proposta d’aqueli, 

ragona. b)  Destituir, 
del carrec de Recap- 
de Tarragona. c )  Des- 

tituir els senyors tal i tal dels carrecs qu6 re5- 
pectivament ocupen d’Oficia1 de 1’Oficina Central 
de la Recaptació de Tributs de Tarragona i 
d’Agent primer de 1’0fir)ina de Recaptació de 
la Zona de Tarragona.)) 

Es pren l’acord de destituir aquest funcionari 
que portava la recaptació dels tributs de Tar- 
ragona. No es diu aquí el per qui:, perd lbgica- 
ment s’ha de creure que va ocórrer quelcom 
d’import8ncia extraordinaria que motivés aquesta 
destitució. 

I després d’aquesta destitució, es diu el se- 
güent: 

((Sens perjudici de modificar el Reglament 
interior del referit Servei aprovat per la des- 
apareguda Diputació de Tarragona i com a mida 
provisional i d’aplicació immediata, es disposa: 
I.’ Que les, rebaixes en els reciLrrecs i costes 
s’atorguin peg‘ senyor Comissari, per qrdre escrita 
d’aquest; 2.” Que no es faci cap despesa sense 
autorització escrita del senyor Comissari; 3.’ Que 
es traslladi l’Oficina Central al Palau de la Co- 
missaria en el lloc que designi el senyor Comis- 
sari; 4.t Que se suprimeixi la Caixa especial del 
servei; 5.& Que es portin a 1’Oficina Central i a 
les Zones els llibres i registres prescrits per les 
disposicions legals, i que s’organitzi degudament 
la comptabilitat; 6.& Que els recaptadors ingressin 
íntegrament les quantitats recaptades, i abonar- 
10s oportunament el premi de cobranCa que els 
correspon; 7.& Que l’ingrés a la Caixa de la Co- 
missaria de les quantitats que es recaptin es 
faci diAriament; i 8.& Que es reclamin de les en- 
titats i corporacions que tenen encarregada la 
recaptació de llurs quotes a la Comissaria, la 
liquidació fins a la data dels cArrecs girats a la 
Comissaria.)) 

En la sessió del 5 de setembre es pren el 
següent acord: 

((Com a conseqüi:ncia de la inspecció practi- 
cada per l’il-lustre Adjunt del senyor Comissari 
senyor Manuel Galés, en el Servei de Recaptació 
de les Contribucions i Impostos de ¡’Estat a 
Tarragona, i en virtut de la proposta d’aquest 
es resolt : I.’ Destituir el senyor tal, .Agent segon 
de la Zona de Tarragona. = 2.n Autoritzar 
l’il-lustre senyor Conseller, Comissari Delegat de 
Tarragona, perqui: proposi el nomenament del 
que ha d’ocupar el cArrec d’Agent segon de la 
zona de Recaptació de Tarragona, en substitució 
del senyor tal, havent de recaure el nomenament 
en funcionari de la dita zona.)) 

EI 5 de setembre, com diem, és destitu’it 
aquest funcionari de la recaptació de tributs de 
Tarragona; de manera que, entre el 18 de juliol 
i el 5 de setembre de l’any 1932, passen a Tar- 
ragona fets de tal transcendhcia, que obliguen 
a destituir a tots els funcionaris de la Recaptació 
de tributs; i sobretot obliguen a adoptar mesures 
de rigor, com les que representa el disposar 
I’ingrés diari de les quantitats recaptades, de les 
quals no es podrA disposar sense la signatura 
del Comissari. 

I aquests fets i aquestes mesures em semblen 
a mi que com a fet elemental obligaven com 
vulgarment es diu a obrir els ulls als altres se- 
nyors Comissaris, i així el més elemental era 
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que el senyor ‘Comissari de Girona pensés que 
a Girona podien passar també fets d’aquesta 
naturalesa, i era convenient i l6gic que totes 
les precaucions que s’adoptaven per Tarragona, 
es prenguessin també per Girona. Si així ho 
hagués fet, segurament no hauria ocorregut res 
a Girona. Perb com que no es prenen aquestes 
mesures i la recaptació continua funcionant a 
Girona amb defectes, als vuit dies d’haver estat 
destituit aquest funcionari de Tarragona, es posen 
de manifest aquests fets de Girona. Aixb és una 
neglighcia, puix que si s’hagués posat cura, 
haurien pogut evitar-se els fets que s’han regis- 
trat a Girona. 

El senyor Comissari de Girona havia de veure 
també com es portaven els serveis a Barcelona, 
perquk cal tenir en compte que en el Butlleti 
Oficial que he llegit, i en tots els números cor- 
responents a l’any anterior, apareix l’acta de 
les sessions que celebra el Consell, i no hi ha 
sessió en la qual no es doni compte d‘algun 
detall de la recaptació de Contribucions a Barce- 
lona. El Consell ho veu tot, el Consell ho sap tot, 
hi han arqueigs constants, i se sap al detall les 
quantitats que hi ha a la Caixa de la Recaptació 
de tributs. I aixb, repeteixo, hauria d’haver 
ensenyat al senyor Comissari de Girona, a tenir 
un control semblant al que aquí s’havia establert. 
Hi ha, doncs, negligkncia en el moment de co- 
metre’s el fet, puix que ja hem dit que el senyor 
Comissari creu més convenient en aquests mo- 
ments anar a acompanyar el senyor Azaña que 
estar present a Girona. Perb la neglighcia gran 
és la neglighcia a l’instant mateix de descobrri-se 
el fet; neglighcia gran, repeteixo, perqui: no es 
denuncia el fet, i així no és detingut el culpable 
i no es pot evitar que estigui tres dies més a 
Girona, que vingui a Barcelona i després passi 
la frontera. He afirmat que hi ha neglighncia, 
i fins diríem nebulositat en la inversió, millor 
dit, en l’aplicació d’una quantitat de la Caixa 
#Estalvis, sense acord del Consell de la Gene- 
ralitat, sense cap formalització, puix que tan sols 
per la resolució d’uns funcionaris de la Comissaria 
de Girona, són prop de IOO,OOO ptes. de la Caixa 
d’Estalvis que són ingressades per a cobrir un 
desfalc. I finalment hi ha neglighcia, i aquesta 
és la més gran de totes, en el que s’ha fet després, 
o sigui en permetre’s que continu‘in els serveis de 
Girona confiats a un funcionari que no té prestada 
fianCa de cap mena. I com ja he dit abans, els 
serveis es presten amb grans dificultats i defi- 
cihcies i anormalitats, fins al punt que si no 
estic equivocat en els meus informes, aquest 
funcionari s’ha vist obligat a cridar l’atenció 
del senyor Comissari, dient-li que ell no respon 
del que pugui ocórrer en aquella oficina. 

Per tot el que s’ha dit, crec que val la pena 
que parlem d’aquest afer, no en el sentit pol2mic 
ni polític, sinó en el sentit que mereixen els fets 
que tenen inter&s cabdal; perqui: és precís que 
els interessos de la Generalitat restin ben salva- 
guardats i no puguin tornar a ocórrer fets com 
aquests. Es precís que s’adoptin les mesures 
indispensables. 

Cal tenir en compte que en aquesta Comissaria 
de Girona, de la qual ja vaig parlar un dia - em- 

cara que incidentalmer$, perqu& a prec 
nyor Conseller de Finances jo vaig ajo 
interpel-Iació per a un altre dia, dia que encara 
no ha arribat perb que tinc el convenciment que 
arribar$--, en aquesta Comissaria de Girona ha 
ocorregut un fet tan ’extraordinari com el que 
representa el fet que a uns funciona:is se’ls ju- 
bili perb continuin treballant, deixani-se així de 
complir, com és degut, un acord de jubilació, 
fet aquest realment inexplicable. En  aquesta Co- 
missaria de Girona han ocorregut altres coses 
anormals, com per exemple el fet que durant 
uns mesos tots els funcionaris treballin hores ex- 
traordinhries i cobrin un plus, segons unes dades 
que m’ha tram& fa pocs dies el senyor %o 
de Finances. En  aquesta Comissaria han 
regut coses, en relació a la construcció de camins, 
respecte de les quals jo he demanat també unes 
dades al senyor Conseller d’Obres públi 
galantment m’ha ofert facilitar-me-les. 
nera que un altre dia tornarem a parla 
ocorre en aquella Comissaria, perqui. e 
convhcer que no és possible que, donada la 
tasca que pesa damunt una Comissaria, 
que abans era portada per una Diputació a 
President i vint Diputats, una Comissió perrna- 

’ 

motiu pel qual els assumptes de la C 
cauen en mans d’uns funcionaris. 

El senyor FONTBERN 
i Pujals s’ha oblidat de d 
de les bugaderes de Girona 

El senyor PRESIDENT 
senyor Fontbernat no és 
retirar-la. 

El senyor FONTBERN 

El senyor FONTBERNAT 
Un senyor DIPUTAT de la 

és Diputat per Girona. 
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bolitzada actualment en el Comissari de Girona, 
senyor Irla, ve a ésser c o a  una síntesi de l’admi- 
nistració republicana que ha caracteritzat sem- 
pre Girona i que tant est& d’acord amb l’ideari 
del Partit de 1’Esquerra Republicana. La V. S., 
senyor Vallits i Pujals, coneix prou bé, perqui: 
representa totes les comarques de Girona, que 
no des d’ara, sinó de temps enrera, puix, si no 
recordo mal, el senyor Vall& i Pujals havia estat 
Senador quan la Monarquia.. . 

EI senyor FONTBERNAT : Tot el que vul- 
guin. Fins ha fet 1’EZogi de  Catalunya. 

EI senyor VALLES I PUJALS : Per6 no he 
dirigit cap cor. 

EI sefiyor PRESIDENT : Ordre, senyors Di- 
putats. Senyor Dalmau, té  la parula. 

EI senyor DALMAU : EI senyor Vall& i 
Pujals sap perfectament que l’esperit republic& 
en moltes poblacions de Girona no ve des del 14 
d’abril, sinó de molt abans. Aquestes poblacions, 
aquests Ajuntaments, aquests Municipis, varen 
ésser republicans de dret des del 14 d’absil, perd 
de fet, practicament de fet, ja ho eren d’abans, 
perqu2 en gran nombre de Municipis la Majoria 
era republicana i, en aquestes condicions, l’ad- 
ministració d’aquests Ajuntaments venia confiada 
als elements republicans. En les comarques ca- 
talanes, sobretot en les comarques empordaneses, 
s’ha donat un to especial a aquella administració, 
t o  que s’ha caracteritzat, naturalment, sempre, 
i és lbgic que així sigui, per I’entusiasme que 
aquells homes republicans portaven a l’admink- 
tració de les seves coses, en les quals posaven 
un sentiment d‘equitat, de justícia, de noblesa 
de procediments, que difícilment en cap Muni- 
cipi d’aquests empordanesos regits per majoria 
republicana no hi havia hagut mai cap desfalc 
in cap deficibncia de serveis. En aquest sentit, 
com a síntesi precisament de pulcritud, d’equitat, 
de conscibncia republicana en l’aplicació del sen- 
timent republica en les administracions munici- 
pals, una de les persones de més ponderació era 

Irla. Nosaltres, en nomenar-lo Comis- 
Generalitat a Girona, cr&iem, i ha estat 

sta manera, que hi portaria, i hi ha portat, 

cisament un dels inconvenients que hi ha 
, en aquest sentit, pel Partit regionalista, 

ha estat que no era vulnerable en cap punt l’ac- 
tuació del senyor Irla. No hi ha hagut possibili- 
tat d’atacar el Comissari, ni les idees que ell re- 
presentava. Venturosament, no hi ha hagut mai 
ni una mica de cosa, excepte aquest desfalc. 
Tota l’obra que deia el senyor Vall& i Pujals, que 
abans necessitava unes Corporacions nombroses, 

t Diputats i Comissions provincials i 
s permanents, actualment la portava el 

senyor Irla (juntament, durant una temporada, 
amb els senyors adjunts). De manera, que si no 
hagués estat aquest desfalc, portat per un home 
no nomenat per la Comissaria de Girona, sinó 
imposat pel contracte que la Dictadura va fer 
quan s’encarregi del servei de la recaptació, que 
havia d‘ésser precisament un empleat de I’Estat, 

pleat del Cos d‘Hisenda, és per aquest 
que, segons I’articulat del contracte, es 
a seva fianCa a la meitat del que es redu’ia 

sentiment de pulcritud republicana. 

9 

a altres, de manera que si era un home que no 
fos d’Hisenda, hi havia una fianCa determinada, 
i per als empleats que fossin del Cos #Hisenda 
solament era la meitat; com si l’honradesa, 
com si l’honorabilitat d’una persona o el sol fet 
d’ésser empleat del Ministeri de Finances fos 
més honorable que una persona que no gaudís 
d’aquells privilegis. De manera que si aquell 
home hagués fet el que havia de fer, aleshores 
solament amb la fianqa dipositada es saldava tot 
aquell d2ficit que deixava, i no eren, doncs, grans 
quantitats, i el fet no era de gravetat extrema, 
i si no hagués estat la premsa vostra, tan parti- 
dista, tot s’hauria arranjat. (Diversos senyors Di- 
fiutats interromfien.) 

EI Sr. PRESIDENT : Ja els hem sentit massa; 
ordre, senyors Diputats. 

El Sr. DALMAU : De manera que l’única 
cosa que hi hauria hagut, segons haur i  vist el 
senyor Vall& i Pujals, hauria estat una actitud 
de negligbncia. Perb cal tenir en compte que 
el senyor Irla era fora de Girona, durant aquells 
fets, i com que hi havia el representant de 1’Ad- 
ministració de la Generalitat, quan romanien 
a Girona els senyors Adjunts; i un agent que 
tenia les funcions que li podia donar el senyor 
Irla, durant l’absbncia de l’esmentat senyor Irla, 
no es feia precisament la seva presbncia neces- 
saria o absolutament indispensable a Girona, 
quan el fet. 

Sembla que es va donar precisament a aquest 
senyor que havia fet el desfalc, unes hores o uns 
dies, per tal que tingués la suficient llibertat 
d’actuació i pogués iniciar alguna gestió personal, 
per si li era possible fer algunes aportacions per 
a pagar el dbficit i veure si d’aquesta manera 
podia restar liquidada la seva actuació a la 
Generalitat dintre de la Comissaria de Girona. 

Fora d‘aquest petit dubte, no hi ha recel ni 
altra cosa que pugui venir a vulnerar l’obra 
prestigiosa, gran i d i d a  que el senyor Vallb 
i Pujals coneixer& sens dubte pel llibre que s’ha 
publicat, que conté tota l’obra que la Genera- 
litat, sota el Comissariat del besenyor Irla, ha 
realitzat a Girona, i que un esperit de justícia 
i equitat, que hi ha d’haver per damunt de 
tota política, far& reconi:ixer al senyor Vallils i 
Pujals que la importhncia de les seves interpre- 
tacions no era tan gran com venia a suposar 
ell primeramen t. 

EI Sr. VALLES I PUJALS : Jo reconec 
sincerament la noblesa dels m6bils que han portat 
al senyor Dalmau a aquesta intervenció. No 
podia ésser més simpatica la seva actitud ací, 
aixecant-se a defensar el senyor Irla d’uns atacs 
que, per altra banda, jo no li havia dirigit. Ei 
senyor Dalmau ha fet una apologia de les con- 
dicions de rectitud, d’integritat i d’honorabilitat 
del senyor Irla, i que jo sóc el primer que em 
plau recontixer-li. 

Jo solament acusava el senyor Irla de ne- 
gligi:ncia, en el sentit que es desprenia de les 
meves paraules, i aquesta neglighcia és preci- 
sament deguda, a la meva manera de veure, a 
aquestes mateixes condicions del senyor Irla. 
Realment, el senyor Irla potser té  massa bon- 
homia, potser és massa bona persona, en el 

t 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
1 
I 

I 
I 
1 



t 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
1 
I 

! 

1 

PARLAMENT D E  CATALUNYA. - DIVENDRES, 24 D E  FEBRER DEL 1933 417 -- -- 

sentit que es dóna a aquesta paraula, per a 
exercir aquest c&rrec, i aix6 fa que el senyor 
Irla es trobi en la Comissaria de Girona en la 
situació aquella a la qual em referia al final 
del meu parlament, i en virtut de la qual es 
poden presentar casos com aquell inexplicables 
d’alguns funcionaris jubilats que continuen pres- 
tant servei. Aixd sols pot passar tractant-se d’una 
persona de la bonhomia del senyor Irla. Per6 
no n’hi ha prou en ésser bon home. 

Finalment, recullb un altre extrem de la 
intervenció del senyor Dalmau, que és el relatiu 
a la poca importgncia que té el fet. Li semblava 
que amb un aire de triomf podia dir : ((Ja veu 
el senyor Vall& i Pujals si té poca importAncia 
aquest desfalc, que ha quedat reduit a 5,000 
duros.)) La importkncia del fet no dep&n de la 
quantitat. Si la quantitat fos petita, la impor- 
t&ncia fóra la mateixa. Sobretot el que dóna 
importhcia al fet és el que es tracti d’un desfalc 
així en un servei tan delicat com és el de la 
recaptació de tributs de l’Estat, que nosaltres 
tenim en virtut d’un arrendament, i que qual- 
sevol cosa en aquest servei que no funcioni de- 
gudament, no solament posa en perill els inte- 
ressos que es poden perdre, sinó, també, el nostre 
prestigi i la nostra capacitat per a “exercitar la 
nostra autonomia el dia de dem&. Sota aquest 
punt de vista té importAncia el fet, i no per la 
quantitat. Si es tractés de més quantitat, la 
import&ncia fóra augmentada, per6 perqui: sigui 
la quantitat reduida, el fet no deixa de tenir 
import Ancia . 

Finalment, amb les paraules del senyor Dal- 
mau queda confirmat tot el que havia dit. Tot 
plegat no és altra cosa que un abús de la bonho- 
mia del senyor Irla, i resta afermat el que deia 
sobre la lleugeresa de la Comissaria. No dema- 
nem c&stig, ni execració pública, ni molt menys, 
perd és necessari que aquest fet no es pugui 
repetir el dia de dem&. 

El senyor PRESIDENT : El senyor Conseller 
de Finances té la paraula. 

El senyor CONSELLER de Finances : Poques 
paraules per cloure aquest debat, perqui: en rea- 
litat la narració que ha fet el senyor Vall& i 
Pujals dels fets succeits amb motiu del que ha 
provocat la interpel.lació no hi ha res que calgui 
rectificar, perquh és una narració fidel dels fets. 

De totes maneres, voldria recollir algunes indi- 
cacions fetes pel senyor Vall& i Pujals quan deia 
que era solament pel dictamen de tres funciona- 
ris que la Generalitat havia cregut liquidat com- 
pletament aquest assumpte. El senyor Vall& i 
Pujals ha reconegut que els Comissaris eren Con- 
sellers adjunts i, per tant, el Consell s’havia soli- 
daritzat amb les mesures adoptades pel Comissari, 
de manera que el Consell havia anat seguint al 
dia immediatament tot el succeit i que després 
va venir la inspecció dels tres funcionaris. Com 
a complement de la informació del Comissari, 
perd no l’única font d’informació del Consell. 

Per altre costat, he d’afegir que no hi ha 
motiu per a poder dubtar de l’honorabilitat, 
que no ho ha fet la V. S., per6 sí de la coacció 
moral que podien tenir aquests funcionaris pel sol 
fet d’ésser funcionaris i haver de jutjar una cosa 

d’una Comissaria. Jo he recordat, en la meva 
primera intervenció, una si:rie de disposicions, 
llegides per la V. S., relatives a la Comissaria de 
Tarragqna, que havia estat precisament en un 
estudi fet pels mateixos funcionaris, els quals, 
dictaminant d’acord amb la seva conscii:ncia, 
havien donat motiu a totes aquelles disposicions 
perquii llealment havien cregut que així com a 
la Comissaria de Girona no hi havia res que me- 
reixés censura, en canvi, a Tarragona, n’hi havia 
hagut i s’hi havia posat remei. De manera que 
aquesta sanció primera dels funcionaris és l’aval 
de la dignitat amb qui: varen fer aquesta segona 
informació. 

Parlava també el senyor Vall& i Pujals, i 
ho ha recalcat en la segona contestació que ha 
fet al senyor Dalmau, d’aquesta bonhomia del 
senyor Comissari de Girona que va donar alguns 
dies, pocs dies, perqui: el Recaptador veiés si 
podia trobar possibilitats d’ingressar aquella quan- 
titat. Jo crec que aix6 responia al fons de noble 
humanitat del senyor Irla, per6 responia també 
a un principi, a un fi, a un objectiu, que era 
precisament la possibilitat que poguessin trobar-se 
i irigressar aquelles quantitats, i arninorar o li- 
quidar per complert aquesta diferhcia que és 
petita. En referir-me a aquestes diferGncies, vull 
només de passada, sense entrsr al fons de l’as- 
sumpte, advertir al senyor Vall& i Pujals que 
ell ha portat aquí, com si fos cosa certa en tots 
els seus extrems, com si fos la versió oficial dels 
íets, una versió que ell reconeix que era recollida 
d’un rumor públic, per informació indirecta, i jo 
li he dit, en una interrupció, i em plau ara repe- 
tir-ho com argument, quan deia que hi havia 
tants dubtes sobre la xifra que representava el 
desfalc, que quedava redu’it a 25,om pessetes, i 
ell ha dit : ((Doncs el rumor públic deia que eren 
durus i no pessetes’)). Jo li faig avinent aquesta 
diferhcia perqui: vegi que les altres informa- 
cions poden tenir aquest mateix desfocament que 
tenen les xifres, que a la f i  eren més fAcils de 
concre tar. 

El Sr. VALLES I PUJALS : Aixb s’hauria 
evitat donant la versió oficial. 

El Sr. CONSELLER de Finances : No he 
tingut inconvenient a donar-li aquesta xifra. 

Finalment he de dir, perqui: crec que és una 
obligació, en aquest sentit, d’adherir-me, prenent 
peu de les paraules del senyor Dalmau, en nom 
del Consell, donar la nostra prova de solidaritat 
més completa, d’homenatge, per dir-ho així, a 
la labor que en la Comissaria de Girona ha fet 
el Comissari senyor Irla. 

Tinc el convenciment, i ho he de dir, que 
el fet de portar petits detalls com aquests, podria 
semblar quelcom que enterbolís l’obra meritís- 
sima, digna de tota lloanqa, que ha portat a 
cap el senyor Irla a la Comissaria de Girona, i 
havent-lo discutit aquí crec que no és un deure, 
sinó una vertadera satisfacció, en nom del Consell, 
dir la complaenqa amb qui: aquest ha seguit 
l’obra del senyor Irla a la Comissaria de Girona. 

Els que hem pogut fer-nos carrec de la im- 
portAncia d’aquesta obra, els que hem pogut 
veure amb quin sentit hum& de renovació i 
amb quina potencialitat d’actuació el senyor 
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Irla ha anat descabdellant la seva obra a Gi- 
rona, hem de creure, com deia el senyor Dalmau, 
que és un fidelíssim transsumpte del que volem 
que sigui l’administració republicana, no en petits 
detalls com la infidelitat d’un recaptador, que 
no arriben a empal.lidir-la ni enterbolir-la, ja 
que és una cosa accessbria, sinó que volem, al 
costat d’aquests detalls, fer sobresortir la gran- 
diositat de l’obra en tota la seva amplitud. 

I nosaltres afirmem que en terres de Girona, 
en terres d‘esperit profundament federal, que 
porten la tradició d’una rigidesa en 1’Adminis- 
tracio pública, considerem que l’obra de la Co- 
missaria de Girona segueix fidelment aquesta 
tradició d’aus terita t republicana. 

El Sr. VALLES I PUJALS : Resta en peu 
el que he dit, ja que és confirmat per les pa- 
raules del senyor Conseller de Finances i del 
senyor Dalmau. 

En  els elogis que tributa el senyor Conseller 
Delegat al senyor Irla, nosaltres no ens hi podem 
sumar. En el reconeixement i acatament a la 
seva honorabilitat, en absolut hi sumem el nostre 
assentiment. A l’elogi, no ens hi podem sumar, 
i, per altra part, resta en peu un fet, perqu& 
no ha estat qualificat de no cert pel senyor 

Conseller Delegat, i aquest és el que dóna més 
importancia a la meva interpel.laci6 : que avui 
la recaptació de tributs de 1’Estat a Girona 
es presta per funcionaris que no han constitu’it 
fianqa. 

abans que aixb es fa per administració directa. 
La cosa canvia completament de procediment. 

EI Sr. VIDAL I GUARDIOLA : Per admi- 
nistració directa també hi ha fianCa. A 1’Ajun- 
tament teníem la recaptació per administració 
directa, i també hi havia f i a q a .  

El Sr. CONSELLER de Finances : Per V. S. 
resta en peu tot el que ha dit, i per la nostra 
part, també. 

I , 
El Sr. CONSELLER de Finances : He dit I 

1 
t 

, 

ORDRE DEL DIA 

per a la sessi6 de dimarts 

Discussió del Dictamen de la Comissió sobre 
el projecte d’Estatut Interior de Catalunya. Precs 
i preguntes. 

(S’aixeca la sessió a tres quarts de nou de la 
vetlla.) 
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