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I DE SESSIONS 

Sessi6 del dia 28 de febrer del 1933 

S U M A R I  

A les cinc i deu minuts  de la  tarda e’s oberta la sessió, sota la presiddncia del senyor Companys. 
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia : Discussió del dictamen de la Comissió sobre el Projecte d’Estatut Interior de Catalunya. 

Discurs del senyor Casanoves, President de la Comissió, a propbsit de les esmenes presentades. 
Discurs del senyor Ventosa i Calvell impugnant  la totalitat del dictamen &Estatut Interior de Catalunya. 
Resposta del senyor Casanoves. 
El senyor Tries de Bes defensa un vot particular al predmbul de I’Estatut Interior. 
Resposta del senyor Rovira i Virgili, per la Comissió. Rectifiquen els senyors Tries  de Bes i Rovira 

El senyor Conseller de Justicia i Dret llegeix un projecte de llei concedint u n a  Pensió vitalicia a Sebastid 

Són aprovats els arts. ~ . r ,  2.n, 3.’ i 4.t de I’Estatut Interior de Catalunya. 
El senyor Covnorera deiensa un vot particular al cap. V.  
Resposta del senyor T a d e r .  
Es refusat el vot particular, i a p o v a t  l’art. 5.‘ 
Aprovació de l’arí. 6.* 
El senyor Comorera defensa un vot particular addicionant un article a l’art. 6.& Passa a estudi de la 

Comissió. 
El senyor TYies de Bes defensa un vot particular a l’art. 7.* 
Resposta del senyor Andreu, i rectificacions dels senyors Tries de Bes  i Andreu. 
Ordre del dia. 
S’aixeca la sessió a tres quarts de vuit de la vetlla. 

Lectura de diverses esmenes que s’han presentat. 

#Rectificació dels senyors Ventosa i Calvell i Casanoves. 

i Virgil i .  Rectifica novament el senyor Tries de Bes. 

Sunyer i Gavaldd. 

Passa a la Comissió. 
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A les cinc i deu minuts de la tarda s’obre la ses- 
si6. Al banc roig hi ha els senyors Conseller Dele- 
gat, de Justícia i Dret, de Governació, de Cultura, 
de Sanitat i AssistPncia Social, de Treball i Obres 
públiques i d’Agricultura i Economia. Presideix el 
senyor Companys. Es llegida i aprovada l’acta de la 
sessió anterior. 

ORDRE DEL DIA 

Discussió del dictarnen de la Comissi6 sobre ell 
Projecte d’Estatut Orghnic anterior de Catalwnya 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Secretari do- 
nar& compte de diverses esmenes que s’han presen- 
tat. 

EI Sr. SECRETARI: <Esmena. - Els Dipu- 
tats que sotscriuen tenen l’honor de proposar les se- 
güents esmenes al dictamen del Projecte d’Estatut 
Interior : 

Article 46. Apartat 6: Quedar; redactat així: 
”La facultat de presidir ei Consell Executiu, sen- 

Article 47. Esmena al final: 
Per comptes de: ”fora del cas, etc.”, posar-hi: 

Article 48. (Quedar& suprimit.) 
Article 41. Suprimir ”tal com es preveu en l’ar- 

ticle 48”. 
Palau del Parlanient, 28 de febrer del 1933. - 

M. Barrera, M. Rauret i Callol, Lluís Bru, Miquel 
Guinart, J. Lluhí, J. Bilbeny i Pere Cerezo.), 

El Sr. PRESIDENT: E1 senyor President de la 
Comissió, 2 vol fer algunes manifestacions en rela- 
ció a aquestes esmenes? 

El SI-. CASANOVES: Realment, no estem en- 
cara en el moment de discutir aquestes esmenes que 
afecten a una de les parts fonamentals del dictamen, 
i encara la Comissió no s’ha pogut reunir per a can- 
viar impressions sobre aquestes esmenes. Pero per 
tal que els senyors Diputats que intervenen en la dis- 
cussió de la totalitat puguin tenir un avenq del que 
és impressió personal del President de la cloiiiissib 
d’Estatut OrgBnic Interior de Catalunya, em crec 
en el cas de dir que, al nieu entendre, aquestes es- 
menes representen gairebé la voluntat de la Majoria 
que té la responsabilitat del Govern en aquest Par- 
lament i, per tant, possiblement en el transcurs de la 
discussió podran ésser incorporades al dictarnen. Eni 
limito en aquesta ocasió a fer aquest aclariment per- 
qui., com ja vaig dir en presentar el dictamen al Par- 
lament, en el transcurs de la discussió i de les deli- 
beracions parlament&ries, procurarem en tot el pos- 
sible acceptar les suggestions deis senyors Diputats 
que tendeixen a millorar el dictamen. 

E1 Sr. PRESIDENT : Després d’aquestes mani- 
festacions del senyor President de la Coimissió de 
1’Estatut Orginic Interior de Catalunya, té la paraula 
el senyor Ventosa i Calvell, per a consumir el segon 
torn en contra del dictanien de la Comissió. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Senyors Dipu- 
tats : E1 Projecte d’Estatut Interior de Catalunya que 
estem discutint té, al nostre judici, una doble carac- 
terística: per un costat ve a ésser com el complement 
constitucional del nostre rPgim autonbmic ; i per l’al- 
tre és la iniciació de la nostra legislació. Comple- 

se prendre part en les votacions del Consell.” 

”si no es formulen d’una manera expressa”. 

ment constitucional del nostre rkgim autonbmic, que 
té el seu origen en la Constitució de la República i 
en les facultats que ella permet d’atorgar a les di- 
verses regions espanyoles. Complement constitucional 
que té el seu marc en 1’Estatut aprovat per les Corts 
Constituents; marc en molts dels seus aspectes de- 
ficient quant a les facultats que s’atorguen i con- 
fús quant al seu exercici : per6 que de totes maneres 
hem de reconi.ixer lleialment i francament que re- 
presenta una base per la qual el poble cat& podri 
exercitar les seves facultats de sobirania, circums- 
crites, limitades, regulades, per6 suficients, con1 a ba- 
se, per a desenrotllar la seva personalitat i per de- 
terminacions prbpies. 

Aquest Estatut, 1’Estatut aprovat per les Corts 
Constituents, ve a reconPixer - l’altre dia ho deia elo- 
qüentment el senyor Rovira i Virgili - la dignitat en 
I’Ús de la nostra llengua catalana, cosa aquesta per 
ja tots nosaltres de cabdal importrincia; representa la 
possibilitat, no solament de conservar, sinó d’asse- 
gurar l’evolució normal del nostre Dret civil, atri- 
buint-li, encara que sigui parcialnient amb I’organit- 
zació de la funció judicial, el mitjri de preservar-la 
d’ingerhcies estranyes i pertorbadores. Aquest Es- 
tatut en3 atribueix un organisme de govern i un 
Parlanient, pel qual nosaltres podem gorvernar-nos 
i legislar. I precisament en l’exercici d’aquestes fa- 
cultats, s’ha elaborat i avui es ve a sotmetre al Par- 
lament el Projecte d’Estatut orgrinic interior de Ca- 
talunya, que, com deia abans, constitueix la inicia- 
ció legislativa del nostre ri.gim autonhic.  

Té, a més, aquest projecte, una característica espe- 
cial. I és que així com les autoritzacions de la Constitu- 
ció, així com les disposicions de 1’Estatut aprovat per 
les Corts Constituents eren una regulació establerta 
per un poder sobirk superior a nosaltres, el projecte 
que avui comencem a discutir és una obra nostra, nas- 
cuda de la nostra prhpia voluntat, podent &ser apro- 
vada, discutida i modificada pels vots del nostre Par- 
lament. 

En assenyalar aquest fet, vull que les meves pri- 
meres paraules siguin per expressar el que crec que 
representa un sentiment unininie de la Cambra, fent 
palesa la nostra satisfacció perquk pugui avui el Par, 
lanient catal& comenqar la seva tasca legislativa ela- 
borant una llei que constitueix la base essencial de 
la nostra vida collectiva. 

Per6 una vegada dit aixh, jo voldria fer remar- 
car que aquesta satisfacció nostra no ha d’apartar la 
nostra visió del que és en realitat l’autononiia, perquk 
jo no voldria que es considerés que l’autoiiomia pot 
consistir en una fórmula verbal, buida de sentit. I en 
aquest ordre, he de dir que jo lamento que fins avui, 
ni pel .Govern actual, ni pel que l’ha precedit, ni per 
l’anterior, és a dir, ni abans ni després de l’aprova- 
ció de l’Estatut, no s’hagi donat al poble de Catalu- 
nya la sensació que existia realment un ri.gim au- 
tonhmic que ens permet reconstituir de bell nou la 
nostra vida sobre bases que responguin vertadera- 
ment a la nostra constitució íntima. Ho assenyalava 
l’altre dia el senyor Comorera quan deia que ni cn I’Ús 
de les facultats que tenia de fet el Govern provisio- 
nal, ni en l’iis de les facultats que de dret correspo- 
nen al Govern catal& després de l’aprovació de 1’Es- 
tatut, ni en l’exercici de la funció legislativa, ni en 
l’exercici de la funció executiva, encara no s’ha donat 
la sensació que existia un Govern represenant i rec- 
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tor de Catalunya disposat a emprendre l’obra de re- 
constituir la vida del nostre poble. 

A aquesta cal atribuir un fet que a cap per- 
sona no li pot passar madvertid; aixd és : que 
la discussió de 1’Estatut de Catalunya, la implan- 
tació de 1’ Autonomia de Catalunya coincideix 
amb un cert estat de depressió catalanista del 
nostre poble. I dic aixd, no pas amb satisfacció, 
com ho suposava l’altre dia el senyor Comorera, 
ans lamentant-ho, perqu& nosaltres tenim per 
norma, i crec que ho hem demostrat amb la 
nostra actuació, procurar quan es tracta dels 
interessos del nostre poble, posar aquests interes- 
sos pel damunt del que puguin ésser qüestions 
de partit. 

Precisament perqu6 és aquest el nostre con- 
cepte, he llegit amb pena, fa pocs dies, unes 
paraules que m’han semblat lamentables, pro- 
nunciades per un dels actuals Consellers de la 
Generalitat de Catalunya; més lamentable encara 
perqu6. foren pronunciades en presbcia de l’ho- 
norable senyor President de la Generalitat de 
Catalunya. Deia aquest senyor Conseller, referint- 
se a la possibilitat que ben aviat hi haguessin 
unes eleccions : ((Si nosaltres som venpts ,  alesho- 
res, els ,que guanyin no respondran a aquell 
criteri jurídic que ens inspira a nosaltres, i abans 
que aix6 passi, si és que realment pot ocórrer, 
nosaltres creiem que seria preferible que tornés 
a imperar el centralisme a Catalunya, perqui: 
seria molt millor que ens dominessin els altres 
a qu6 ens oprimissin els propis catalans.,) La refe- 
rbcia la tinc ací, treta del F d l  Oficial. 

Jo crec que no es pot dir, sota el punt de 
mira catalanista, una heretgia més gran, i estic 
segur, fins descomptant el que podia haver-hi 
d’escalf oratori, que el criteri no és compartit 
per molts elements de la majoria. 

Un Sr. DIPUTAT : Ja coceixem els proce- 
diments de la Lliga Catalana d’ara. 

Un Sr. DIPUTAT de !a Lliga : Quins relació 
té una cosa amb l’altra? 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Jo crec que 
nosaltres en cap cas, en cap cas, hem dit que 
consider6ssim preferible un r6gim centralista, sinó 
que en tot  moment haveu tingut amb el nostre 
silenci o amb la nostra actuació, la nostra col- 
laboració. 

Jo no assenyalo aixd ... (L’orador e‘s interrom- 
fiut $er u% senyov Diputat,  amb  termes q.ue NO es 
perce beixen.) 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Jo he de 
demanar que se’m deixi explanar el curs de I s  
impugnació al Projecte d’Estatut Interior de 
Catalunya. 

Jo no assenyalo aixd purament per a buscar 
uns motius d’atac contra un dels senyors Conse- 
llers, encara que crec que seria justificat; no ho 
faig amb aquest objecte; ho faig per a assenyalar- 
ho com a símptoma, com expressió d’un esperit 
que ha prevalgut en la Majoria, i que ha vingut 
a fer ineficaC l’actusci6 del Govern de Catalunya. 
Es l’esperit de partit; és la tendhcia a sobre- 
posar les consideracions de partit i els organismes 
de partit a les consideracions d’inter6s general 
de Catalunya i als organismes de govern del 
nostre poble. Per a comprovar-ho n’hi ha prou 

amb recordar el que hem llegit reiteradament, 
és a dir, que en reunions de i’Esquerra es prenien 
d’una manera definitiva decisions que corres- 
ponien al Parlament. Avui mateix, el President 
de la Comissió notificava, sense .reunir la Comissió 
de Constitució, que fóra acceptada una esmena 
que no té altre objecte que resoldre un plet 
intern de la Majoria. 

El Sr. CASANOVES : Es tractma d’un cri- 
teri personal. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Crec que tots 
ens entenem, senyor Casanoves, i per consegüent 
queda clar que en aquest cas ha ocorregut, com 
en molts d’altres, una usurpació de funcions par- 
lamenthies. L’obsessió del partit, l’inter&s elec- 
toral, vos han fet apartar el pensament de l’in- 
ter6.s i la consideració de l’autonomia de Cata- 
lunya. L’episodi polític vos fa oblidar la missió 
histdrica que a tots, perd especialment a vosaltres, 
vos ha estat confiada. 

La mateixa preocupació del partit es mani- 
festa en el Projecte d’Estatut Intenor que dis- 
cutim. Vosaltres n’heu fet, en lloc d’una obra 
totalithia, un Estatut i un Projecte de partit; 
i dir en algun dels seus aspectes, l’obra no d’un 
partit sinó d’una fracció de partit. 

I no és pas aixd el que ha d’ésser, perqu6, 
Constitució o Estatut, a tot arreu del món re- 
presenta una carta *de convivincia, zona neutral 
i comú en la qual coincideixen persones d’idees 
diverses, per6 amb uns principis fonamentals 
que constitueixen la base de la vida col-lectiva, 
i quz són acceptats per tots; naturalment, des- 
cartant aquells que viuen ideoldgicament en zones 
extremes de l’opinió pública, situades fora dels 
principis que constitueixen la base fonamental 
de la nostra vida pública. 

Un Sr. DIPUTAT : Quines són? 
El Sr. VENTOSA I CALVELL : Aquest ca- 

racter de totalitat té per objecte obtenir l’adhesió 
del major nombre possible de persones a la carta 
constitucional, i assegurar així una permanbcia 
en la seva vig2ncja que posi la Llei constitucional 
fonamental fora de les constants fluctuacions 
dels partits. 

Tots els partits tenen una tendhcia natural 
a considerar-se permanents, indestructibles, i no 
obstant, ja veieu vosaltres de quina manera 
varia el seu predomini. Si mirem enrera i con- 
siderem els darrers trenta anys, veurem com 
l’opinió pública cada tres, quatre o cinc anys 
ha canviat fonamentalment d’orientació; i és clar 
que no es pot admetre que cada un d’aquests can- 
vis hagi d’implicar una variació’ en 1’Estatut fona,- 
mental. 

I aixi, que és1 essencial a tots els p$soa és més’ 
cssencial encara al nostre país,, perqu6 la nostra 
autonomia 4s d’implantació rescent. E1 nostre r& 
gim coinstituix una planta tendra, subjecta, a molts 
perills. Penseu que pel- a doaar coatingut real a 
l’autolnomia, cal fer el tr’asphs de serveis, i que 
aquest pot topar amb dificultats múltiples que fa- 
cin que en llolc d’efectuar-se el trasphs d’una, ma,- 
nera equitativa, es faci d’una, manera cointrhria 
als interessos, del nostre poble. 

Penseu el que podria ocórrer si hi hagués un 
Govern - la, cosa na és impossible - que fosi coa- 

, 
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trari a l’autonornia de Catalunya. Penseu en q u P  
pot ésser necessari que entre tolts els catalans s’es- 
tableixi una Solidaritat per tal de defemar el que 
ens és comú a tots. 

A h !  Perd així5 exigeix que hi hagi una carta 
de colnvivsncia; una Constituciih que tolts polguem 
colnsiderar com la, nostra llei i no colm la llei impoi- 
sada per un partit. I aixb és el que volsaltres na 
haveu fet en el projecte que veniu a sotmetre al 
Parlament. 

I, no obstant, la tasca era facil, perquP aquest 
projecte venia determinat, dos riells que són, per 
un costat, la Constitució1 de la República, i per l’al- 
tre, 1’Estatut aprovat per les Corts Constituents. 
De manera que, en realitat, la Constitució de Cata- 
lunya esta integrada per tres cossos diferents : 
L a  Constitució, 1’Estatut aprolvat per les Corts 
Constituents i la Llei folnamental que esta ara a 
discussió del Parlament. I precisament en la, Cons- 
titucib de la República i en l’zstatut aprovat per 
les C a t s  Constituents es reserva el Poder Central, 
el Poder de la República, totes aquelles facultats 
relacionades amb els grans principis fonamentals, 
que divideixen i separen els, homes, i deixa com 
a facultats prdpies i característiques, del Goivern de 
Catalunya i del Parlament de Catalunya, en la le- 
gislacib o en l’execució, aquelles matitries en les 
quals els catalans ens poldem entendre ficilment 
perquP constitueixen Únicament el mitja d’anar 
a estructurar l’autmomia del nostre poble. 

S’ha discutit la denoiminació que haveu dolnada 
a aquest projecte de llei. Hom afirmava que aques- 
ta denominaci6 nci essent la de uConstituci6 Inte- 
r i o r  de Catalunyas o ((Constitució Interna de Ca- 
talunyan estava afectada del pecat de timidesa. 
Pera, per aquest concepte, no1 adresaré cap carrec 
a la Cmissi6. Jo crec que, en definitiva, les colses 
són, el que són i, en realitat, certament, de res no 
serviria que nosaltres nomenéssim amb noims 
pomposos una llei, perquit aixd na augmentaria 
en res les facultats que realment ens corresponen. 
Per consegilent, bé esta ((estatut Oqgdnic)) o ((Es- 
tatut Interior)), com vulgueu ; en definitiva el 
nom no1 fa la coisa i les nolstres facultats vénen de- 
limitades i determinades, en, alguns punts, con- 
forme als nostres desitjols ; i en altres, mi-s enSA 
del que foren les noistres aspiracions. E l  Govern 
primer, en denominar-lo uEstatut Organic)) ; la 
Comissi6 després, en denolminar-lot ((Estatut In- 
terim de Catalunyas, jo crec que han estat d’a- 
cord amb la realitat de les coses. Perd ni el Gol- 
vern ni la Comissi6 no han estat ldgics ; perquP, 
per una banda, diuen que s’ha de nomenar ((Es- 
tatut Interiors perque nosaltres noi tenim facul- 
tats per a fer una Colnstitució, pcrb, per altra ban- 
da, prolclarnen, en total de principis socials, una 
serie de principis que no són propis cl’un Estatut 
Interior o d’un Estatut Organic, sinó que perta- 
nyen a una Constitució. I, de fet, en aquests prin- 
cipis socials no haveu fet altra coisa que traduir, 
en alguns casos, literalment, els, articles que, sol- 
bre aixa, hi ha en la h s t i t u c i ó  espanyola. 

Evidentment, jo no he d’amagar que aquests 
articles de lla Constitució espanyolla a nosaltres 
no ens semblen bé. P’Uc dir, per exemple, que 
els articles, en els quals s’estableix i es consagra 
una tmdencia socialitzant que arriba inclús a Yex- 

propiaci6 sense indemnització, ens sembla que res- 
ponen, a una orienta& híbrida que no’ d6na satis- 
facció1 als solcialistes i que, en canvi, en. destruir 
la cmfianqa, són pertorbadors de la nolstra Eco- 
noimia. Noisaltres estimem que amb el que s’anoc 
mena laicisme, afirmant una neutralitat que en 
realitat és impossible noi es fa res més que dis- 
fressar una tendPncia sectaria i persecutdria que 
ve a agreujar i fer5r els sentiments religiolsos de 
molts. (Ru~QTs.)  

E l  Sr. FABREGUESI: Va mollt equivacat, 
senyor Ventosa. 

E l  Sr. VENTOSA : Em permetra que exposi 
aquesta opini6 d’un sector impolrtantíssim de 1’0- 
pini6 catal’ana. 

E.1 Sr. FABREGUES : I entre aquest sector 
cal comptar-hi la V. S. 

E l  Sr. VBNTOSA : Per6 tolt aixa pot ésser 
discutit en la CoinstituciB espanyolla. 

Tot aixb es pot discutir allí, perqui: allí té 
una realitat la facultat de prendre una decisió; 
es pot adoptar aquella solució, o la solució con- 
traria. Perd, aquí, per qui: ho haveu fet? Per 
la galeria? Ni tan sols per aixb és eficaq, perqu6 
en definitiva tothom esta en el secret que els 
articles del nostre Estatut no volen djr res ni 
serveixen per res, perqui: totes les afirmacions 
que feu v h e n  ja determinades per la Consti- 
tució espanyola. I per a demostrar-ho, només 
faré una pregunta. Si vosaltres ho haguessiu 
volgut resoldre o el Parlament hagués volgut 
resoldre-ho d’una manera diferent, hauria pogut 
fer-ho? Evidentment, no, perqui: ve determinat 
pels principis de la Constitució de la República. 
Doncs, si no ho podem resoldre d’altra manera, 
perqui: entretenir-nos ací a fer una simulació 
ridícula d’una sobirania que no tenim, afirmant 
uns principis i fent veure que som nosaltres els 
que salvaguardem unes coses, quan nosaltres no 
tenim facultats per a salvaguardar ni per a re- 
soldre ni per a decidir res en aquesta mat&ria? 

La conseqüi:ncia d’aixb no és altra que el 
sentar principis tebrics, inoperants, sense altre 
objecte que viciar l’Estatut, afectant-lo d’aquell 
vici de partidisme. Haveu sentat ací innecessa- 
riament un motiu de discrephcia i de disc6rdia 
entre els catalans, i, per tant, us haveu apartat 
d’aquella obra totalitaria que sense renunciar a 
cap dels vostres principis, que ja estaven con- 
sagrats en la Constitució de la República es- 
panyola, podieu fer en bé de l’autonomia de 
Catalunya i en bé de la solidaritat, que pot 
ésser necessaria en qualsevol moment, de tots 
els catalans. I el mateix defecte ve a manifes- 
tar-se també en altres extrems essencials del 
projecte que estern discutint. Jo prescindeixo de 
detalls i d’articles perqu6, naturalment, seran 
objecte d’examen i de discussió, després, en el 
curs del debat; i em limito a assenyalar les grans 
Institucions que dins del nostre ri:gim autonhmic 
han d’exercir les funcions que ens han estat 
assignades. 

La primera és el Parlament. Respecte al Par- 
lament, ve ja determinat en I’Estatut aprovat 
per les Corts Constituents : primer, que és el 
poder sobir& a Catalunya; segon, que el Parla- 
ment haur& d’elegir-se per sufragi universal, di- 
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per expirar els cinc anys; altre, és el suicidi, 
per acord pres pel mateix Parlament, i el tercer, 
és el referbdum. Perd el referbdum establert 

adeqpat per aisb : en altres pai’sos, la facultat de 
dissolució correspon al President ?e! Consell, 
juntament amb els Presidents daltres organis- 
mes com el Consell d’Estat a Prússia i el del 
Parlament, etc. Aquí, com no hi ha cap m6s 
organisme que el Parlament, s’ha de recórrer 
al referbdum. Perd perquP aquest pugui tenir 
lloc, ésl indispensable la iniciativa del President 
OI el 25 per 100 dels electors, i en tots els casos 
ell volt fa,volrable del 40 per IOO dels electors de 
Catalunya. 

Aix6 és tancar la porta i fer un nus que no es 
pedra deslligar. I com que les coses en definitiva 
i en realitat sempre tenen una solució, quan 
un nus no es pot deslligar es talla; i en aquest 
cas la ruptura vlolenta fóra un estat d’anarquia, 
de protesta, de revolta contra l’autoritat del 
Parlament; i el més probable, el que és de témer, 
és que la solució es buscaria en el Poder central, 
en el que l’opinió de Catalunya podria veure 
l’únic remei, la sortida. I aixd vindria a repre- 
sentar en realitat la mort del nostre r&im auto- 
ndmic. Jo us demano que reflexioneu sobre aquest 
punt; que penseu si és que us convé, tancar la 
porta d’una manera tan definitiva a la possi- 
bilitat de dissolució del Parlament, i si no és 
molt millor deixar que l‘opinió púbica es mani- 
festi. 

Una altra de les nostres institucions fonamen- 
tals és el President de la Generalitat. Gs una 
institució que en 1’Estatut aprovat per les Corts 
Constituents resulta un xic confosa, equívoca, 
que es presta a males interpretacions. El Presi- 
dent de la Generalitat, que assumeix per un 
cantó la representació del Poder central, per 
altre cantó és el Cap del Poder executiu a Cata- 
lunya. El President de la Generalitat est& sub- 
jecte al Parlament, i ensems, té  amb el Par- 
lament una relació derivada de les seves facultats 
executives i de representació del Poder central 
que se li atribueixen. Es una confusió que ens 
ha cridat l’atenció des del primer moment a 
tots. Recordeu tots vosaltres que en el moment 
de contestar a l’aleshores Cap del Consell Exe- 
cutiu, senyor Lluhí, gairebé va ésser rúnic punt 
que vaig ocupar-me, perqus em va semblar que 
era indispensable que es definissin i es precisessin 
les atribucions de cadascú i no hi hagués confusió 
entre una i altra institució. En  bon r&gim politic 
hi pot cabre una solució acceptable, atribuint 
majors o menors facultats al President, definint 
de tal manera o de tal altra la delegació; alld 
que no és possible és introduir una confusió, 
fer que hi hagi una magistratura que no tingui 
perfectament delimitades les seves funcions i les 
seves relacions amb els altres organismes de 
Govern. Aquest problema té dos aspectes; un, 
l‘aspecte de delegació. Assenyalava jo un dia 
que hi ha una distinció fonamental entre el 
mandat civil, en el qual el mandant conserva la 
possibilitat d’intervenir en aquelles mateixes 
funcions que delega; i el mandat polític o dele- 
gació política, en la qual la delegació implica 
que la persona que delega es despulla de les 
seves atribucions i les traspassa a un altre que 
les exerceix. Ho veiem per exemple en un Govern 
que nomena un governador, i després de nomenat, 

i 
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els Enistres no exerceixen les funcions del gover- 
nador, sinb que cadascú té delimitades les seves 
funciolns i atribucions. 

En aquest cas, la confusi6 és evident. Abans, el 
delegat s’anomenava cap del Consell Executiu : proba- 
blement, va sedular que el senyor Lluhi donava a 
aquest títol una categoria i una importincia excessiva 
i llavors es va variar el títol i es va donar el títol- 
que és més propi d’una societat an6nima que d’un Go- 
vern -, de <Conseller Delegab. La confusió abans 
assenyalada entre el mandat civil i la Delegació po- 
lítica apareix aquí amb la possibilitat que el man- 
dant segueixi intervenint en les mateixes funcions que 
té delegades. Jo us demano que hi doneu una solu- 
ció; us ho demano des d’un punt de vista objectiu i 
general, per l’interits general de Catalunya ; per6 
crec que el partit d’Esquerra Republicana de Catalu- 
nya hi té més interits encara que nosaltres mateixos, 
perqui: si no, d’aquí un quant temps, si aquesta confu- 
sió subsisteix, no hi haurh possibilitat que es troba- 
r i  qui vulgui exercir el chrrec de Conseller. En  de- 
finitiva, tothom pot ésser molt modest de la seva per- 
sona, perb ha de sentir la dignitat i l’autoritat del 
cirrec que exerceix i no crec que cap home amb sen- 
tit del propi valer s’avingui a exercir les funcions de 
Conseller Delegat amb caricter real de Secretari. 

Un altre aspecte és el de la responsabilitat. Res- 
pecte d’ell s’ha dit moltes vegades-i el senyor Pi 
i Sunyer ho ha repetit reiteradament -, que es volia 
que aquesta responsabilitat fos efectiva. Es vol que 
la responsabilitat sigui efectiva, perb ensems es 
multipliquen i s’acumulen les trinxeres perquit aques- 
ta responsabilitat no es faci realment efectiva. L’G1- 
tima d’elles - jo no he pogut saber si havia estat re- 
tirada o no, per6 és igual, perquit en definitiva el que 
discutim és el dictamen, mentre no hagi estat mo- 
dificat - diu que perqui: el President de la Genera- 
litat vingui aquí al Parlament a respondre d’una 
interpdlació es necessitarh que ho demanin trenta 
Diputats; trenta Diputats que no es poden trobar 
enlloc més que en la Majoria. De manera quc re- 
sultari que la responsabilitat del President no ser& 
davant del Parlament - que és format per tots i di- 
ré qtle quant al dret de fiscalització, especialment per 
les Minories -, sinó que repeteix el mateix error que 
es manifesta tan sovint de qu8 el President no respon 
més que davant la Majoria. A més, crec que li feu un 
flac servei, perqui: en el mateix moment en qui: voleu 
sostreure de la discussió i de la crítica a una persona 
no feu més que exposar-li d’una manera més cons- 
tant, car en definitiva podri ésser que no vingui al 
Parlament, per6 no podreu impedir el dret de criticar 
els seus actes i la seva gestió, colocant-lo aleshores en 
la situació desairada d’una persona que defuig el 
presentar-se davant del Parlament quan fan la crítica 
de la seva gestió o dels seus actes. Crec que en interits 
del prestigi de la magistratura, el President de la Ge- 
neralitat, és precís que doneu a aquest problema una 
solució adequada. No em preocupen les divisions in- 
teriors vostres ; all6 que em preocupa és que aquesta 
magistratura, que juntament amb el Parlament cons- 
titueix una de les bases fonamentals del nostre ritgini 
autonbmic no. sigui organitzada ni regulada tenint 
en consideració els interessos, els desitjos o facultats 
d’una persona determinada, sinó les convenikncies del 
nostre poble i l’estabilitat del nostre ritgiin. 

I anem al darrer dels grans aspectes de 1’Esita- 

t u t  Interior de Catalunya dels quals en aquest tom 
de totalitat crec que he d’ocupar-me : el relatiu a 
la funció judicial. No diré polder judicial, perqd 
em semblaria evidentment la denominació1 excessi- 
va per a les funciolns que en 1’Estatut ens són atri- 
bu‘ides. ‘0s una cosa tan elemental, que noi crec val- 
gui la pena de repetir-la el dir que la funció1 judicial 
en el seu exercici ha d’ésser independent de tota in- 
gereacia del poder executiu ; per6 no n’hi ha prou 
en dir-hol, sintx que és precís que la independPncia 
sigui efectiva, implantar-la d’una manera efecti- 
va. Ta l  com esth en l’Estatut, no hi ha absolluta- 
ment cap garantia d’independhcia del poider judi- 
cial. Aquesta independsncia és més necessh-ia a 
Catalunya que enlloc, perque en un país més ex- 
tens la independencia ve defensada per la, mateixa 
extens% del país. Aquí a Catalunya, pel contacte 
més immediat entre els organismes de govern i els 
organismes que exerceixen la funciiv judicial, són 
més perilloses les ingerhcies i més ficils les in- 
tervencions del poder executiu. 

Noi vull entrar - perque ncn vull donar un aire 
pollEmic a la meva intervencib - en certes mani- 
festacions que ja s’han prolduit de pressiót d’un par- 
tit  sobre els organismes1 judicials de Catalunya. Jo 
us dic que a tots ens interessa apartar tota inter- 
venci6 de partit i de golvern en les, funcions judi- 
cials. Noisaltres per aconseguir aixb virem presea- 
tar  a la Comissió de Clonstituciós una fbrmula, 
fdrmula que semblava que havia d’ésser’ acceptada, 
que havia trobat un boa acollliment. Després, ens 
varen dir que no. Jo assenyalo només1 el fet, indi- 
cant el perill que per a torts representa el no1 deixar 
ben salvada la independ6ncia del poider judicial. 

I amb aixd acabo1 les crítiques, les observacions 
que d’una manwa general, he cregut que havia de 
fer al projecte d’Estatut Interior, en nom d’aques- 
ta Minoria de Lliga Catalana. Després, en l’exa- 
men i en la discussió dels diversos1 títols i articles, 
aquestes obsemacions tindran el seu desenrotlla- 
ment adequat. Ara, de mo’ment, m’interessa no- 
més assenyalar que vosaltres en aquest Estatut 
Interiolr no haveu fet una obra constitucioinal de 
Catalunya, sinó una obra de partit, i repeteixo, 
com deia abans, una obra que en alguns dels, seus 
aspectes respon a una fraccib de partit, i avui pot- 
ser diria a unes componendes de partit. L a  cmse- 
qiiencia d’aixi, és que al mateix temps que aquest 
Estatut sigui apravat pel Parlament de Cata- 
lunya, quedar& oberta la porta a la seva revisiin, 
privant per consegüent a aquest Estatut d’aquella 
coadició1 d’estabilitat i permanencia que ha de 
tenir un Estatut que hagi d’ésser base de la vida 
coHectiva d’un poble. E n  aquest sentit jo,, com a 
resum i com a conclusió de tolt el que he tingut 
l’honor de manifestar al Parlament, he de dir que 
a criteri d’aquesta Minoria el proliecte d’Gtatut 
Interior, sotmes avui a l’aplrovaciót del Parlament, 
no constitueix el sustentacle adequat de l’autono- 
mia de Catalunya. 

El Sr .  PRESIDENT : Té la paraula el senyar 
Casanoves, com a President de la Comissi& 

E l  Sr C’ASANOVES : El senyolr Ventoisa en 
impugnar el dictamen de 1’Estatut Interior de 
Catalunya ha hagut de reconeixer un fet que ja 
assenyalava el que en aquest moment us parla en 
fer la presentació del mateix dictamen, a sigui 
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que l’Ektatut Interim es mom dintre de dues fites) : 
entre la Colnstitució de la República i la Consti- 
tucib 01 Estatut extern de Catalunya, l’Estatut 
decretat per les Corts Coastituents. 

Per tant nosaltres, que ens modem aquí dintre, 
havíem de traduir dintre d’aqucst Estatut intern 
tot all6 que entrava dintre de les noistres atribu- 
cions, respectant aquelles dues Lleis fonamentals 
i havíem d’cstructurar jurídicament aquests po- 
ders regiolnals que 1’Estatut exterior ens atorgava. 

(Ocupa la presidBncia el Vice-president segoTz, 
senyor Martinez Domifigo) . 

El senyor Ventosa i Calvell ens deia en nom 
de la Minoria de la Lliga, que ]’Estatut noi res- 
poaia a una totalitat de la voluntat del poble ca- 
tal& que ni era una obra de coinvivPncia ni una 
obra de sollidaritat nacional, i que negava aquelles 
condicions essencials per a tota Constitució que 
pemetés moure’s a tots  els partits i a tots els mem- 
bres de la patria catalana i ens polsava de relleu 
diversos aspectes d’aquest Estatut, assenyalant- 
nos en un aspecte la presidencia de la Generali- 
tat, en altre aspecte el poder parlamentari, i des- 
prés, referint-se també a la funció judicial i a la 
manera de revisionar aquest Estatut, ens deia : 
$s un %tatut intern que noi té la catego’ria d’una 
Constitució. Vosaltres hi paseu declaracims de 
principi que solament han de figurar en les grans 
Constitucions dels pobles que exerceixen llur sol- 
birania, referint-se encara que de passada, al que 
jo deia l’altre dia en posar aquest dictamen a la 
consideraciiv de la Cambra, a aquells principis 
com el de qu$ Catalunya dintre del seu Estatut 
Interim reafirma d’una manera colllectiva que voii 
complir les lleis laiques que coim a reflexe de la 
Constituci6 de la República poirta aquí ; que Ca- 
talunya també reafirma la seva voluntat dintre 
d’aquest Estatut coasiderant la propietat coim una 
funcib solcial colntra el criteri individualista ; i 
així també ens deia respecte a l’ensenyament que 
era un ensenyament sectari i partidista, quan 
nosaltres en establir i reafirmar que dintre de les 
nostres institucioins l’ensenyament seria laic, v08- 
liem complir tambC amb les, lleis fmamentals de 
1’Estat que com Estat anticoifessional, priva de 
qu& els nens siguin sotmesos a cap confessi6 i si- 
guin llur intelligencies modelades en un sentit o 
en altre sentit : Rs aquí precisament, all2 oln hi 
ha la contradicció entre l a  Lliga Catalana i la 
Majoria d’Esquerra Republicana de Catalunya ; 
aquí nuen precisament els principis que ens dife- 
rencien. Són els principis que han representat 
aquest trasbals o aquesta revoluci6 que tots vivim. 
Heu trobat i us repugna a vosaltres, que per una 
banda, ha repercutit en la família deslligant-la de 
nexes i s’ha establert el divorci. E n  altres aspec- 
tes, en qui. ja no’ prospera aquell concepte indivi- 
dualista de la propietat, siniv que es considera 
11 proipietat com a funció solcial i amb un caient 
socialitzant que és com exigeixen avui les noves 
cmcepciom del Dret les noves exighcies de l’e- 
conomnia. En altres aspectes, també : família, reli- 
gi6, propietat, tolt aixa, car és la concepció que 
vosaltres teniu d’aixi, el que ens separa. Per aixb 
nosaltres encara portem i encara enarborem la 
nostra bandera, com a partit revolucioaari, com 
a partit que ha instaurat la República, partit que 

porta a Catalunya el recomeixement de la seva 
persoaalitat i a donar-li l’ess6ncia o els principis 
elementalls damunt dels qaals pugui establir i m- 
ganitzar jurídicament aquesta personalitat din- 
tre de I’Estatut, dintre de la Gleneralitat. Per- 
que dPieu que hi manca catalanitat, i avui no1 vi- 
bren les places, ni vibra tolt Catalunya al costat 
d’aquest parlament, i que en aquesta hora en quP 
la recobra la personalitat de Catalunya, veniu a 
dir que no’ ensi acolmpanya el poible de Catalunya ; 
per6 l’hem vist molltes vegades freneticament 
aplaudint en ell transcurs d’aquests trenta anys 
al poble de Catalunya i s’han desvirtuat les rei- 
vindicacions coilrlectives que ell perseguia, perqui. 
si Catalunya ha tingut llargs silencis en la seva 
histdria, noi han estat mai uns silencis perllon- 
gats que na hagin significat en molltes maneres 
que ella no1 renunciava, de cap manera a aconse- 
guir aquesta personalitat. Tots vosdtres hot sa- 
beu ; no1 és necessari que us recordi Is hist6ria de 
Catalunya. Pkrd les seves llibertats d’una manera 
definitiva en el 1714, per6 en 1736 ja és Catalu- 
nya, amb aquell Rafael ‘de Casanoiva que fa una 
apellaciól a Anglate-rra. Rs en les! Corts de l’any 
ISrz,  on els diputats libevals d’aquella kpora en- 
front de l’absollutisme i del país, pretenien que es 
proclamés el fet diferencial en les Corts de C A -  
dis, i és en 1859, ja deveu recolrlsr-hol, quan s’ins- 
tauren els, Jbics Florals. Dlesprés ve 1’Ppolca de la 
Sollidaritat, i vénen aquestes $poques que haveu 
viscut tots, volsaltres, aquesta $poca del 17, del 
19, que aquelles sí que eren un mancament ali ca- 
talanisme i a la tradició, perqui. era vder  incw- 
polrar Catalunya ‘a la dinastia borbdnlca, que era 
la negaciiv de totes les llibertats. (Veus de molt 
bé, molt bé.) 

L’Estatut respon a aquest sentiment. de catala 
nisme, perqui: aquest significa per a Catalunya res- 
pondre, recobrar aquest sentit de llibertat i poder 
organitzar jurídicament el seu poder estatal, diguem- 
ho així. Qu6 volem? Si nosaltres haguéssim de con- 
tinuar amb el mateix ri:gim en qui: foren suprimides 
les Corts catalanes quan caigueren al 17x4, vindrien 
aquí unes Corts que no respondrien potser a í’esperit 
d’ara. Recordem com eren aquelles Corts constitu‘i- 
des pels tres braqos! I Catalunya, precisament, vol 
sentir la seva personalitat per a submergir-se a tra- 
vés d’aquesta personalitat, precisament per a sub- 
mergir-se dintre dels grans corrents de les idees uni- 
versals. Per aixi, ve el sufragi universal, per aixi, ve 
el laicisme, i per aixi, ve la República, i el divorci, i 
la propietat com a funció social, i per aixi, ve tot 
aquest caient, que encara que sigui un reflexe de la 
República, encara que sigui un reflexe de la Consti- 
tució republicana, és una afirmació que cau en aquest 
sentit dintre del seu Estatut intern, perqui: Catalu- 
nya collectivament consolida així el seu esperit ac- 
tual en recobrar les seves llibertats. 

Assenyalava el senyor Ventosa i Calvell, en el 
transcurs del seu discurs, en alguns comentaris, al- 
guns dels que volia dir defectes de 1’Estatut; i con- 
cretament parlava de la delegació de poders, de la 
delegaciri de funcions. Ha estat aquesta una qüestió 
comentada, una de les niés discutides dintre de 172s- 
tatut. Ja adelantava abans que prengués la paraula 
el senyar Ventosa i Calvell, la passibilitat que 
tingués potser, recollint tot un corrent parlamentari, 

, 
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unes modificacions, de les quals haurd #ocupar-se la 
Comissió en les seves deliberacions. Perb &una ma- 
nera o altra no pot seguir I’equivoc: Persistia V. S. 
en voler dir que l’actual PresidLncia de la Genera- 
litat defugia les seves responsabilitats, quan es con- 
fonien dos termes en el transcurs d’aquestes discus- 
sions, perqu; es feia constar que compareixenqa era 
el mateix que responsabilitat, i es pot ésser respon- 
sable sense la compareixenqa material, responent i 
discutint dels seus actes. Aquest és un fet que es 
dóna en la vida constitucional de molts pobles i es 
troba en moltes de les Constitucions ; i aquí encara es 
produeix més acuradament, per quant el President 
niai defuig ni la censura mateixa del Parlament, 
posat que en qualsevol moment, compareixent o no, 
pot destituir-10. Perb ja entrarem a fons a discutir 
aixb quan s‘hi arribi en el transcurs de l’articulat i 
s’hagin de prendre en consideració les esmenes que 
hi ha damunt la taula. 

Respecte al Parlament, ens deia: E1 Parlament 
és el poder que hi ha damunt de tot; hi havia, perb, 
la possibilitat de fer una altra Cambra, de fer com 
un Consell de la Generalitat que fos un fre i que 
marqués un equilibri a la sobirania del Parlament. 
S’inclinava per la tradició que hi ha en els partits 
conservadors de creure en l’eficicia de les dues Cam- 
bres o del regim bicameral, per6 no hi ha possibilitat 
dintre de I’Estatut de fer-ho. La V. S. mateix ho 
assenyalava en haver-se de proveir les dues per su- 
fragi, que no hi hauria hagut possibilitat que es 
traduís en un Consell. Perb, zes que és d’alguiia 
eficicia la dualitat de Cambres? O aquesta és molt 
poca o dóna lloc al plantejament de petites coses, de 
petites qüestions entre la legislaci’ó, entre les dues 
Cambres, o al plantejament de problemes greus, I si 
hi ha impossibilitat que una segona Cambra o un 
segon Consell impedeixi l’obra legislativa de la pri- 
mera, qu& sol succeir? Doncs que es perd l’homo- 
geneitat de la legislació. I aix6 ho confirma un dels 
comentaristes més assenyalats del Dret constitucional 
modern, Smith, <<perd també l’homogene‘itat i 
esperit democritic que poden tenir les institucions 
que vénen directament d’un rLgim parlamentari uni- 
canierab. 

Perd aquest Parlament, si bé ho pot tot 
dintre de la seva sobirania, ja té el fre de qui: 
pot ésser dissolt. Primerament, acaba, és veritat, 
en finir el seu mandat; acaba després, si és que 
arriba un moment que té  consci&ncia que est& 
divorciat de I’opinió pública, i acaba per refe- 
ri:ndum. Per referitndum regulat, obtenint deter- 
minades garanties, és evident; perqui: si aquest 
referi:ndum no tingués aquestes garanties, llavors 
sí que es produiria l’estat anarquic a qui: al-ludia 
el senyor Ventosa i Calvell. En sortint d’unes 
eleccions, els partits derrotats i en ri:gim majo- 
ritari, sol ocórrer també que potser la majoria 
parlamentkria no representi la majoria de la 
suma de totes les oposicions, i llavors podrien 
concertar-se per demanar immediatament, i ob- 
tenir, un referbdum per dissoldre aquest Par- 
lament. Aleshores si no es regulés amb una 
majoria que signifiqués la concurri:ncia d’un 
40 o 35 per IOO del cens, qui: s’esdevindrja? 
Doncs que el Parlament potser estaria a merci: 
de la iniciativa i de l’efic&cia d’un partit polític, 
i en canvi, regulat, aixd ha de tenir veritablement 

un estat nacional, ha d’6sser un estat de divorci, 
que signifiqui en gran part en tot Catalunya 
un divorci amb el Parlament, i obtinguda aquella 
votació és únicament i exclusiva quan el Parla- 
ment ha de desapar6ixer. 

Es referia també al poder judicial. EI senyor 
Ventosa i Calvell, jo no sé si ha emprat la pa- 
raula poder; jo no la voldria emprar : jo diria 
funcions judicials. La funció judicial té ben 
poques atribucions, desgraciadament per nosal- 
tres, dintre de 1’Estatut en relació a aquesta ma- 
ti:ria, perd la suficient perqui: es pugui vetllar 
i controlar, i els poders responsables la puguin 
intervenir. La V. S. s’inclinava, i ho diuen els 
vostres vots particulars, a la creació d’un Consell 
judicial que fes gairebé aparentment indepen- 
dent el poder judicial o aquesta funció. No podem 
s e p i r  per aquest camí, perqui: tenim, en defi- 
nitiva, la responsabilitat, i essent una funció 
l’han d’exercir els que tenint la responsabilitat 
han de controlar-la, no pas en la seva indepen- 
di:ncia, sinó com en totes les altres atribucions 
dels altres funcionaris de l’Estat, que dintre de 
les seves1 lleis, dintre de la inamovilitat i dintre de 
totes aquelles garanties fa que marxin també en 
aquest sentit i que compleixin les seves funcions. 

No és pas en aquest sentit un Estatut que 
respongui, com deia V. S., a un esperit parti- 
dista, ni tan sols a un sector d’aquesta Majoria, 
sinó que respon en l’actualitat a la totalitat i 
a tota la manera de veure d’aquesta Majoria, 
que interpreta en aquests moments la voluntat 
de Catalunya i ha volgut sumar dintre d’aquest 
Estatut tot aquell esperit que es reflexa en els 
moments actuals, i - per qui: no dir-ho? - 
les Constitucions, els Estatuts, les Lleis fonamen- 
tals també estan determinades en el moment 
que s’aleboren per les circumst&ncies, per l’am- 
bient, pels afanys, per les idees que han de 
traduir en aquells moments. Cercar una convi- 
v h c i a ,  cercar una solidaritat, cercar ara aquesta 
zona en la qual, d’una manera franca i abso- 
luta, poguessin intervenir les forces conservadores 
que vosaltres representeu, les forces de la Lliga 
Catalana, seria potser per nosaltres un manca- 
ment a aquells principis que portem inscrits en 
el transcurs de la nostra actuació i portem en- 
cara com una bandera per a consolidar les Ili- 
bertats de Catalunya. 

No hi ha en aquest sentit altres considera- 
cions a fer sinó reiterar el que vaig dir l’altre 
dia en presentar el dictamen a la deliberació 
dels senyors Diputats : és un projecte demo- 
crgtic; és un projecte liberal; és un projecte amb 
reilexes socials; és un projecte equidistant d’un 
Estatut interior dictat per un Partit Socialista, 
com podria &ser-ho també dictat per un Partit 
conservador, que és el que les VV. SS. repre- 
senten. Es el projecte de l’hora que viu Cata- 
lunya, representa aquesta, i en el seu esperit 
hi ha també l’esperit d’aquestes hores inquietes 
de lluita i revolució, perqui: es reflexen dintre 
el seu Estatut aquestes grans idees i aquests 
grans corrents universals. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Ventosa, per rectificar. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Poques pa- 
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raules per a contestar el senyor President de la 
Comissió, senyor Casanoves, el qual ha tingut 
la bondat de recollir les manifestacions que en 
nom d’aquesta Majoria hem fet en la discussió 
de la totalitat del projecte d’Estatut OrgAnic In-  
terior de Catalunya. 

En intervenir ara, no haig d’avaqar  les dis- 
cussions que haurem de tenir després sobre els 
diferents títols i els diferents articles. Si jo re- 
petís algunes de les seves afirmacions, el que 
faria en realitat fóra desplasar el debat i anti- 
cipar-10. únicament m’interessa, com afirmació 
de resum, dir al senyor Casanoves que en les 
meves paraules no he tingut la pretensió d’afir- 
mar que 1’Estatut Interior de Catalunya respon- 
gués a una tendkncia conservadora; el que jo 
he pret&, i pretenc, era i és que 1’Estatut no 
obeeixi a una tendhcia  determinada de partit. 
En les meves paraules hi havia una part en la 
qual el senyor Casanoves pot entendre que hi 
ha una tendhcia de to  conservador; és la part 
que fa referhcia als principis socials; perd en- 
cara respecte a aquests, puc certament dir, de 
passada, que jo no he defensat mai la propietat 
individualista, per6 sí el dret de propietat con- 
dicionat a l’inter6s col.lectiu. 

Un Sr. DIPUTAT : Ve a ésser el mateix. 
El Sr. VENTOSA I CALVELL : Quant 

als principis socials he de dir al senyor Casanoves 
que la meva indignació ve del fet que vosaltres 
voleu fer veure que teniu una autoritat i teniu 
una sobirania que en realitat no teniu. I té molt 
poca importincia el que es faci aquesta afirmació 
o es deixi de fer; i el fer-la, sols pot tenir per 
objecte el remarcar un principi, perqué, el demés, 
aquest principi, amb tota la seva extensió, resta 
ben afirmat en la Constitució de la República 
espanyola, alguns articles de la qual vosaltres 
no heu fet res més que traduir. Perd deixant a. 
part el que fa referbcia a principis socials, en 
la resta no hi ha en cap de les meves paraules 
res que pugui ésser considerat d’un sentit con- 
servador o avanCat. 2 Que aquest Parlament es 
pugui dissoldre mitjansant un refer&ndum que 
sigui viable en la practica? Crec que aixb és d’in- 
terB per tots els partits; a tots els partits interes- 
sa que a Catalunya finguin un perfecte funcio- 
nament llurs organismes. 

I quant a les funcions, quant a la deli- 
mitació de les funcions de la Presidhcia de la 
Generalitat, evidentment, hi ha la fracció o el 
sector de la Majoria que donava la weu d’alarmao 
contra el dictamen de la Comissió. I nosaltres, 
en aquest aspecte, pretenem.* que en delimitar 
aquestes funcions, no es faci una determmació 
obeint a una tendhcia  conservadora, sinó que 
la delimitació respongui al desig de les preci- 
sions jurídiques en la definició de 1’Estatut. 

I quant a la funció judicial, nQ dubtem 
en dir que és possiblement la part que ens ha 
alarmat més del discurs del senyor Casanoves. 
Deia el senyor Casanoves que cal que damunt 
els jutges i els magistrats es pugui exercir un 
control com s’exerceix sobre els demés funcio- 
naris de 1’Estat. Senyor Casanoves : d’aix6 se’n 
diu intervenir el Poder executiu en l’administra- 
ció de Justícia. 
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i garanties que determinin les lleis. 
El Sr. VENTOSA I CALVELL : Si hi ha 

independfhcia, on és el control? I si hi ha  control, 
on és la independhcia? 

Per6 en f i ,  ja arribar& el moment oportú per 
a discutir aquests extrems. I si insisteixo ara, 
és pel que ja he dit abans, que aquest extrem 
era un dels que més m’han preocupat al veure 
que a ell hi portaveu la vostra tendhcia  de 
partit com amb altres aspectes també l’heu 
portat al que ha d’ésser la base essencial de l’au- 
tonomia de Catalunya, amb un Estatut Interior 
dintre del que marca la Constitució de la Re- 
pública i 1’Estatut votat per les Corts Consti- 
tuents, que vingués a constituir una carta de 
conGiv6ncia per tots aquells sectors que no re- 
presenten posicions extremes en la vida del 
nostre poble. I aquesta carta de convivhcia, 
senyor Casanoves, no significa un desig d’inter- 
venció, sinó el desig que tots, i cadascú en el 
seu lloc, vosaltres en el Govern, i nosaltres en 
la nostra posició, poguem col-laborar tots amb 
un ple esperit de voluntat j de confiansa en l’obra 
que a tots ens és comú de la reconstitució del 
nostre poble. 

E1 Sr. PRESIDEh‘T’ : Té la paraula el senyor 
Casanoves per a rectificar. 

El Sr. CASANOVES’ : Ben poq 
paraules que anem a dir ; tan sols le 
a recollir també les del senyor Ventosa i Calvell. 

No s’ha alarmat el senyor Ventosa per la man- 
ca de coavivPncia que pugui representar el nostre 
Estatut intern més que en el que fa referhncia a 
la declaració de principis del títol segon, reflexe 
de la Colnstitució, i diu que aixa impideix la con- 
vivPncia entre tolts el catalans. Sense atribuir-nos 
una sobirania que no tenim, sense traduir-la aquí 
dintre de 1’Estatut Intern es poldia deixar per a 
la Constitució i en el demés es podia elaborar un 
Estatut que permetés aquesta ConvivPncia. 2 Nosal- 
tres hem fet una obra excessiva de partit? No; 
s’equivolca el senyotr Ventosa. Llegeixi bé, mediti 
sobre aquests principis i aquestes declaracioins i 
veur& com hi poden conviure tots els cztalans ; per- 
qu&, <quin catali, sigui de la creenqa que sigui (Y 

de la confessió) que es vulgui, no pot conviure din- 
tre d’una Catalunya en la qual totes les institu- 
cions elementals d’ensenyanqa siguin laiques’ ? 
e s  que aquesta declaració1 de laicisme representa 
una oifensa per una confessió o una creenca deter- 
minada? Absolutament, no. iQuins seran els ca- 
talans que nol puguin avui conviure modernament 
dintre d’una legislació! en la qual s’admeti el di- 
vorci? Si aisb ja s’admet a totes les legislacions 
de tots els pa’isos moderns del m6n. 

E I en els nostres temps, pot deixar de cmvime 
a Catalunya perquP s’arribi a la declaració que !a 
propietat ha de respondre a un concepte de funció 
solcial o a un concepte individualista ? Tampoc, 
per aquesta declaració1 polden deixar de co~v;ure 
totsi els catalans. 

I en el que fa referPncia a la subordinació de 
poders, a la seva coordinació, es fa la reserva de 
discutir-ho1 tot en detall quan arribi l’hora de dis- 
cutir l’articulat. Per6 tampoc l’han Calamar  al 
senyor Ventosa les consideracions que puguin fer- 

6 
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st: respecte al poder, respecte a la funció judicial. 
H i  ha encasa la tendencia a dir ((Poder Judiciab 
quan ja fa temps que s’ha entes que s’havia de 
considerar com una funció i no1 com a un poder. 

Es deia que en definitiva els respolnsables de 
totes les manifestacions jurídiques de la Generali- 
tat és el Govern, i per tant ha de tenir cantrallada 
fins a cert punt totes les seves funcions, legislati- 
ves, inamomilitat, incumbencia, garanties, en fi, tot 
el que es vulgui ; perd tampoc fer un poder que 
pugui fer que noi se sipiga qui n’ha de respoadre. 

Jo crec que amb aquestes paraules breus, he 
polsat un comentari i he respolst a les que suara 
ha pronunciat el senyor Ventosa. 

E l  Sr. PRESIDENT : Queda algun senyor 
Ciputat que vulgui prendre part en la discussió 
de la totalitat? Encara resta un torn. Resta aca- 
bada la discussi6 de la totalitat. 

Discussió dels títols del dictamen de la Comissi6 
sobre el Projecte d’Estattat Interior de Catalunya 

Títol I 

Un Sr. SECRETARI llegeix el prehinbul. 
El Sr. PRESIDENT : Hi ha un vot particu- 

lar. L’legeixi’s e1 mateix. 
Un Sr. SECRETARI llegeix el vot particular 

presentat pels senyors Diputats de la Minoria de 
Lliga Catalana. 

El Sr. PRESIDENT : E1 senyor Tries de Bes 
té la paraula per defensar el vot particular. 

El Sr. T R I E S  D E  BES : El vot particular 
que ha formulat aquesta Minoria es redueix a la 
supressiól d‘uns mots significant una esmena al re- 
dactat d’aquest prehmbul per servir a I’exactitut ; 
perqu6 entenem que els mots expressen un coln- 
cepte que noi respon certament a la realitat que 
anem ara a definir en aquest Estatut Interior de 
Catalunya. 

Es diu que es recobra la seva personalitat 
política. Senyors Diputats : ((personalitat polí- 
tica)). Heus ací un dels conceptes que es presten 
a més confusió. Es pot dir que fins la data no 
s’ha donat una definició exacta del que significa 
la personalitat. Si entenem com personalitat 
política catalana la conscihcia de l’ésser col- 
lectiu, del voler viure com a poble, viure la nostra 
vida, I’ha tingut sempre Catalunya; suara eh -  
qüentmznt, com sempre, el meu estimat amic 
senyor Casanoves, es referia ja a I’any 1736. 
En aquest sentit, Catalunya, com a ésser polític, 
he de dir que no l’hem recobrat axa. 

Si la personalitat s’ha d’entendre en l’asgecte 
jurídic, de capacitat de drets i d’exercici d’aquests 
drets ... Ah!, llavors, senyors Diputats, no hi ha 
recobrament; l’índex de facul tats establertes en 
1’Estatut com a reflexe de la Constitució de la 
República espanyola, ni en extensió, ni en inten- 
sitat d’aquestes facultats, responen a un reco- 
brament de Catalunya en la personalitat jurídica 
del 1714, ni de molt. 

En  aixb, tots els sectors de la Cambra estan 
conformes, en paraules pronunciades aquí i fora 
d’aquí, en quantes manifestacions polítiques s’han 
produit. Per tant, jo crec que reduint als termes 

de la seva exacta proporció s’haurien de suprimir 
del prekmbul aquests mots, que en realitat no 
expressen el moment real que vivim, quant 
l’Estatut de Catalu.nya aprovat per les Corts 
Constituents, ja s’ha dit que era una fita per 
anar a concessions majors, i qu.e ni les aspiracions 
minoritjries hi eren reflexades. 

El que anem a fer quedaria expressat en el 
prejmbul, dient que el poble de Catalunya, en 
constituir-se en poder autbnom acorda, per mitji 
del seu Parlament, regir-se per les seves lleis 
fonamentals. Es m& just i més exacte, i en aquest 
sentit, hem demanat la supressió d’aquelles 
paraules. 

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

El Sr. ROVIRA I VIRGILI : Senyors Dipu- 
tats : Em plau tenir aquesta ocasió per a defensar, 
a propbsit del vot particular, la integritat cata- 
lana del principi del nostre Estatut. Jo crec que 
de tots els Estatuts projectats per Catalunya, 
fins i tot anant a cercar els orígens de la renaixen- 
sa política, no n’hi cap con? aquest on consti 
l’esshcía del nostre ideal. Jo crec que és difícil- 
ment defensable la tesi del senyor Tries, en el 
sentit que no hem recobrat la nostra personalitat. 
Jo crec que l’hem recobrada, encara que no els 
drets inherents a aquesta personalitat. Es diu 
que per Catalunya no hi ha la personalitat polí- 
tica, i en canvi, estem en un Parlament, hi ha 
un Govern, hi ha un Poder executiu i fem lleis. 
Que és, doncs, aquest Parlament? I aquest, 
junt amb aquest Govern, no representen una 
personalitat política? 

Em sembla que en aquest punt la raó est& 
plenament del costat nostre. 

Perb és el cas que en aquest preambul nos- 
altres, molt sbbriament, hem volgut indicar 
l’element permanent del nostre poble, aquest 
element histbric que fa que aquesta Catalunya 
nostra que ara es constitueix políticament, no 
sigui un conjunt de províncies, i no sigui una 
cosa inventada que ara comenci, sinó que tingui 
ja els seus antecedents. Es  per aixb que es parla 
del recobrament de la nostra persona litat política. 
La Comissió Jurídica havia posat ja un breu 
preimbul al projecte o a l’avant-projecte que 
nosaltres hem canviat per unes paraules en les 
quals, sense hmfasi, es diu el que ara és objecte 
de discussió. I aixd enllaga d’una manera directa 
amb el que d’una manera breu vaig a dir. 

Hi ha un enllaC directe entre la lleu modifi- 
cació que hem fet en el titol d’aquest projecte 
i la frase que e l s  senyors Tries i Ventosa desit- 
jarien treure del prekmbul. En el discurs que féu 
pocs dies enrera el senyor Comorera hi havia 
un avís, que crec saludable per a tots nosaltres, 
encara que en el fet material no tingués, al meu 
entendre, prou raó. 

I és que hi ha davant d’aquest projecte de 
llei fonamental de Catalunya una posició psico- 
lbgica. I aixb crec que és important. Si nosaltres, 
en entrar a discutir aquesta Llei, no ens posem 
en situació psicolbgica d‘un poble que sent la 
plenitud de la seva personalitat, 1’Estatut del 
15 de setembre se’ns desfaria a les mans. Si li 
donem interpretació minimalista, fóra gairebé res 
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pel nostre poble. Hi  tenim un mkxim interirs 
en qui: aquesta Llei fonamental de Catalunya 
tingui ja d’un comenCament el prestigi de Llei 
fonamental. (Molt bé!) Es per aixb que aquell 
mot, aquell adjectiu d’aorgAnic)), podia donar lloc 
a un equivoc, com ja varen discutir dintre de 
la Comissió, i el nom fou modificat amb 1’anui:n- 
cisi del senyor Casanelles, aleshores President de 
la Comissió. 

En Dret polític, el mot ctorg8nic)) t é  dos 
sentits : en primer lloc, per exemple, té  una 
part orginica i una part dogmatica o de prin-. 
cipis. En aquest aspecte és evident que el nostre 
Estatut és, en part, una Llei orginica. Perd 
hi ha un altre sentit, sentit especial, i és que 
s’entén generalment per Llei organica una Llei 
secundiria, complement&ria, derivada d’un pro- 
jecte de Constitució, en alguns dels seus articles. 
Per aix6, nosaltres en aquest projecte diem 
sovint ((tal qiiesti6, t a l  principi, seri  descabde- 
llat per una Llei)). Aquesta Llei és la Llei or- 
ginica. Volem, doncs, signilicar que aquest pro- 
jecte és un projecte de Llei fonarnental, i fona- 
mental, en Dret polític, vol dir igual que Cons- 
titucional i vol dir una cosa de fons, que vol 
dir orginica en aquests dos aspectes. ;Com PQ- 
dríem nosaltres en qüesti6 de paraules i en qiiesrió 
de fets mimvar el significat del nostre Estatut? 
En Dret polític, ((Estatut)) té un sentit moltes 
vegades inferior a Constitució; per6 altres vega- 
des &é un sentit igual. Precisament, el mot angli\s 
és Estatut i no pas Constitució. Perd, per daniunt 
d’aquest fet podríem dir que tenim i donem el 
valor de no presentar aquesta Llei nostra fona- 
mental per Catalunya com una Llei, no ja de 
segona classe, sinó de tercera. Si nosaltres co- 
mencem per restar I’element politic de la nostra 
personalitat, si no fem un esment del nostre 
ésser, que és permanent, no ja passat, perqui: 
la part histbrica no es refereix a una part morta, 
que és prou viva en el nostra poble, i en aquest 
sentit la volem mantenir; és per aix6 que l’ac- 
tuació del poble de Catalunya, havent passat un 
llarg temps decaiguda, torna a alpr-se i en el 
comenpment de les seves Constitucions hi con- 
signa aquest element hist6ric, i ho consigna en 
paraules i en termes molt més eni:rgics, molt 
més, que no ho són pas en el nostre Estatut. 
No podem admetre la tesi que aquesta Llei 
nostra fonamental sigui Llei subordinada, sigui 
Llei inferior; no ho podem admetre perqui: el 
cercle de les nostres facultats, més petit que 
el cercle de la República espanyola, té  per am- 
plitud mdxinia, per diAmetre, podríem dir, aquesta 
Llei fonamental. El nostre cercle és més petit, 
perd és propi, i la Llei m&xima d’aquest cercle 
d’atribucions és ]’Estatut que ara discutim. Re- 
cobrar una personalitat política, vol dir que hi 
ha una Catalunya dins de I’estructura del que 
és avui la República espanyola. I aquest és un 
fet nou, aquest és un fet que abans d’aquest 
Estatut no existia. Aquella Mancomunitat creada 
l’any 1914 tenia 1’Estatut que comenGava d’una 
manera ben humil, d’una manera podríem dir 
provincial, adoptant terminologies que hem re- 
butjat ara, i amb molta raó, els Diputats cata- 
lans de les Constituents. La Mancomunitat de 

Catalunya tenia un Estatut que cornenCava dient: 
((Les provincies de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, acoliint-se al R. D. de 18 de desem- 
bre del 1913, s’uneixen indefinidament per a 
constituir la Mancomunitat de Catalunya.)) Eren, 
doncs, províncies que formaven una Federació. 
No hi havia Catalunya com a unitat; i ara, en 
canvi, Catalunya existeix. Quan poc abans de 
morir en mans ben tristes aquella Mancomunitat, 
va venir a Barcelona - em semblx que era de 
retorn d’Itklia -, Alfons de Borbó, i en un 
banquet al qual assistia el segon President de 
la Mancomunitat, el senyor Puig i Cadafalch, 
el monarca l’interpel-lava en forma massa fami- 
liar i a l p v a  la copa del seu xampany, més o 
menys ti:rbol, c(j5or las cuatro provzncias de Ca- 
tahfia)). Doncs ara cap Cap d’Estat podria dir 
aixd de nosaltres. Amb la República, iegalment, 
políticament, constitucionalent, hi ha una Ca- 
talunya; tenim, doncs, una personalitat amb el 
seu Parlament, amb el seu Govern, amb les 
seves Lleis. Si aixb no és personalitat política, 
a qui: donarem aquest nom? Aquest encapCala- 
ment tan modest i tan breu, té per a nosaltres 
el valor d’afirmar que no neix Catalunya, de la 
unió de quatre provincies. No som, com en temps 
de la Mancomunitat, quatre provincies que fan 
una Federació. Va ésser la Generalitat la que 
desfé de cop aquestes proviricies. Té un valor 
realment de primer ordre la posició psicolbgica 
en la qual ens situem, com deia el coripany senyor 
Comorera, Hi ha en el cas de Catalunya algun 
fet profund i interior que no hem d’oblidar, 
que n’hem de fer esment sempre. En el cas 
nostre no som pas a l’hora en qui: unes gents 
que habiten damunt un tro$ de terra creen o 
inventen una col.lectivitat : venim de lluny, i 
tot all6 que és essencial de l’knima nostra, tot 
a116 ho recobrem avui politicament Jo no crec 
pas que el present sigui una realjtat sense la 
part viva del passat. El passat és all6 que queda 
viu en el nostre Govern, encara que molts no 
ho creguin. Em fa l’efecte d’aquells astres que 
han desaparegut del lloc del cel cn els veiem 
i que, no obstant, vibren i envien la seva llum 
als liostres ulls humans. Així és la histdria, que 
d’enllj els temps i del profund de la terra ve a 
influir en el governar la Catalunya d’avui. Doncs 
aquesta unió, aquest enllaq entre e l  passat i el 
present de Catalunya de cara al nostre esdeve- 
nidor, és aixb el que volem aleludir i volem re- 
marcar en aquest part del preAmbul. Jo crec 
que si ara treiessim aquests breus mots del pream- 
bul que hem escrit, arribariem a una frase com- 
pletament administrativa i alcubillesca que no 
ens agradaria gens. Mireu, per exemple, 1’Estatut 
de l’any 1919, que comenp d’una manera tan 
freda i tan buida que gairebé podriem dir que, 
com a catalans, ens cau 1’Anima als peus : ((Mentre 
no es modifiqui aquest Estatut, el regisme i 
Govern de Catalunya es subjectar& a les següents 
disposicions.)) 

Doncs voldríem en aquesta hora densa i gr&- 
vida per a Catalunya donar, encara que sigui 
d’una manera lleu, d’una manera discreta, aquesta 
afirmació de qui: sorn un poble que no comenqa 
ara, i que ni la monarquia abans, ni la República 
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ara, l’han inventat, amb la diferhcia que 12 
monarquia no va fer justícia a Catalunya, i en 
canvi, la República li ha feta. Quan es discutia 
ja f a  uns anys l’altre Estatut, Francesc Cambó 
deia davant del moment polític ((o ara o mai)). 
Els dos termes de la seva alternativa tots dos 
han estat desmentits. ((Ara)), aleshores no va 
venir l’autonomia; perd ((mai)), mai en política és 
un mot que no s’ha de pronunciar. Mai, dins la 
monarquia, quan la monarquia a les acaballes, 
en aquell Ministeri d’extramunció que presidia 
el senyor Aznar, va posar en el seu programa 
alguna cosa per a Catalunya, no va tenir temps 
de realitzar-ho. Al cap de dos-cents anys de 
monarquia borb6nica no va venir per a Catalunya 
el restabliment de la seva personalitat, perd ja 
al final, Favors sí que ens la volia donar l’auto- 
nomia. Es el conte de la vella, que volia filar 
el diumenge; el diumenge, la vella filaria, perd 
no n’és dia. La monarquia ja havia acabat. 
(Mostres d’aprovacid en els bancs de la Majoria.) 
No va ésser exacte ni l’ccara)) ni el ((mai)) i aquest 
error del senyor Cambó ha d’ésser per ell mateix 
un motiu d’alegria. Tots estem contents que hi 
hagi hagut a Espanya una República, un rQim 
de llibertat que reconegui a Catalunya una part 
important dels seus drets. ?gs que per ventura 
aquell projecte de l’any 1919 era més audae, 
era més autonomista i hi havia en ell més drets 
i més llibertats que en YEstatut del 15 de setembre? 

El Sr. TRIES DE BES : Ho ha dit la V. S. 
El Sr. ROVIRA I VIRGILI : No contenia 

més drets per a Catalunya aquell Estatut, j no 
obstant, el senyor Puig i Cadafalc, en el seu 
discurs davant l’hssemblea de la Mancomunitat, 
presidida pel nostre ilelustre company senyor 
RomA Sol, declarava que en aquell Estatut infe- 
rior a l’aprovat ara per les Constituents, hi havia 
la fórmula política de la personalitat de Catalu- 
nya. Doncs, si era aleshores aquell Estatut un 
recobrament de la personalitat política de Cata- 
lunya, com és que no ho és 1’Estatut del 15 de 
setembre? Es que potser sap greu a algú que all6 
que la monarquia no va reconhixer a Catalunya 
ho reconegui ara la República? Jo no atribueixo 
a ningú sentiments que no tingui; jo estic ben 
segur, contra el que molts diuen, que en els bancs 
d‘aquí davant no hi ha cap mon&rquic de la 
monarquia borbbnica, que no ho són ni ho han 
estat mai en el seu cor; per6 en política, hi  ha 
una cosa que potser és tan dolenta o pitjor, que 
és fer de mon&rquic, i les VV. SS. no poden 
negar que n’han fet. (Afirovacions en la Majoria.) 
No voldria en aquesta hora fer com si diguéssim 
bifurcar el nostre pensament polític. Jo crec que 
el voler suprimir aquests mots que tenen per 
nosaltres aWd que en diem una valor d’afecció, 
una valor espiritual, ha  estat una equivocació 
dels companys de Cambra que han signat el 
vot particular. Jo crec que hem de deixar aquests 
mots perqui: tenen un valor real, perqu6 
representen una veritat, i més encara perqui: 
representen per a nosaltres l’ampla esperanea 
de l’esdevenidor. Per a mi la histbria no és més 
que una llieó del present i un estímul pels dies 
que vindran. Per aixd, quan es recorda en co- 
mensar el nostre Estatut, que el nostre poble 

és ja un poble que ha tingut una llibertat i que 
ara la recobra, no fem sinó afirmar l’element 
permanent d’aquest ideal nostre. Es molt possi- 
ble que el senyor Tries i el senyor Ventosa no 
donin tant d’abast a la supressió d’aquests mots, 
és possible que no donin aquest abast, perd 
saben l’abast que donem nosaltres al fet que 
aquests mots hi siguin. Per aixb en nom de la 
Comissió declaro que no podem suprimir-10, que 
els mantenim, i que en mantenir-los, íein ben 
clarament l’afirmació d’aquesta personalitat cata- 
lana el nom veritable de la qual ens ha ensenyat 
Prat de la Riba, i encara que nosaltres no siguem 
partidaris d’anar amb el nom detonant, fent-ne 
ostentació, també us dic que ens cremaria els 
llavis si pronunciéssim un altre nom que és un 
pseuddnim i que representa en certa manera la 
degradació del sentiment catal&. (Afilaudimenents 
e% l a  Majoria.) 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Tries de Bes, per rectificar. 

El Sr. TRIES  DE BES : Senyors Diputats, 
colmprendre que jo1 estigui un xic astorat de que 
aquest vot particular que té soilamtni per abast 
l’afirinar el tecnicisme i la terminollogia hagi do- 
nat a aquest discurs, per altra part maravellós, 
del nostre estimat company senyoir Rolvira i Vir- 
gili, amic meu voilgut i admirat. Perd, és el cas 
que precisament, senyolrs Diputats, llegint pi-  
gines del senyoir Rolvira i Virgili és quan ens re- 
ferma i a mi particularment el demanar aquesta 
rectificació purament terminollbgica. 

El Sr. ANDRE$U : Així noi és iniciativa prh- 
pia ! 

E1 Sr. TRIES  D E  BES : Iniciativa que es 
referma amb escrits del senyor Rovira i Virgili. 
6 s  que el senyor Rovira i Virgili, colm vulgar- 
ment es diu, ha volgut matar molsques a canona- 
des. Anem doncs a centrar un xic la qiiesti6. Res 
té que veure el catalanisme, amb l’esmena de re- 
dactat que proposo. Na, senyor Rowira i Virgili. 
E l  seu catalanisme del qual ningú pot dubtar i 

nosaltres soim els primers en qualificar d’excels 
- no1 en va el senyor Rovira i Virgili ha honrat 
les prigines del nostre diari durant moflt de temps 
-, el seu catalanisme dic el poda soivint a fer del 
pensament acci6 del desig actes i realitats. I aixb 
que est& bé sempre que ho1 esta el redactar un text 
de llei. Plerd, és que la nostra fórmula salva en- 
cara més 31 catalanisme ; perque noisaltres ente- 
nem i jo m’hc perinPs emprar les paraules ela- 
qiientíssimes del volgut i estimat company, senyor 
Casanoves, de quP Catalunya com a persolnalitat 
ha existit sempre, noi ha recobrat ni ha de reco- 
brar res com a ésser collectiu amb vosluntat de viu- 
re la seva prbpia vida. Ara tecnicament, en dret 
polític, en dret civil i en dret, en general, senyor 
Rolvira i Virgili, vol1 dir aptitud i capacitat de 
drets. Rs evident que Catalunya amb 1’Estatut 
na té avui ni aptitud ni capacitat plena per a l’e- 
xercici de la prdpia sobirania, ádhuc en un sentit 
puranient autoahmic. No hi ha recobrament, sin6 
reconeixement parcial de la persolnalitat nostra. 
I deia el senyor Rwira  que aquest Estatut no te- 
nia comparansa amb les altres, foirmes d’autonomia 
desitjades i demanades per nosaltres, que en el 
milloir, el més dens : jo, únicament li oposaré dues 
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ratlles en un  dels seus magnífics escrits, darrera- 
ment publicats : aLa Constituci6 Interior de Ca- 
talunya en el seu capitoli 3.’ diu textualment el 
segiient : ((retallat i tolt aquest Estatut té un valor 
positiu, is inferior als pragranies autonoimistes i 
federalistes, és també inferior en contingut de fa- 
cultats al projecte de l’any 1919)). I és per aixa 
perque aquest Estatut no1 dóna facultats plenes 
extenses i intenses a Catalunya que faríem certa- 
ment una traició al noistre catalanisme d’ara i de 
sempre com aspiraci6 na aconseguida plenament 
en dir que recobrem una personalitat, perqui: 
aquest mot no representa ni la nostra voluntat ni 
el nostre desig. 

Es per catalanisme que demanem aquestes recti- 
ficacions, per aquest Catalanisme, senyor Rovira i 
Virgili, i senyors Diputats, no sigui solament un r b  
tol; cal mirar el contingut, i aquest contingut, que 
expressa l’Ektatut d’ara no expressa el grau de lliber- 
tat que desitgem nosaltres. PerquP el mateix senyor 
Rovira i Virgili escriu en el llibre que he esmentat 
abans: <<Hem de dir ben clar i ben alt que 1’Estatut 
aprovat no conté totes les nostres reivindicacions mí- 
nimes ... ,> Mínimes ; i si no conté les reivindicacions 
mínimes, com podem nosaltres expressar en una llei 
que ens fem aquí, i que ha de sortir de fora d‘aquí, 
uns mots desproporcionats ? 

Deia ell que havíem de sostenir aquest moment 
psicolbgic. De qu&? D’aspiracions? En aixb no hi ha 
tl’haver diferPncies entre nosaltres. Per6 és que ara 
fem una llei, i cal donar als mots i al concepte que 
aquests mots poden expressar aleshores el seu sentit 
cxacte; del contrari, senyor Rovira i Virgili, de la 
psicologia ens en anem a la patologia, i Déu ens guar- 
di de I’er-ho en aquests moments. En el terreny del 
Dret, personalitat existeix dintre del concepte del 
Dret, i del Dret polític, des del moment en quP hi ha 
existkncia, talment com l’home en el Dret civil, en el 
moment que neix ja és persona, perqui: és capaq de 
drets, i en aquest sentit Catalunya, ara i sempre, ha 
tingut la personalitat, perqui: ha existit collectiva- 
ment, com a poble, sempre. Si emprem el sentit t&c- 
nic de capacitat jurídica, aleshores ha d’ésser plena 
capacitat, si voleu emprar recobrament; i per tant, 
si no hi ha la personalitat complerta i capacitat plena, 
aquell recobrameiit no existeix. Les crítiques que ens 
faran a nosaltres, senyors Diputats, han d’ésser jus- 
tes i les hem de voler justes, i per a aconseguir-ho no 
foriiiuleni un sentiment ni un desig ni una aspiració ; 
establim una realitat, perqu; per a fer feina positiva 
eiis hem d’inspirar en aquest concepte. (Aplaudi- 
azcnis e% la vtzinoria de  Lliga Catalaiza.) 

M Sr. PRESIDENT: E1 senyor Rovira i Vir- 
gili té la paraula. 

E1 Sr. ROVIRA I VIRGILI: Molt breument 
contestaré al senyor Tries de Bes. No crec que hi 
hagi cap raó ni cap fonament per a negar avui per- 
sonalitat política a Catalunya. Hi  ha el mateix error 
en aixb que quan es parla de sobirania d’aquesta 
personalitat polítita i no es tracta de plena persona- 
litat ... 

E1 Sr. TRIES D E  BES : Jo he dit que ha existit 
sempre i que no ha mort mai. 

El Sr. ROVIRA I VIRGILI: En dir aixb, se- 
nyor Tries, cal distingir el sentit que té en aquest 
parigraf la paraula personalitat jurídica. Aquí volem 
dir la consagració estatal de la personalitat política. 

Es evident que Catalunya sempre ha tingut perso- 
nalitat ’uiolbgica, per6 ara ve el moment en quk es 
fa legal i es quan ve la consagració de la personalitat 
política. Es en aquest sentit que ho diu el prehmbul, 
perqu6 si neguem personalitat política d’aptitud, de 
capacitat a Catalunya avui, aleshores desmentim en 
absolut tot el sistema federalista. Totes les limita- 
cions i moltes més que té Catalunya segons l’Estatut, 
les han tingut sempre molts Estats federalistes i, 110 

obstant, els Estats particulars o paisos d’aquestes 
federacions tenen personalitat política oficial recone- 
guda, que &,el que vol dir aquest preimbul. 

En aixb, si entréssim massa directament a discur 
tir el que vol dir personalitat política, hauríem de dir 
que en política hi ha personalitat quan hi ha subjecte 
de dret, sobretot quan hi ha voluntat, i en aquest 
punt no voldria envair el terreny podríem dir-ne me- 
tafísic, perqu6 no és propi de la discussió actual. 
Tenim per ben cert que ningú pot negar que pel fet 
de 1’Estatut del 15 de setembre i per la seva realit- 
zació, Catalunya té una personalitat que 110 tenia, 
que havia perdut i que ara recobra una personalitat 
oficial, estatal, que abans no existia. I is aixb el que 
nosaltres volem dir. cEs que no té prou importhncia 
el fet de l’Estatut, de l’autonomia, perqui: nosaltres 
declarem que no obtenim una personahtat, sinó que 
la recobrem? Tan important és aquest fet que ha 
motivat, no ja el canvi exterior de denominació de 
I’antiga Lliga Regionalista, pel de Lliga Catalana, 
sinó que aquell famós primer article de la Lliga an- 
tiga ha desaparegut. En  aquell article es deia que 
I’entitat tenia per objecte aconseguir l’autononiia de 
Catalunya. Considerant que ja esth obtinguda - al- 
menys en una part determinada -, s’ha suprimit 
aquest article primer. Aixb vol dir, doncs, que hi ha 
una base de personalitat política per a Catalunya. 

En aquest sentit, ben clar, ben estricte, nosal- 
tres defensem aquesta afirmacib. Ja sabem que hi ha 
limitacions en el nostre Estatut. Ningú més que nos- 
altres les reconeix i les sap, per6 també voleni signi- 
ficar que al costat d’aquestes limitacions hi ha una 
afirmació clara, evident, de la personalitat política de 
Catalunya, reconeguda oficialment, estatalment, cosa 
que abans d’ara no s’havia realitzat. 

No és que en defensar amb cert calor aquesta 
frase jo vulgui en certa manera respondre com amb 
un atac a les tesis dels senyors Tries i Ventosa; més 
aviat faig obra de defensa d’aquesta frase. Sense una 
impugnació, també l’hauria defensada, perquP hi po- 
sem aquest valor espiritual que les VV. SS., 
a les quals he de reconPixer un grau de catalanisme, 
han de comprendre perfectament. 

Si al costat d’aquella frase que ells volen supri- 
mir ens en donessin una altra més trobada, més 
exacta, podríem veure si era preferible adoptar la 
seva. Per6 d’una manera pura i llisa, demanen la 
seva supressió, i és en aquest punt que jo recordo 
que en els prehmbuls anteriors a l’any I919 no hi 
havia aquest element espiritual, aquesta posició psi- 
coibgica que recordava molt bé el senyor Como- 
rera. En arribar a aquest punt, jo he de dir que d’a- 
questes observacions em felicito i estic content 
que vingui del costat dels socialistes una exighcia de 
niés catalanitat. A mi mai em sap greu que hi hagi a 
Catalunya algú que cregui que som Poc catalanistes ; 
el que em faria mal és que hi hagués algú~que cre- 
gués que ho soni massa. 
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Em sembla, doncs, senyor Tries de Bes, que que- 
da ben clar el sentit que volem donar nosaltres a 
aquesta frase. Volem dir que dintre de 1’Estat es- 
panyol, dintre de la República espanyola, dintre de 
l’estructura oficial hi ha reconeguda una personali- 
tat de Catalunya, que no és d’ara, que no comenp, 
sinó que la recobra, i amb aixb tot projectant la 
nostra vista cap al passai, ens preparem per al nos- 
tre esdevenidor. Estic segur que a despit d’aquests 
debats d’ara, i a despit d’aquestes discussions sos- 
tindrem el punt comú d’aquesta af irmació, d’aquesta 
reconstrucció de Catalunya. Jo ja sé que els debats 
polítics no són sempre una pila de roses; ja sé que 
molt sovint són els debats aspres; per6 almenys ha 
d’haver-hi sempre en el fons de tot aquesta comu- 
nitat, que fa que Catalunya sigui per damunt de tot 
un poble amb conscihncia de la seva continuitat i 
de la seva unitat, i és aixb el que fa un poble, una 
patria, segons la definició precisa d’aquell gran pa- 
triota, d’aquell gran humanista que es deia jean Jau- 
rés. Per aixb jo deia que per damunt d’aquest epi- 
sodi passatger, a propbsit d’una interpretació diver- 
sa dels vots del preimbul, jo vull creure que quan 
es tracti de l’afirmació catalana, de l’firmació clel nos- 
tre poble, tots podrem coincidir ; perb, almenys, que 
en la Llei fonamental de Catalunya hi hagi aquesta 
breu afirmació concreta i modesta del noSLre dret. 

Per ventura, senyor Tries, nosaltres volem en- 
ganyar ningú, ni dintre, ni de fora? Posem per ven- 
tura, que Catalunya torni a ésser lliure, en el sentit 
ampli d’aquesta paraula ? Posem, que té sobirania? 
No podem dir res d’aixb en ampli sentit. No podem 
deixar d’afirmar el recobrament de la nostra perso- 
nalitat política, i aixb per a mi és un €et cert que no 
podem denegar. Tenim l’alegria, l’esperanya, ho hem 
de fer constar, en la nostra Llei fouainental. Sen- 
se aixb em semblaria que aquest fonatnent !Gra poc 
ferm, que no podria aguantar el pes de la construc 
cio que en ei curs ueis anys nen1 cl’anar aixecaut 
per i’nonor del nosrre poble 1 en bé de la coniurrr- 
tat dels pobles del món. 

El Sr. PRESIDENT: E1 senyor Tries de Bes té 
la paraula. 

El Sr. TRIES : Senyolrs Diputats : Colinci- 
deixo en absoilut amb el concepte del senyor Rovi- 
ra i Virgili. (Rumors.)  E1 nostre volt és solls una 
petita rectificaci6 de tecnicisme i gairebé em do>l 
molt haver-la fet. Hem de tenir en coimpte, se- 
nyors Diputats, que estem redactant una Liei i 
per tant hem d’emprar el tecnicisme propi de la 
llei, tot el demés és sobrer. Jo brindo1 un ram d’oli- 
vera al senyor Rovira i Virgili, i els membres de 
la Cmiss ib  em faran el favor de trametre-li, així 
no hi hauara ni vencedors ni venguts. 

El Sr. CASANOVES : A tot arreu n’hi ha 
d’haver, sienyor Tries ! 

El Sr. TRIES : Jo prqosol la supressió del 
terme recabrar, que tecnicament noi es pot adme- 
tre. Diguem, ((afirmant la seva persolnalitat pollí- 
tica i el constituir-se en poder autdnolm)), 01 coa- 
ceptes semblants. I aleshores doaarem satisfaccit 
a les paraules plenes de patriotisme del senyoc 
Rovira i Virgili i viurem aquest molment psicoll6- 
gic sense inc6rrer en un defecte de tecnica.. . (L’o- 
rador  és inte.rromput i acaba aquí el seu discurs.) 

EI Sr. P R E S I D E N T :  E l  senyor Rovira i 
VirgiIi té la paraula. 

E1 Sr. ROVIRA I VIRGILI:  Només per 1 
mantenir el text de l’article oi del prehnbul, no 
pas com a tossuderia, sinb perque creiem que la 
paraula recobrar representa l’afirmacib d’un pas- 
sat que encara és viu, aquell ((passat ja  mai pasr 
satu del poeta, i per aixb nosaltres ha polsem en 
aquest preambul, perqui. creiem que és propi i ho 
hem de mantenir. 

‘ 

I 
I Lectura d’unLprojecte de Llei 

E1 Sr. PRESIDlENT’: El senyolr Conseller 
de Justícia i Dret té la paraula per a llegir un pro“ 
jecte de llei. 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: 
((D’acord amb el Consell del Golvern de la Genera- 
litat de Catalunya, autoritzo el Conseller de Jus- 
tícia i Dret per a sotmetre a la deliberació i reso- 
luci61 del Parlament un projecte de llei per a cm- 
cedir una pensi6 vitalícia anual a Sebastia Sunyer 
i Gavalda que f o a  sotmPs a barbres turments en el 
Castell de Momtjuic. 

Barcelona, 28 de febrer del 1933. - El  Presi- 
dent de la Generalitat, Francesc N1acia.n 

((Al Parlament. - Projecte de Llei. - E1 
Govern de la Generalitat propolsa al  Parlament de 
Catalunya una reparació’ moral i material a Se- 
bastia Sunyer i Gavaldh. Amb motiu del procés 
de Mointjuic intruit els anys 1896 i 1897 fou sot- 
mes aquest hoinie als més barbres turments. Dtaixb 
en resten proves tan veridiques com la informació 
judicial feta poc temps després pel Comandant 
militar senyor Goltarodona. 

L‘agravi fet a la persona de Sebastia Sunyer 
als sentiments de justícia va produir una protesta 
que ha restat clavada en el cor del poble. 

E1 Gotvern proposa al Parlament de Catalunya 
que, per via de reparació moral i material, es con- 
cedeixi una pensió de 3,000 pessetes anuals a Se- 
bastia Sunyer i Gavalda per tolt el temps que li res- 
ta de vida. De tots els aturmentats amb motiu d’a- 
yuell procés de Montjuic és l’únic snpervivent que 
ho ha de menester ; per6 és evident que en la part 
rnoral aquesta reparació compren a tolts els que fo- 
ren víctimes de tan barbres procediments. 

Vist aisb, el Coaseller que subscriu té l’honar 
de sotmetre a la deliberació! del Parlament el se- 
giient 

PROJECTE DE LLEI 

Article I .” Que es colncedeixi una pensi6 anual 
vitalícia de 3,000 pessetes a favor de Sebastia Su- 
nyer Gavaldi. 

Article 2.” Que la despesa que representa l’a- 
cord anterior sigui pagada amb carrec a la partida 
1270 del Pressupost d’enguany. 

Article 3.’’ La present Llei s’entendri pro- 
mulgada i en vigor a partir de la data de la seva 
publicació en el Rutlleti Oficial de  la Generalitat 
de  Catalunya,. 

Barcelolna, 28 de febrer del 1933. - El Cense- 
ller de Justícia i Dret, Pere Colro1mines.a 

E l  Sr .  PRESIDENT : E1 senyor Conseller de 
Justícia i Dret té la paraula. 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret : De- 
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manoi la paraula per  fe r  una petita aclaració. E s t &  
disposat en el Reglament de la Cambra, que no1 es 
presentaran ni discutiran iniciatives en el Parla- 
ment mentre aquest discuteixi la Constitució. 
Aquesta no és una propoista que es faci perqu? si- 
gui discutida ara, sin6 perque passi a la Comissió 
correspoinent, i, per tant, solls es soltmet una ini- 
ciativa. 

E1 Sr. PRESIDENT : Passar& a la Colmissi6 
Permanent corresponent. 

EI títol I del dictamen de la Comissió sobre el 
Projecte d’Estatut Interior de Catalunya 

Continua la discussió’ del títol1 I. Són aprolvats 
els articles I . ~ ,  2.”’ 3.’ i 4.t del títoil I. 

El Sr. PREStIDENT : H i  ha un vot particular 
a I’article 5.’’ de la Minmia d’Uni6 Socialista 
de Catalunya, que el senyor Secretari tindrh la 
bondat de llegir. 

Un Sr. SECRETARI el llegeix. 
El Sr. PRESJDE,NT : Té la paraula el senyw 

Comoirera per‘ a defensar aquest vot particular. 
E1 Sr. COMORERA : Senyors Diputats : 

Mo~lt poques paraules per defensar el nostre vot 
particular. Nosaltres no acceptem que esl dispolsi 
d’una manera excepcional el cas @de la retroacti- 
vitat, doncs en general coasiderem que la retroiac- 
tivitat noi és altra cosa quan es limita o s’impideix, 
no es fa altra cosa que cercar-se més que res la de- 
fensa d’interessos. Més que salvar drets indivi- 
duals, més que salvaguardar drets espirituals, en 
el fons el que es tracte és el fer difícils tota cosa 
que afecti a interessos particulars privats materials, 
i és per aix6 que nosaltres considerem que amb 
aquest redactat que ha aprovat la majoria de la 
Comissió no es proposa altra casa que continuar 
la tradici6 : és a dir, defensar interessos materials. 
I per aixb propolsem que el redactat de l’article es 
canvii tal com proposem en el vot particular. En- 
tenem nosaltres en general, que si per fer una llei 
de caracter bhsic la majoria absoluta de D5putats 
són suficients, ha és també suficient quan es tracti 
de lleis que per circumstancies determinades pu- 
guin afectar a interessos en una forma de retroac- 
tivitat. En fi, proposem que quan es tracti de re- 
troactivitat de llei, precisi la quantitat de volts 
exactament de la majoria de Diputats que es pre- 
cisa per la promulgació, d’altres lleis normals 01 

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

Tauler, de la Comissió. 
E1 Sr. TAIJLER : Senyors Dliputats : La ma- 

joria de la Colmissió1 manté el redactat d’aquest 
projecte tal com ve en l’article 5.’. En rigor, 
les úniques1 difer2ncies que té el vot particular 
defensat per l’amic i company Catnorera en nom 
de la Minoria d’Uni6 Solcialista de Catalunya i 
el projecte de la majoria de la Comissi6, estriva 
tan sds en qu2 els Diputats de la Unió) Socialista 
de Catalunya demanen que per trencar el principi 
de la llei de retroactivitat, n’hi hagi prou amb la 
majoria absoiluta, mentre nosaltres demanem que 
precisi la majoria de les dues terceres parts dels 
Diiputats possessionats de llufs chrrecs. 

Nosaltres estern conformes, igual que  els re- 
presentants de Ia Unió Socialista de Catalunya, 
en qu& les Lleis no han de tenir efecte retro- 
actiu; per6 en casos excepcionals, o, per exemple, 
en casos en quP. una Llei representi una injus- 
tícia nothria, nosaltres considerem que s’ha de 
donar efecte retroactiu a una Llei que tracti 
d’endolcir certs defectes. Per6 com a cas excep- 
cional s’ha de comptar també amb una garantia 
excepcional, i aquesta garantia excepcional la 
fixem en les dues terceres parts del nombre de 
Diputats. 

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

El Sr. COMORERA : Nosaltres mantenim el 
vot particular i demanem que es posi a votació. 

(Es procedeix a la votació, i és rebutjat el vot 
fiarticulur amb els vots en contra dels senyors Dipu- 
tats de la Minoria d’ U n i ó  Socialista de Catalunya.) 

El Sr. PRESIDENT : Es rebutjat el vot 
particular. §’aprova l’art. s , ~ ?  Resta aprovat. 

(S’aprova sense discussió 2’art. 6.e del dic- 
tainen.) 

El Sr. PRESIDENT : La Minoria d’Uni6 
Socialista de Catalunya ha presentat un article 
addicional a aquest article, que el senyor Secre- 
tari llegir&. 

Un Sr. SECRETARI el llegeix. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Comorera, per defensar aquest vot particular. 
El Sr. COMORERA : Senyors Diputats: Se- 

gurament la majoria de la Comissió, per no dir 
la Comissió en la seva totalitat, no ha inclds 
aquest article en el projecte $Estatut Interior, 
més per omissió que no pas per no coincidir 
amb el nostre punt de vista. El projecte de la 
majoria accepta el principi del referitndum en 
un sol cas : en el que fa refer2ncia a la disso- 
lució del Parlament, acceptant la iniciativa po- 
pular per la dissolució del Parlament. I en canvi, 
aquest principi de l’iniciativa legislativa del poble 
no s’ha incorporat en el projecte quan en l’actualitat 
ens trobem en qui: en totes les constitucions 
fetes després de la guerra i fins en algunes de 
l’avantguerra es reconeix el dret del poble, se 
li reconeix al poble el dret d’iniciativa legislativa, 
tant per oposar-se a una Llei feta pel Parlament, 
com per proposar una nova Llei al Parlament. 
Així les coses, no creiem que sigui necessari dir 
moltes paraules per defensar la justícia de l’es- 
perit democrAtic d’aquest article, que entenem 
que ha d’incorporar-se al projecte de la Comissió, 
amb la c reenp  que la Comissió no tindr& cap 
inconvenient en acceptar-10. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
President de la Comissió. 

El Sr. CASANOVES : Jo m’atreviria a de- 
manar que aquest vot particular passés a estudi 
de la Comissió, i mentrestant continués la dis- 
cussió d’altres articles. 

Un Sr. DIPUTAT de la Lliga Catalana : No, 
no; perqui: en aquest cas la Comissi6 est& absent. 

Diversos Srs. DIPUTATS : Que se suspengui 
la sessió. 

El Sr. CASANOVES : El Parlament pot con- 
tinuar discutint aquest títol, i quan s’hagin 
aprovat tots els articles del mateix, es reunir& 
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la Comissió abans d’entrar a la discussió del 
títol 11. 

El Sr. PRESIDENT : Així, s’acorda que 
aquest projecte d’article passi a estudi de la 
Comissió? 

Diverses VEUS : Sí, Sí. 
El Sr. COMORERA : Aix6 vol dir que s’ha 

acceptat? 
El Sr. CASANOVES : Aik6 ja és prejutjar. 
EI Sr. PRESIDENT : S’acorda que aquest 

vot particular passi a estudi de la Comissió. El 
senyor Secretari llegir& l’art. 7.& 

Un Sr. SECRETARI llegeix l’art. 7.& 
El Sr. PRESIDENT : Hi ha un vot particular, 

presentat per la Lliga Catalana. El senyor Se- 
cretari tindr& la bondat de llegir-10. 

Un Sr. SECRETARI el llegeix. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

Tries de Bes, per defensar aquest vot particular. 
El Sr. TRIES DE BES : Senyors Diputats: 

Nosaltres presentem aquest vot particular, per 
puntualitzar la situació jurídica o política de la 
dona casada als efectes d’aquest Esiatut. La 
condició política dels catalans, segons l’Estatut, 
que ara hem convingut en denominar {(Estatut 
Exterior de Catalunya)), s’adquireix pel ve’inatge 
administratiu, sense intervenir per res la volun- 
ta t ,  tan sols en el sentit que es pot a v a q a r  un 
temps de divuit mesos. Jo no he d’entrar a dis- 
cutir, perqui: no és aquest lloc ni moment oportú 
per fer-ho, sobre l’encert o justícia d’aquesta 
norma jurídica, que fa engollir una colla de 
ciutadans com a catalans, que espiritualment no 
ho són i moltes vegades no mereixerien ésser-ho. 
Per6 en f i ,  ens hem d’atendre als fets, i per als 
efectes d’aquest Estatut, el ve’inatge administra- 
tiu sadquireix als dos anys de residhcia a Ca- 
talunya; després d’aquest temps, automatica- 
ment ja resten catalans, sentin o no sentin Cata- 
lunya. I d‘acord també amb aquestes normes 
legislatives avui vigents, als sis mesos de resi- 
d h c i a  a Catalunya, pot avanGar-se aquest ter- 
mini divuit mesos, doncs, per voluntat expres- 
sament manifestada al cap de sis mesos poden 
ésser catalans des dels punts de vista polític i 
administratiu. És a dir, que el víncul de dret, 
l’element personal habitant de Catalunya es 
lliga a 1’Estatut i a tot el que representa 1’Es- 
tatut. No és un indigenat com en els pobles fede- 
rals, ni Bdhuc en els que tenen una autonomia 
d’ordre polític, sinó que aquí queda abandonat 
al precepte purament administratiu i al con- 
cepte de fet perqui: la voluntat, com us deia abans, 
tan sols intervé per a avanqar divuit mesos alld 
que fatalment determina la Llei : la condició 
política de catal&. 

Fou objecte de discussió molt detinguda a 
les Corts Constituents, aix6 que realment sembla 
quelcom extraordinari, que l’ésser adscrit a la 
vida política de Catalunya, a la vida pública 
de Catalunya, amb tots els drets polítics de ca- 
tal& fos, per virtut d’un automatisme de la Llei, 
sense tenir en compte el factor voluntat. Perd, 
com us deia, aquest és un fet que no podem 
discutir en aquests moments. 

Fent aplicació d’aix6 a la dona casada, esdevé 
el següent : La dona no catalana quan es casa 

amb un catal&, segons la lletra del ve’inatge 
administratiu, i d’acord amb l’article de 1’Es- 
tatut municipal actualment vigent, si no esta- 
blim res, ella no serA catalana. Si ella, als sis 
mesos de residir aquí, o sigui als sis mesos de 
casar-se, no demana l’6sser catalana, tampoc ho 
ser&. Al cap de dos anys, automaticament per 
la Llei, es convertir8 en catalana. Igualment a 
aquella dona no catalana casada amb un no 
catal&, que adquireixi aquesta condició de catali, 
si no fa conjuntament la manifestació, no ser& 
catalana, perd després dels divuit mesos d’esde- 
vingut aixd, automaticament sera catalana. 

I el mateix inversament és pot dir pel que fa 
refer6ncia a la, dona catalana que es casa amb 
un no catala. Es a dir, que la condició de catal& 
és un víncul de fet, perd no de dret, en quan 
imposa la Llei autom&ticament per la residhcia, i 
no intervé absolutament per a res la voluntat, 
sinó tan sols uns efectes administratius en avaqar 
el terme dels divuit mesos. 

Ara bé, nosaltres entenen1 que la condició de la 
dona casada exigeix una norma de dret que pugui fi- 
xar la seva situació política com a tal catalana pel 
mer fet de casar-se amb un catal&. No ens interes- 
sa tant l’aspecte de la dona catalana que es casa amb 
un no catal& com l’altre quc consisteix en l’exercici de 
la situació jurídica. Es que ho fem perqui: sí, aixb? 
No, senyors Diputats. El matrimoni vulgui’s o no, 
determina una variació jurídica en els contraients, 
els esposos. La llei civil marca per aquest nier fet, 
un lligam de drets i de deures que els posa en situa- 
ció jurídica distinta a la que tenien abans de con- 
traure matrimoni. I aquests fets i aquestes conse- 
qii6ncies reflecteixen en l’ordre administratiu i con- 
cretament al domicili, que és el víncul que serveix per 
a determinar la condició de catali segons 1’Estatut. 

Perqui:, pel matrimoni, és un fet indiscutible que 
la dona adquireix el domicili del marit, per una raó: 
per la convidncia que s’estableix com un deure pel 
fet del matrimoni, deure que existeix en el Codi ci- 
vil que regeix avui a Catalunya, si no m’és infidel 
la inemhria, en el seu article 56, i que ha refermat 
el ri:gim vigent de la llei de divorci en el seu arti- 
cle 3.’, establint com deure la convivencia mstrimo- 
nial, en els casos 3.’ i 18. 

Es a dir, que el matrimoni determina un domi- 
cili imposat a la dona, contra el qual ella no pot fer 
res, que provoca efectes en l’ordre civil, en l’admiiiis- 
tratiu, en el fiscal i fins en el judicial, efectes d’una 
situació de drets i deures imposats contra la seva vo- 
luntat, que encara que ella no els senti els hauri 
de complir. 

Jo pregunto: si la vighcia del que ha exposat, 
un víncul de fet pel domicili provoca efectes jurídics 
en tots els ordres,  per qui: no ha de provocar-los en 
l’ordre polític, com són la participació de la dona en 
la vida pública, en qüestions electorals i fins interve- 
nint en el comandament de casa nostra? Se l’obliga 
a pagar ci:dula pel fet del domicili, en casar-se, i ei1 

canvi li prohibim el vot o que pugui exercir drets 
públics pel fet del matrimoni. Aquest contrasentit 
l’hem d’esmenar amb el vot particular que preseii- 
tem nosaltres. 

E1 Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor 
Andreu, de la Comissió. 

El Sr. ANDREU: Breus paraules, perquk crec 
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que se’n necessiten molt poques per fixar la posi- 
cib de la majoria i per exposar els motius pels quals 
no podem acceptar el vot particular del senyor Tries 
de Bes. Jo he de contestar noniés una part del seu 
breu discurs, sobretot a aquella que fa referencia 
a l’obligació de qui: pel velnatge s’adquereixi la con- 
dició de catali. 

He de remarcar un contrasentit, i és que, men- 
tre el senyor Tries de Bes es queixava de guit pels 
efectes administratius als dois anys els que tin- 
guessin residencia a Catalunya adquirien la con- 
dici& de catalans, ell volia imposar amb el seu vot 
particular una obligació a la docna : la de seguir 
la condició política del seu marit. H a  parlat dels 
llafos i de les relacions jurídiques que es contrauen 
en el moment d’efectuar-se el matrimotni, perd és 
que la V. S. mira aixa des del punt de vista d’un 
partit conservador, no del nostre, que tenim en 
compte la Llei del divorci, les noves olrientacioas 
i sobretot la Constitució espanyolla i que en 1’Es- 
tatut s’estableix una igualtat de drets per la doi- 
na i per l’home ; i nosaltres volem que aixa sigui 
efectiu. as a dir, que no volem mermar aquells 
drets ni disfressar-las i creiem que quan parlem 
de ciutadans en l’Estatut, en to’ts els seus arti- 
cles vollem dir que no establim cap diferPncia en- 
tre l’holme i la doaa i per tant que no tenim per- 
qui. obligar a la dona a seguir la condició1 política 
del seu marit. Nosaltres que volem molt la con- 
dició política de catalans, no1 volem que aquesta 
sigui odiosa i ens ho semblaria tot precepte que 
pogués mermar cotndicions polítiques. 

El Sr. TRIES DE BES : Divuit mesos, noi- 
més. 

El Sr. ANDREU : Jo1 diria a la V. S. que a 
mi em sembla odi& aquest precepte que fes ad- 
quirir condici6 de catal& a un home castell;, que 
nala sentís1 de cap manera. 
E2 Sr. TRIES D E  B E S :  Aixd el senyor 

Lluhí, que ha va defensar ! 
El Sr. ANDREU : Aquest és un criteri par- 

ticular meu i fins voldria que aquest article no1 
s’acceptés amb toltes les seves conseqühncies ; és a 
dir, que la dona pogués mantenir-se en la seva coln- 
dició pollítica d’abans, de casar-se treient el pre- 
cepte que no faci efectiva aquesta llibertat. Jo, el 
que potser acceptaria 01 bé demanaria alls meus 
companys de Colmissi6 que acceptessin, seria una 
esmena redactamda en altre sentit, que digués, per 
exemple, que la dona casada, si ella ho vol1 pot se- 
guir immediatament, pot tenir immediatament la 
condici6 política del seu marit. Aquesta esmena 
jo demanaria als meus colmpanys que l’acceptes- 
sin, perquP també hi pot haver una dona que el 
mateix dia de casar-se estigui identificada amb 
el seu marit i vulgui adquirir la personalitat ca- 
talana i ja ... 

E1 Sr. VENTOSA:  Aixd després ho com- 
plica. 

El Sr. ANDREU : ... i jo1 volldria que aixa pol- 
gués ésser, perd que pogués ésser voiluntiriament 
per la dona, perd que no s’hagi d’exigir colm una 
obligació, perque nosaltres entenem que tolt pre- 
cepte que per part de l’home es pugui exigir, a la 
dona, com una obligaciót, és vexar la dignitat de 
10 dona que l’estimem exactament igual que la 
dignitat de l’home. Les VV. SS. presenten 

aquest vot particular perquP respon a! seu criteri. 
VostP somreia quan jo ho1 deia, i vost2 noi reco’rda 
que representd un partit de dreta que mentre han 
golvernat han mantingut ja dolna diatre del ma- 
trimoni en una situaci6 cccapitis disminutiou , en 
una situaciB vexathria. VostPs han t,ngut minis- 
tres en el Govern de Madrid, de la Malnarquia, i 
wstes han golvernat ... 

El  Sr. VALLRS I P’UJALS : I?s molt ante- 
riomr. 

El  Sr. ANDREU : ... hi ha estat necessari 
que es proclamés la República, que vingués un 
Govern d’,esquerra, perque la dona tingués les 
mateixes condicions que l’home i se 1f recolnegues- 
sin toQs els drets i tolta la dignitat com un ciuta- 
d& qualsevol. Per aquestes raons, en nom de la 
Colmissió he d’insistir prop del senjol- Tries de 
Bes en que noi p d e m  accedir. 

E l  Sr. CASANOIVE’S : L a  dona és l’esca del 
pecat. (Rialles.) 

El  Sr. TRIES DE BES : Demano per Darlar. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el ;enyor 

Tries. 
El Sr. TRIES D E  BES : Tinc la desgrhcia, 

senyors Diputats, de provocar, per part dels 
meus estimats i volguts contradictors, arguments 
desproporcionats als que jo he emprat, perqui: 
ací ens hem limitat exclusivament a assenyalar 
una situació realment grotesca quan es parla 
de llibertat i d’igualtat de condicions de la dona, 
perqui: el que el senyor Andreu sostenia en 
aquests termes transcendentals són divuit mesos 
de llibertat de la dona. 

El  Sr. ANDREU : Per6 jo deia que lamentava 
no poder ésser més. 

El Sr. TRIES DE BES : Bé; perd hem de 
parlar sobre fets. Jo no admeto, per part del 
meu estimat company, el que digui una con- 
tradicció meva el que jo he volgut presentar com 
un argument absolut en perjudici del seu, perqu2 
jo he dit que si es proposen determinats drets 
per efecte del domicili, que menys que atorgar-li 
uns drets que volunt&riament ella pot u s a .  

El Sr. ANDREU : Perd tal com est& redactat 
no és així. 

El Sr. TRIES DE BES : Miri, senyor Andreu, 
jo pertanyo a un Partit, perd em permetr& ara 
que jo personalitzi. Aquesta qüestió de la ‘dona 
casada respecte a la nacionalitat i els drets, jo 
la he estudiat molt, senyor Andreu. 

El Sr. ANDREU : Més que jo. 
El Sr. TRIES D E  BES : Jo, immerescudament, 

pertanyo a un organisme internacional, i sóc 
precisament de la poni:ncia sobre aquesta qüestió ... 

El Sr. Andreu : Sóc un modest deixeble de 
la V. S.... 

El Sr. TRIES DE BES : ... i j o  !i puc dir 
al senyor Andreu que totes les legislacions del 
món - són disset els Estats que han establert 
aixd -, per a donar el sentit de realitat, esta- 
blint aquest principi d’igualtat entre la dona i 
l’home per ta l  que una sola Llei reguli els drets 
que són els dos, estableixen el que s’en diu ((una 
precaució)) : Que si la dona no opta per una Llei, 
aleshores se li imposa una altra Llei. I aquesta 
Llei és la del marit. No s’anir& pas a imposar 
la Llei del seu pare o del seu cunyat; és natural 

. 
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que sigui la Llei del seu marit. Per exemple, 
la Llei francesa diu que l’estrangera casada amb 
franc&, és francesa si ella ho demana; si Un Sr. DIPUTAT : Es clar! 
no se li imposa la Llei del seu marit, i la  dona El Sr. TRIES DE BES : Anem a la inversa: 
francesa casada amb estranger, és francesa si el cas d’una dona que vulgui ésser catalana 
ella no demana el contrari, perd se li imposa després de casar-se, pel sol fet de casar-se. 
la llei del marit, si aquesta Llei aixb estableix EI Sr. ANDREU : Ja he dit a la V. S. que 
i legalment s’estableix a Franqa. A Bklgica hi si presenta l’esmena en aquell sentit, l’accep- 
ha un principi d’opció, als sis mesos : als sis tarem. 
mesos se li imposa la llei del marit. I així, ElSr. TRIES DE BES : Doncs així, ja ens 
totes, absolutament totes, les legislacions. A la posarem d’acord. 

i si es casa amb un catal3 al cap de dos anys 
ser& catalana. 

Llei argentina, que no s‘estableix aixb, sinó una 
jurisprudhncia que el Consell Federal ha deter- 
minat, es dóna llibertat també a la dona respecte 
la nacionalitat; per6 per als efectes civils i po- 
lítics, ho sap el senyor Comorera, hi ha una nota 
circular del Ministeri d’Afers estrangers - si no 
ho recordo malament, del febrer del 18 -, que 
diu que sigui la que sigui la nacionalitat, els 
drets civils i polítics de la dona seran els del 

E1 Sr. PRESIDENT: Resta, doncs, en suspens 
la discussió de l’article 7.” Podria suspendre’s la 
sessió per deu minuts, perqui: es reunís la Comissió. 

E1 Sr. VALLBS : Ja són tres quarts de vuit; es 
podia suspendre fins a dem&. 

E1 Sr. PRESIDENT: La Cambra decidiri el 
que tingui per convenient. S’acorda la suspensió de 
la sessió per a demi? 

E1 Sr. COMORERA: Com aue hi ha dos arti- 
seu marit pel-lloc de residi:ncia. I aixd és el 
que volem nosaltres. Teniu en compte que nos- 
altres no tenim facultat per a establir el veinatge 
administratiu. ¿Qui: costa dir que una dona, pel 
fet del matrimoni, podria tenir aquesta facultat? 
¿Es que creieu vosaltres en el fet de qui: a una 
dona no catalana que es casa amb un catala i 
que sent un afecte a Catalunya, cosa freqüent, se 
li ha  d’impedir a aquella dona que sigui cata- 
lana legalment després de casar-se? 

cles del títol I que passen a 1; Comissió, i sem- 
bla que no hi hauran grans dificultats per acceptar- 
ne un i esmenar l’altre, potser seria més prhctic que 
ara es reunís la Comissió i veure si hi ha possibilitat 
de discutir-ho i resoldre-ho immediatament. 

Diversos Srs. DIPUTATS : Val més deixar-ho 
per a dem&. 

E1 Sr. PRESIDENT : Acorda, doncs, la Cambra 
suspendre la reunió? (Asentiwzent.) Resta acordat, 

ORDRE DEL DIA EI Sr. ANDREU : Si ho vol ella, si. 
El Sr. TRIES DE BES : Així, en aquest I 

fet de voluntat, ja ens posarem d’acord. 
El Sr. ANDREU : Aixd és la base de tot. I per a la sessi6 de dimecres 

El Sr. TRIES DE BES : Per6 és que aquí 
estem parlant d‘una voluntat i d’un homenatge 
a la llibertat de divuit mesos, senyor Diputats. 
(Rialles.) Pot ésser una dona que sigui una 
entusiasta de les doctrines de Royo i Villanova, 

Continuació de la discussió del dictamen de la 
Comissió sobre el projecte d’Estatut Interior de Ca- 
talunya. 

(S’aixeca la sessió a tres quarts de vuit de la vet- 
lla.) 
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