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I DE SESSIONS 
essió del dia 5 de maig del 193 

S U M A R I  

S’obre la sessió a les cinc i dos minuts de la tarda, sota la presid2ncia de l‘honorcble senyor Joan Ca- 
sanovas. 

Es  llegida i aprovada I’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia: 
1nierpel.lació del Diputat senyor Simd i Bofarull sobre els fe t s  del 6 d’octubre del 1934 i llurs awtece- 

El  senyor S i m ó  i Bolarull explana la interfieLlaci6. 
Consumeixen torns e n  la discussió els senyors Romeva,  i Fronjosd. 
S e  susfiBn la sessió a les set i vint-i-set minuts dei la vetlla, i es reprdn divuit minuts despre’s. 
Intervenció del senyor Dencds. 
Durant la intervenció del senyor Dencds, i a les vuit i cinquanta minuts de la vetlla, el President pro- 

Resposta de l’honorable senyor President de la Generalitat als anteriors oradors. 
Resta e n  suspensió el debat. 
Ordre del dia per  a la sessió de dimecres. 
S’aixeca la sessió a les onze i quatre minu t s  de la vetlla. 

d m t s .  

posa i la Cambra acorda, la Prbrroga de la ses&. 

S’obre la sessió a les cinc i dos minuts de la 
tarda, sota la presidencia de l’honorable senyor 
Joan Casanovas. 

Al Banc Roig tot e! Govern. 
Es llegida i aprovada l’acta de la sessió ali- 

terior. 

O R D R E  D E L  D I A  

Intcrpel.laciÓ del diputat senyor Simó i Bofarull 
sobre els fets del 6 d’octubre del 1934 i llurs 

antecedents 

E1 Sr. PRESIDENT : Té la paraula e! se- 
nyor Simó i Bofarull. 

E1 Sr. SIMO I BOFARULL: Senyors ni- 
putats : 

La intenció d’interpellar al Govern de Catalu- 
nya va ésser un propasit que va né:xer en mi el 
dia 7 d’octubre del 1934 ; naturalment, si hi  ha- 
via lloc i mitja. Tots eiis felicitem, no que la in- 
terpellació pugui explanar-se, sinó que hi hagi ei 
lloc i el mitja, és a dir, el restabliment de l’auto- 
iiomia i la reincorporació del Parlament a les se- 
ves funcions. 

He  meditat molt en aquests setze mesos. I, 
com que 110 he desistit d’aquest propbsit, i no 
s’ha esvait en mi la que jo entenc recessitat que 
es parli al Parlament dels fets del 6 d’octubre, 
tantost s’anuncia que el Parlament reemprenia les 
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seves tasques, vaig tenir l’honor de demanar 
aqiiesta interpel4aciÓ per mi’cjii del senyor Presi- 
dent de la Cambra. 

Avui, des de fa tres, quatre o cinc dies, no tim 
tant d’interPs com hi havia tingut fins aleshores. 
Han variat certes circumst2ncies ; perb jo he apre- 
ciat, a més, el contrast entre el que va dir l’ho- 
norable senyor President de la Generalitat el dia 
en q í í P  va fer podríem dir-ne la presentació del 
Govern, en reobrir-se el Parlameiit, i el que va 
dir el senyor President de la Cambra un dia de 
15 setmana darrera, quan jo li suggeria, con1 a 
prec, yue es demorés aquesta iiiterpellació. 

L’honorable senyor President de la Generali. 
tst, en la sessió, si no recordo malament, del QG 
de marc, en el seu disc?zrs, que tots varem escol- 
tar amb gran interPs i satisfacció, va dir aproxi- 
madament : aE1s fets histdrics desenrotllats -- re- 
ferint-se als del 6 d’octubre del 1934 -- ja els ha 
fallat l’opinió ; hem tingut una votació esclatant. 
Va haver-hi, com a preliminar d’ayuesta eleccici, 
una intensa propaganda per tots els mitjans quc 
disposa el pensament hum& per transmetre a lcs 
multituds)). Aixb vol dir que quedava clos un 
cap.itol de la Eistdria, perquP referint-se a la his- 
tana deia aquelles rnemorabilissimes paraules que 
va dir davant del Tribunal de Garanties, i que j3 
sabscriuria. I afegia, si fa no fa : ((E1 Govei-n 110 
t C  cap interPs en plantejar ni en quP es plantegi 
ni en defugir el debat sobre el 6 d’octubren. De- 
mostra i’afirmaci6, el concepte que fou recollit p > l  
cap de la Minoria Regionalista, que encara no C E S  
lla explicat perquP es va absentar del Parlament, 
dient : ííMolt bé diu el senyor President de la Ge- 
neralitat i Cap Gel Govern que no és el niomelit 
oportfi - va dir el senyor Abadal--, d’entaular 
un debat)), i en aixb el senyor President de la Ge- 
neralitat va remarcar e! concepte aiiteriorment 
emPs per ell mateix dient que amb el que s’aca- 
bava de dir n o  es tractava de plantejar cap debat ; 
per6 declarava en nom del Govern que estava :I 
disposició de tot el Parlament i de les Minories 
d‘oposició per acceptar-lo quan cregu6s conven iciit 
i a l‘hora oportuna. Aix6, a mi, em tiaiiquillit,,a 
d ’uila manera extraordinaria respecte a I’nportn- 
nitat de la interpeliaci6. 

Per6 les paraules del senyor President de la 
Cambra en le sessi5 del dia 29 - no crec revelar 
cap secret, perquit és una ra6 o una llei fonamental 
del rPgim parlamentari el contacte o suficient con- 
tacte entre el Govern i el cap del Parlament -- h3ii 
fet variar aquell interPs cpe jo creia que teiii,z 
aquesta interpellació, ja que en demanar-li que 
s’ajorngs se’m inaniiesth : ((Impossible cl’ajounar 
aquesta interpellació ! 1). I no tenia cap obligació 
d’explicar el perquP, perb no va dir que íos per 
raolns del que poidríeni dir tecnica o mecinica, o 
cartipa9 parlamentari, sinó que va donar el fona- 
ment clarissiin del perquP 110 es podia ajornat, 
dient que el Govern ti: un interPs extraordinari q c  
tingui lloc aquesta interpellaci6. Tots els nostr~s  
actes com a ciutadans i com a Diputats s’inspiren 
en la frase que tenim gravada literalment i que 
abans la teiiiem ja,  diiima amarada)) ; perd sense 
forma precisa, la frase magnifica del senyor Presi- 
dent en determinar la categoria de la investidizJ-,i 
parlamentiria dient que és aquella més alta que un 

catala pot ostentar ; i així, nosaltres entenem que  
sempre hem de servir la pAtria, i tenint en compte 
aixb, i procurant servir-la amb tots els nostres ac- 
tes - que tots i cadascun dels nostres actes de 
tots, encara que discrepem en el fons, en la for- 
ma o en el moment, van encaminats per la més 
sana intenci6--, creiem que sempre servim el 
pais. Nosaltres ens creiem amb l’obligació de 
servir la patria, de servir el país ; perd no tenim 
cap obligació política de servir el Govern. Servir 
el país, sí ; i per aixb, a desgrat d’aquests raona- 
ments que hem anat exposant, sostenim la inter- 
peliació. Perd de servir políticament el Govern, n o  
en tenim cap obligació, ni el! la necessita, ni l’es- 
pera ni la desitja. I si ens haguéssim de guiar ex- 
clusivament de l’iiiterPs polític - si el tinguéssitu, 
que mai no n’hem tingut d’interPs polític-, eiis 
absentaríem o no viiidriem a parlar en aquests mo- 
nients ; perquit ara sembla que és al Govern al qui 
li coiivé la interpellació, que és ell qui té un in- 
tes& extraordinari que aquesta interpcllació tin- 
gui lloc. Ah!, perd ho fa el Govern així per a 
servir el país ; hem de creure, hem de fer-li justí- 
cia creient que el seu interPs no és per a servir ei 
Partit que representa la Majoria o els partits go- 
vernaineiitals.. . 

El Sr .  PRESIDENT : Observi el seiiyor Sim6 
i Boiarull que a la PresidPncia va dir aquestes pa- 
saules creient interpretar el desig del Govern ; ix, 
cerqui derivacions politiques en les paraules de 1% 
Presidhcia. 

E1 seiiyor SIMO I BOFARULL : Em sembla 
q u e  a o  he dit res que no sigui perfectament orto- 
d o x  ; de no ésser aixi, ja el seiiyor President hau- 
ria emprat els raigs de la seva ira parlamentaria. 

El Sr. PRESIDENT : E n  efecte, el senyor 
Simiv i Bofarull sap que sempre l’escolta amb molt 
de gust la Cambra i la PresidPncia. 

El Sr. SIMO I BOFARULL: Molt agrait. 
I no penso que la Cambra vulgui exigir de mi que 
expliqui el caire del costat que ara diré. Parlem 
de 1’interi.s polític de la Majoria i del Govern per- 
quP tingyi !!oc la intelpellació. 

Jo, quan vaig fer 1’anunci de la interpellació, 
a,busant dc la beneoolPncia del senyor President, 
el mateix dia de la sessi6 del 26 de mar$, ja vaig 
dir, perque encara que crec qne la modPstia no és 
una virtut, sinó un vici, crec que jo posseeixo 
aquest vici, ja vaig dir en aquella ocasió que no 
creia que d’aquesta interpel.lació se’n derivés cap 
conseqdncia. 

Perd podria ésser que en els partits governants 
els conviIiguCs eliminar als efectes de la seva vida 
interna i, jdhuc com a Govern, aquesta qüestió 
del 6 d’octubre per a quan es celebri el Congrés o 
Asseinblea anyal del Partit d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya. 

Podria. ésser també que a pretext d’aquesta 
interpel1ació es pogués emparar una crisi parcial. 
Per excniple - i perdonin la manera d’assenya- 
lar -, que el senyor Conseller de Justícia i Dret 
estigu6s disgustat pel caire que prenen les qües- 
tions que f a n  referPacia al camp, i volgués dimitir, 
o be que el Conseller de ?3inances, senyor Martí 
Esteve, que sembla que no pensa coni crec que 
pensen els seus companys, podria creure que té 
dues raons per a separar-se del Govern, la discon- 
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formitat d’Acci6 Catalana en la forma que es va 
desenrotllar el 6 d’octubre i aquesta mateixa ma- 
t‘iria dels problemas agraris ; o be que el senyor 
Conseller d’Economia i Agricultura, trobant-se 
davant del moviment de les masses obreres que no 
volen participar en els Pxits, .pocs, i fracassos, 
molts, dels Governs burgesos i procuren estar a 
la salvaguarda d’aquests perills, volgués seguir la 
norma empresa, en molts llocs, pels socialistes. 

Si jo estigués en el secret, que per molts de 
vosaltres no és un secret, de la vida interna del 
Govern i partits majoritaris, tot in’ho podria ha- 
ver explicat, perd els elements que han influit 
sobre mi, lligats amb aquesta interprctació que 
he de donar per aquest canvi de to, manifestat en 
la indicaci6 que la PresidPncia del Govern consi- 
dera d’interPs aquesta interpellació, fan que jo 
hagi de declinar totes les responsabilitats ; perque, 
a més, quan jo, per raons de salut, indicava al 
senyor President de la Cambra que s’ajornés la 
interpel.laci6, tenia en compte que l’ambient d’a- 
vui tal volia no és propici a certes discussions, que 
tal vegada ens trobem en una ocasi6 que podria 
desaconsellar aquesta interpellaci6. Per6 el Govern 
l’accepta i es desenvolupa, i jo no en vull cap 
responsabilitat. 

Aquest desig d’interpel.lar, no és el desig de 
polemitzar. Té  uns aspectes radicals i les arrels 
d’aquests són altres, ja que el Parlament es- 
tava absent dels actes transcedentals que el Go- 
vern, i Catalunya, pel seu mitja, varen realitzar el 
dia 6 d’octubre. Jo no he vist que s’aixequés aqui 
cap veu ni donant compte ni demanant compte de 
res. I aquest desig de saber, no és pas curiositat. 
Jo no espero que la histdria ens digui el que va 
passar. I com que hi ha coses que per a la im- 
mensa majoria dels catalans queden en l’ombra 
de l’espai incognoscible, i hi ha altres coses 
dels fets que són excessivament ilrluminades, jo 
desitjo, no pas un sol clar, sinó unes fulguracions 
de segon, de tercer o de quart ordre que esclareixin 
les versions. 

Els que no estdvem en el secret no sabíem 
gairebé res. Després, s’ha vist l’interPs en noi fer- 
ne la claror. Jo1 recordo, i 1101 crec en dir aixb re- 
velar cap secret, que en les sessions de la Coinis- 
si6 Plermanent que se celebraren a la casa del nos- 
tre estimat company senyor Martínez i Domingo, 
vaig preguntar a la primera - i potser finica ses- 
sió, a la qual vaig assistir -, ja que havia de pol- 
sar-me en contacte amb persoines dignificades del 
partit golvernant que em semblava que podien es- 
tar assabentades dels fets, vaig preguntar, dic : 
((Que ha passat el 6 d’octubre?)) ccTu’oi ho! sabeu?)) 
ccNo1.1) Jo sé el que vaig veure, que va ésser ben 
poc, del que va passar la nit del 6 d’oictubre, tam- 
bé sé el que es va dir i el que s’ha escrit, perd 
respecte del que s’ha dit i del que s’ha escrit, jo 
he d’aplicar el que abans deia : Infocmacions 
contradictdries, grans llacunes de foscor, passiotns 
exaltades, no1 sempre humanes, ni caritatives ni de 
misericbrdia. Concretament, no en sabem res. 
Doincs jot pregunto, : quina és la veritat? Perqui. 
preguntava aquell intelligent pretor a Jesús : 
(Que és la veritat?)) Jo iormulo la mateixa pre- 
gunta. 

Precisament, en dir la veritat tota, a més d’és- 

ser un deure, realsas&, si cal - que no1 cal pas -, 
l’aureola que embolcalla el Govern per la maxima 
dignitat amb quP va conduir-se sempre, durant 
els fets i després dels fets, en aquest calvari que 
ha passat. 

Quina és la veritat? Són la veritat aquelis 
llibresi mullicollors, virollats, na sols pels colors de 
les ccibertes, sinó per la passsió que cofntenen ? No. 
as la veritat oficial la declaració! dayant dels esbir- 
YOS togats 01 sense toga? Tampoc. Na es! pot exi- 
gir de ningíi que davant de la qie es ve dient 
1’AdministraciÓ~ de justícia es digui la veritat, ex- 
cepte quan es perjudica a tercer ; em refereixo, 
és clar, a les questions criminals. 0 és la veritat 
la sentPncia del Tribunal de Garanties ? Tampoc. 
Doncs per quP el Parlament, per quP el polble de 
Catalunya noi ha de saber la veritat? Evident- 
ment, aquí hi ha un argument ad homi+ze. Na 
precisament ad‘ honaine, sinó) un argument como- 
d i n  que pot aplicar-se, al que p e n s  dir per6 que 
potser no1 diré, que és el fall del p3ble. Les elec- 
cioas que foren precedides per un; intensa cam- 
panya de propaganda. Ah ! La campanya va és. 
ser intensa, tenas i en certs moments d’uns tons 
que jo noi censuro ; pera que joi noc hauria emprat. 
Jo1 DOI hauria emprat els tolns per moure les mas- 

fent-les derivar del sentimeni al sentimenta- 
lisme. Perd es tractava d’acoinseguir un fi, i la 
campanya electoral no es feia havent-hi la corali- 
ci6 d’esquerres al Poder, sinó haveat-hi a la pres6 
els homes capdavanters. Als morts els dediquem 
un patrihtic i sentit recoerd. I misl enlla de les 
fronteres, hi havia una munió’ de ciutadans. No 
es podia solta un golvern Portela - soibre les in- 
tencions dels qual no entra - o d u n  altre holme 
tipus cacic de P’riego, no es podia, repeteixo, dir 
la veritat, i la campanya electoral havia d’ésser 
tan discreta davant dels fets com podia &ser-hoi 
qualsevol altra manifestació, perqu? sempre exis- 
tia el perill d’obrir les presolns, i noi past perqui- 
soirtissin els que hi eren, sinó perquP hi entressin 
altres ciutadans. La campanya electofa1 no1 es va 
poder fer revelant els fets d’ortubre, el que tenen 
d’ignorat i el que tenen de folsc o dubtós aquests 
fets. 

Pkr tant, aquest argument ad lzonaiize no és tal 
an-gument. No crec que l’empri ningú, ni que 
aquesta fols la intenció del cap del Govern. 

Doncs ; si la veritat dels fets noi s’ha dit en 
llibres, ni tampoc en la premsa, ni kn la campanya 
electciral, quan s’espera dir-la ? 

Ara jot m’explica 1’interPs extraolrdinari que 
pctser el Govern tenia en aquesta interpellació, 
que noi s’ajornés. Hem vist algunes coses solrpre- 
nents i desconcertants. Hem vist com s’utilitza- 
ven amb aferrissament, d’una manera excessiva- 
ment apassionada, com ja ho diu la paraula, aque- 
lla gama ii’adjectius del vocabulaPi que tan 901s 
han 4 s  reservar-se pels reus de leza pAtria, i que 
no. eren collitrastats ni colntrolats. Hem vist for- 
mular acusacions directes que entren en el caire 
del delicte comú, que afectaven el Parlament, que 
afectaven el Go’vern tot, perquP all? que afecta una 
poma del cove, pojt i deu afectar, matatis mutan- 
cli, a les restants ; i fins a l’obertura del Parla- 
ment no hem vist rectificat el fet que s’imputava 
i que venia figurant com a delicte comú en el Codi 
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penal. Hem vist elementsi, molt significats dins la 
política imperant, passar gairebé sense transició 
de la Aestolmia despectiva i gairebC denigrant al 
ditirambe gairebé cortisa. Hem vist individus que 
havien estat titllats, sinó! de desertoas O de des- 
afectes, quan menys de passius i inhibits, arribar 
a llolcs de preeminsncia política que noi lligaven 
gaire amb la veu que s’havia fet cbrrer. I aixb 
acaba de desorientar d poble, acaba de desorientar- 
10, encara que no ho creieu. Per molt demdcrata 
que sigui, jo respecta els, realismes interns de tot 
el que no sigui el vostre funcionament. Potser hi 
ha una capa aillant, creada per una sPrie de fac- 
tors, que no és el cas ara fer-ne la dissecció, que 
no permet percebre el veritable so d’aquest poble 
nostre, tan cordial i tan intelligent, que no vol 
amargar mai l’obra de Govern dels que encarnen 
el seu ideari i que moltes vegades calla aquelles, 
olpinioas que el poden perjudicar ; cometent amb 
aixb un error excusable per la bona fe ; i no scm- 
pre el Govern pot percebre les veritables palpita- 
cions o de tort el poble 01 d’un sector - que tambC 
és del poble. . i que poltser esta en circumstancies1 
de poder ésser més clar i té el deure de claredat 
en una altra forma. I hem visit trencar solidari- 
tats que haurien poigut ésser histdriques. El Go- 
vern, el dia 6 d’octubre, situat en el pla a quit ell 
va situar-se, troibant-se amb1 els antecedents, que 
ell mateix havia creat, desenvolupant una morma 
que ell va ésser l’únic a traqar, he de declarar que 
va complir la seva obligaciól. El poble ho1 ha de- 
clarat ; jo,, com element del pable i com a diputat 
de Catalunya, tambC declaro que colmpli la seva 
obligacib pierh, vareu encertar ? Molts altres com- 
pliren la seva obligaciól, na els que han cridat més 
després. Jaume Compte no pot cridar, els morts 
no poden cridar. La  Cambra, per veure’s més au- 
toritzada, els, ha retut el sau homenatge. I si aquí 
no focs present una persona que em sembla haver 
vist (Mira la tribuna pdblica.), encara que ara 
no vegi, diria que també és mereixedora de la 
gratitud de la patria, el comandant P’Prez Parras, 
Pocs, més. PerquP al Govern li va fracassar la ma- 
quina. Ja en parlarem. 

Jo prego al senyor President que si nota signes 
de cansament en la Cambra o si creu que m’exce- 
deixo consumint massa temps, tingui la bondat 
d’ avisar-me. 

E1 Sr. PRESIDENT:  La  Cambra l’escolta 
amb molt de gust ; pot observar-ho en el silenci 
amb qui. l’escolten, senyor Simó. Pot seguir en 
l’ús de la paraula. 

E1 Sr. SIMO I BOFARTJJ,T, : El silenci també 
pot ésser indicatiu de son (liialles.) Ara, que quin 
dubte hi ha, el cos electoral de Catalunya no ho 
sap tot aixb, i el que jo pregunto, per a saber ei 
que no sé, ell s’ho explica a la seva manera, i 
quan va votar, ah ! que poc que va pensar-hi en 
el 6 d’octubre, que poc ! 

Arribo potser al punt més sensible de la meva 
interpellació des del punt de vista sentimental 
íntim meu, perquP és molt dolorós haver d’iniciar 
o ajudar a esvanir certes il.lusions. Jo voldria 
no aconseguir-10, no produir-lo, aquest efecte. Per& 
si el Govern creu que el cos electoral va votar bé 
a ell, jo crec que no. Les il.lusions, els factors 
estimulants del cos electoral per produir el resul- 

tat de tots conegut i celebrat, varen ésser uns eIe- 
ments mes aviat negatius i altres positius. 

Si la Cambra m’ho permet, breument els enun- 
ciaré els efectes polemics del meu propi raonament. 
Primer, el poble va votar contra la repressió. Una 
de les poques vegades que el senyor Cambó esti- 
gué en el cert - sens dubte encerta sempre i no 
debades té el predicament que disfruta en certs 
ambients polítics i financers - fou, no sé si en el 
discurs de Mataró o algun dels que pronuncia 
arran de les eleccions, quan elis també varen sen- 
tir-se amb el cor trencat i els ulls humitejants 
pensant que també demanarien l’amnistia. Va dir 
una cosa certa al meu judici - coincideixo amb 
ell -, va dir : ((Aquesta repressió ha estat idio- 
ta.~ No n’hi ha prou : va ésser cruel, inhumana, 
d’un atavisme cavernari, d’una afror d’odi, d’un 
aquilatament de satisfacció d’apetits intestinals de 
les nostres incivils dretes. Si bé en aquest país 
estem ja acostumats als fruits de l’odi, dels fruits 
de l’odi conjuminats amb l’estupidesa, figureu-vos 
quins monstres n’han de sortir ! E s  va agafar un 
cap a cada poble, a cada barri, a cada casa ; es 
varen fer llistes. Botó de mostra : a Astúries es 
va condemnar a sis anys de presidi a dues noies 
acusades d’haver, des d’un balcó, victorejat uns 
revolucionaris que passaven. Va ésser el micros- 
copi aplicat sobre els cossos vius del país adolo- 
rit, cercant més víctimes, amb aquell afany de 
l’avar que arreplega el diner per contemplar-se en 
l’espill de l’or en la moneda, l’excrement del dia- 
ble que en deia Jesús. Sols a aquestes passions es 
pot comparar. Ja hi estem acostumats nosaltres a 
la crueldat. Sí, som un país crudel ; potser Cata- 
lunya és la menys crudel de la Península, perd és 
crudel ; tenim dintre nostre les lluites de la raga 
i sobretot aquella sang, que a vegades hom es fa 
fastic a si mateix, que ens mena a la intol.lerancia 
perque, volguem o no volguem, més o menys -.- 
no es molesti ningú - portem llavor de frare. 
(Rialles.) No rieu ; i el que és pitjor, és que portem 
dintre de I’anima, dintre de la sang, el virus de 
l’odi teoldgic, que és l’odi més terrible que pugui 
donar-se. Contra la repressió, no cal dir-ho, vota 
el poble. Va votar també contra el feixisme. Va 
votar contra la guerra. Va votar contra 1’Espanya 
negra. Va votar contra la Llei del 2 de gener. Va 
votar contra 1’Straperlo. Va votar contra aquesta 
taifa radicaloide-lliguera, que havia absorbit els 
llocs d’un Govern popular. I va votar per l’am. 
liistia de tots, i per 1’exigPncia de responsabilitats 
dels que de la Llei en feien una pistola d’atraca- 
ment, per la restauració de la legislació social i 
perquP la República tornés a ésser el que havia 
d’haver estat, que era l’instrument i el mitja d’a- 
nar cap a l’emancipació social i la justícia social. 
Varen comptar molt les persones ? Jo faig la justí- 
cia al poble catala. 

Si algú mereixia anar en candidatura, era el 
Govern i els empresonats ; perd si algú no hi havia 
d’anar, per raons que farien allargar aquesta dis- 
cussió, era precisament el Govern. Perd, jo, el que 
vull dir es aixd : hi hagués hagut qui hagués ha- 
gut en les candidatures, els vots haurien esbat els 
mateixos. 

Gs necessari explicar le gPnesi del 6. d’octubre, 
perquP, al meu entendre, té una importancia enor- 
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me en la histhria d’Europa ; té una importancia 
en la histbria d’Europa, el fet que és, al meu 
entendre - laixi com la asanjurjadan hem d’espe- 
rar que va cloure aquell període grotesc de pro- 
nuiiciainents militars -, la filtima revolució bur- 
gesa, fracassada, perqai: si hagués triomfat no 
hauria estat potser la última ; em permeto fer 
aquest pronbstic, que potser serA molt difícil d’a- 
valar, sobre els fets del G d’octubre del 1934. Perd 
la histdria s’escriu {amb fets, i dels fets la histh- 
ria en va prenent l’,arrel i la saba, modificades per 
les circumstancies de cada dia ; i em permeto dir 
que la importancia histdrica del G d’octubre esta 
que és la iiltima revolució burgesa que veurem 
en l’occident d’Europa. I en treurem les conse- 
qüPncies : jla a les Constituents varen kacassar els 
partits burgesos, que no varen saber fer la revolu- 
ció legal ; els partits governants a Catalunya, lamb 
l’excepció del Conseller d’Econoniia i Agricultura, 
q-ue representa un petit sector obrer, són partits 
burgesos. Va fracasar la revolució1 extralegal ; va 
fracassar per excés de quixotisme, aquest quixo- 
tisme tan encisador i pueril que ens va portar allí, 
creguts que faiíem 1’Arcadia només amb unes 
quantes lleis, i el que no va fer malbé aquest quixo- 
tisme innocentissini, ho va fer malbé la intoxica- 
ciól de juridicitat dels altres, i allí Adhuc va fra- 
cassar un partit obrer, que va ésser el partit so- 
cialista, i que per aixA no hi vol tornar. A gaixh 
em referia en fer allusiir al Conseller d’Economia 
i Agricultura, perque aquí, resulta que el partit 
socialista ha fracassat allí, fent la revolucib legal, 
i aquí, ferit la revoluci6 extralegal. 

Per quP té importincia aixh? La té enorme, 
enorme. I d’aquí es deriva l’error capittal que va 
cometre el Govern, en i10 voler sumar el seu mo- 
viment al moviment del proletariat organitzat de 
Catalunya ; no solament no s’hi va voler sumar, 
sinó! que el va tenir apartat i (acorralat perquP lioi 
s’hi sumés, i Adhuc la rendiciiv es va fer en forma 
tal que hauria fet possible que la derrota s’hagués 
pogut convertir en una derrota d’un altre caire. 
Perd aixci entrar3 en el oapítol de previsions, sobre 
el qual penso, també, cridar l’atenció de la Cam- 
bra, perquP, a més, ha ocorregut una cosa, que em 
penso que val la pena de remarcar. E.1 G d’octubre 
va ésser unta revolució? Si diem que si, crec que 
ens apropem a la naturalesa del fet. Qui va fer 
la revolució del 6 d’octubre a Catalunya? La va 
fer Catalunya ? NOI ; Demostrable que no. La varen 
fer elements proletaris ? Na La va fer Esquerra 
Republicana de Catalunya? Ho nego, pot demos- 
trar-se. Doncs, 2 qui la va fer ? Estat Catala ? Tam- 
poc, igualment demostrable. Qui la va fer?  E1 
Govern, amb els resorts de Govern i amb la nia- 
quina gomernamental. 

Podifa fer-la? Havia de fer-la? Aquest és un 
dels punts neurAlgics de la qüestió. Primer, és ld- 
gic, és una regla fisiolhgica ; abans de manifestar- 
se una erupció hi ha d’haver un període de prepa- 
ra&, de formació d’ambient revolucionari. I tot 
coinenqava a ésser-hi. Hi varen contribuir tan po- 
derosament com els partits d’esquerra de Cata- 
lunya, obrers o burgesos, aquests senyors de la 
1,liga (assenyala els ascons de la Minoria de Lliga 
Clatalana), la Ceda i d’en Lerroux. Naturalment, 
i llevat de la indignació popular, el fonament de la 

protesta per a salvaguardar els prmcipis de la Re- 
pública o salvaguardar Tautonomi:, ha fet fermen- 
tar els del pol oposat. E1 Govern ce la Generalitat 
va contribuir a formar l’ambieni revolucionari ; 
poderosament. €31 Govern de la Generalitat va 
triar el moment en quP havia de- produir-se la 
revolució, i el Govern de la Geneialitat va cotma- 
nar ; tenia el comanament del moviment. Sobre 
aisa farem ,alguns escolis i ampliacions en tractar 
algun altre pont de la interpal-laci% 

El període preparatori o formatiu de l’ambient 
va tenir un estímul especial, a més dels que he 11‘)- 
mentat i molts d’altres que podrien esmentar-se, 
amb l’ocorregut amb la Llei de Contractes de  Con- 
reu. Es negava la sobirania del Parlament sobre 
matitries de la seva competPncia clarament defi- 
nides en la Constitució i en 1’Estatut. Potser els 
bons desigsl no responien a les passibilitats, i, a ve- 
gades, les bones intencions, per rectes i lloables 
que siguin, no poden trobar rea!:tzació, per cir- 
cumstancies, en aquest cas externes, que ho impe- 
deixen. Va venir la concdrdia amb el senyor Sam- 
per ; no van tenir efecte les frases fogoses, enar- 
dides, que s’havien pronunciat respecte a la in- 
tangibilitat de la Llei. Va ésser mesura de bon 
Govern, jo així ho crec; perd al camp se li va 
treure un estímul de revolta. Quedava el restant, 
quedaven tots els altres. Un altre element que va 
produir una coltlaboració formidable en la embran- 
zida popular subjectiva, foren els incidents tali 
lamentables dels ((Jovinos,) d’aqui prop. L’ambient 
estava preparat ? No ; el poble de IClatalunya esla- 
va preparat per al comencament de la veritable 
preparació revolucionaria, que era lzi material, 
la tPcnica. L’esperit vibrava, 5 d h c  l’esperit de 
sacrifici de molts estava exaltat. Perd a base d’a- 
quest estat d’esperit calia un lapsus de temps, per 
tal que aquella maquina a quit em referia, les pa- 
lanques de la qual tenia exclusivament el Go- 
vern, no fracassés. No es va fer ; si no fos, irreve- 
rent per a la membria del gran Macii, i si no fos 
potser temeraria en el fons, la interrogació que jo 
faria, formularia la segiient : E n  Mac2 2 hauria 
fet el 6 d’octubre ? Jo crec que no. E n  Mac2 era, 
ara ho veiem molt més que abans, un molt gran 
polític. Hauria realitzat el 6 d’octubre? Jo crec 
que no. Ell, per a no veure’s obligat a, realitzizr- 
10, {hauria fet o no hauria fet les mateixes pre- 
visions que el Govern es degué fer?  les hauria 
vist de la mateixa manera o no ? Cas que hagués 
entes que les previsions eren adverses, adhuc com 
a conseqüitncies immediates, ¿ no hauria pogut do- 
nar una derivació, posar una mica de ralentit en 
la campanya que es va fer d’exaltació de l’esperit 
públic, des del mes de maig, sobretot des del nies 
de juny, fins al 7 d’octubre? E n  Mac2 ... Es in- 
discret parlar-ne? Em penso que no. Fer judicis 
temeraris sobre una persona que no pot respon- 
dre, no poden fer-se ; perd judicis histbrics es po- 
den fer, car els exemples histbrics per quelcom 
hali de servir. Em baso en realitats, en la plasma- 
ció practica de la idealitat i de la inaterialitat po- 
lítica d’en Macih. Jo faig aquesta pregunta : iEs 
que en Macii hauria sabut resisti:, hauria domi- 
nat certs moviments interns dintre del partit go- 
vernant, als quals potser se’ls ha d’imputar gran 
part del fracas hagut? Perque en Macia no es dei- 
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xava conduir per la dictadura de les Comarcals del 
Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya ; sa- 
bia prescindir dels dualismes, dels antagoiiismes, 
de les ambicions, de les camarilles, de les intri- 
gues, i tenia, sobretot, un gran encert cn triar c!s 
seus collaboradors. Per aixb a la Conselleria de 
Governació hi Ya posar un home d’idees indubita- 
bles i d’una certa maduresa d’anys, i a Sanitat va 
posar-hi ui1 Conseller de reputació tPciiica i (!e 
I’empenta necesshria per a fer el molt que s’ha dc 
fer a Catalunya en aquesta materia, tazt des del 
punt de vista com per a alliberar els AjunLa + ments 
de la filoxera mPdico-farmacPutica. Perd jo esf.ic 
segur que el gran Macia, l’excels Macia, a Gover- 
nació no hi hauria posat el Conseller que hi va 
posar I’actual Govern, no per altra cosa que ptr  
l’excessiva joventut, per dinamisme euidric d’es- 
tudiant optimista, no prou curtit en les lluites de 
la vida, excessivament impressionable a la realit- 
zació fantastica, pel- prbpia suggestió del que eren 
desigs nobilissims. Perd si aixb calia per a resol- 
dre un problema intern de I’Esquerra, va fer-se. 

Si la preparaci6 de l’ambient de Catalunya, 
sense excloure cap sector d’esquerra, induint-hi 
el Partit Comunista i el Partit Socialista, era sufi- 
cient només perquP a base d’ell s’anés a l’orga- 
nització tecnica de la revolució, el Govern dir2 
perqui? no va poder esperar, si ho té a bé, a aquest 
compliment de la revolució tPcnica, dels elements 
tPcnics de la revolució. Perqui. jo no puc creure 
que tot el Govern no sabés que l’ordre públic a 
Catalunya estava encarregat a un senyor, hono- 
rable, ?erb sense temperament ni antecedents que 
garantissin la seva eficacia combativa, ni la seva 
energia d’autoritat, ni el seu ascendent moral 
sobre els seus subordinats, i els fruits varen ésser 
els que veiérem. El Govern no podia ignorar que 
l’oficialitat de la guardía d’assalt - i jo respecto 
totes les opinions, i en aixd no els censuro - no 
tinguks aquell dring anímic per a pocler rendir 
el que el Govern esperava. E1 Govern ho sabia, 
el Govern tenia informacions, oficials o oficioses, 
perd mes que suficients, per a saber com podrien 
respondre els caps i oficials, amb coniptadíssiines 
excepcions, de la guardia d’assalt. E l  Govern 
sabia que no es disposava sinó de poc més que 
de l’armament recollit al sometent. Si  es trac- 
tava d’una revolució armada, com els fets han 
demostrat, per qui: el Govern 110 va esmerpr 
cabals en l’adquisició de material? ; per que, se- 
gons els meus informes, estigueren als molls de 
Madrid, Saragossa i Alacant dos o tres centes 
mil chpsules de Winchester, que foren deixades 
de compte perqui. no es pagaren? La  maquina 
no estava muntada per a fer una revolució. No 
hi havien elements materials, no s’havia ensi- 
nistrat la gent, ni tan sols se l’havia enquadrat, 
potser només que a Barcelona. A les comarques 
no sabien res de res de l’enllaq amb els caps, als 
efectes d’una eficisncia, com es deia dos o tres 
dies després dels fets de Barcelona. E n  un poble 
que jo conec molt bé, un sector de l’iljuntament 
va proposar a ]’alcalde que es destinessin 25,000 
pessetes a l’adquisició d’armes. L’alcalde, cosa 
que l’honora molt, escudant-se en el pressupost 
i en les lleis de la comptabilitat, va dir que aixb 
no era possible. Iguals escrúpols devia sentir el 

Govern de Catalunya. Per6 hi havia una collecció 
Plandiura ; jo sóc el primer, en ordre al bon 
desig, que no la cedeixo a ningfi, encara que 
sigui 1’Gltim en coneixements d’arqueologia i d’art 
i d’histhria de l’art. Perd, quP es jugava Cata- 
lunya el 6 d’octubre, o quan hagués estat? Valia 
la pena de pignorar la col.lecció Plandiura. No 
era cosa nova. Amb els diners que va doaar la 
pignoració de la col.lecci6 Plandiura es va fer 
funcionar durant dos o tres mesos unes fabriques. 

E1 Sr. CONSELLER DE CTJLTURA: No, 
no ; era una altra col.lecció. 

$2 Si-. SIMO 1 BOFARULL : Fos com fos. 
al Govern no va complir la segona etapa indis- 
pensable i prPvia perque el 6 d’octubre no1 fos un 
fracis. I va arribar el moment, i no hi havia 
elements. I va arribar el moment, i la Prefectura 
d’Ordre Púbilic €’racassa; i els cossos armats, 
amb els quals es comptava, excepte els Mossos 
d’Esquadra, no donaren rendiment. E1 Govern 
devia teiiia raons poderosissimes per procedir 
d’aquesta forma. Nosaltres no les podem saber. 
Perd no devien &ser pas distintes de les que el 
Govern exposa, cn iorma particular, al senyor 
Azallla, el 6 d’octubre, a les cinc de la tarda, a 
I’Rotel Colom. I el senyor Azaña, potser equi- 
vocadament, mostra el dolor - més que la sor- 
presa, el dolor - que li causava que s’anessin 
a produir fets, el fracas imminent i inevitable 
dels quals ell preveia, i és de creure que se li 
varen donar aquestes raons que nosaltres igno- 
rem, i que no el devien convencer. 

PerquP aquí queda encara una altra incbgnita, 
i és que el Govern no proclama la República cata- 
lana, com Catalunya volia. Proclama 1’Estat Ca- 
tala dintre de la República Federal Espanyola. 
Aixb implica necessariament unes relacions, i més 
que relacions uns lligams amb la resta d’Espanya. 
I jo pregunto : que el fet de produir-se el 
moviment d’ Astitries, alguns rebrots arreu de la 
Península i el moviment a Catalunya, traient una 
diferPncia d’hores, com qui diu obeint a un pla de 
conjunt, no responia a un propdsit organic prede- 
terminat ? Així m’esplicaria que es proclamés la 
República Federal, perquP aixb vol dir que es par- 
tia del supdsit - aixa demostra que no tinc un 
afany polPmic,“ja que jo mateix dono l’argument, 
potser no suficient - que hi havia la intel.ligPncia 
amb la resta d’Espaliya perquP quan triomfés el 
moviment s’anks a proclamar la Repfiblica Federal. 
Perd aquest argument, que significaria un fet, que 
en l’ordre ldgic sembla una pi-emisa indispensable, 
perqui. en lloc de proclamar la República Cata- 
lana es proclamés la Iiepiiblica Federal, ve des- 
prés desmentit pel que podríem dir-ne la semi- 
veritat oficial. Jo comprenc molt bé que eis Dipu- 
tats bascs neguessin davant dels Tribunals que hi 
hagués aquesta inteI1igi:ncia. Jo comprenc molt bé 
que algun dels Consellers aqui presents negues 
tota relació amb el partit socialista espanyol, res- 
pecte del particular, perd avui jo crec que és indis- 
pensable que se’ns expliqui perquP ho sapiguem, 
per qui. es va proclamar ‘?!i República Federal, per- 
quP, de i10 haver-hi tot el lligam organic previ 
indispensable, no podem trobar nosaltres el per- 
quP es va proclamar la República Federal ; Fede- 
ral amb qui? Aquest és un punt que, amb molta 
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aqultat, va fer remarcar el senyor Azaña al senyor 
Conseller de Justícia i Dret. 

Vaig a acabar la interpellació. Catalunya el 6 
d’octubre estava preparada per anar a la revolu- 
ció? Evidentment, no ; crec que el Govern ho ha 
de recodixer. Calia produir els fets tal com fo- 
ren?  calia planejar-los tal com foren perqu? el 
Govern i Caíalunya reivindiquessin llur posició ? 
2 s  un interrogant que queda en l’aire. 2 Era indis- 
pensable que es produissin els fets sense esperar 
a tenir la preparació material necessaria ? O, altra- 
ment - una altra interrogació -, quines previ- 
sions va fer el Govern ? PerquP alguns que jo conec 
intimament, que ells saben com senten i com pen- 
sen, tingueren la ingenuitat de creure’s que el 
moviment era d’uns efectes fulminants. Qui podia 
anar a suposar que el Govern és llancés a uila 
aventura com aquesta ? O bé, un altre prondstic : 
que anhvem a una guerra civil de dos o tres nie- 
sos ? ; alguns varen arreglar llurs assumptes per- 
sonals - aixd no interessa a la Cambra - en vis- 
tes a aquest segon aspecte. 

Noisaltres creiem sempre que uns dels princi- 
pals dictats de tok home, i més si té les respon- 
sabilitats de Gohrern, és de seguir, és cercar el 
mal menoir, evitant en el possible el vessament de 
sang. Aixd es va acoinseguir, es va aconseguir i 
jo no sé perque no hem d’ésser justos - em re- 
fereixoi a mi -. P’erd varem tenir una sol-t. Noi 
perquP no hi cabés més que la possibilitat, la pro- 
babilitat que fos el cointrari. Perd en vistes a l’in- 
terPs de la població! catalana, em permetol dir - i 
no’ és sant de la meva devori6 política, ni mollt 
menys - que varem tenir la sort que hi hagués 
el general Batet a la Quarta Divisió. as clar que 
va fer aquesta militarada, que ratlla en l’analfa- 
betisme, de voler moldificar una llei del Parla- 
ment, rnitjangant un Decret. Perd, i si haguéssim 
tingut aquí un Ldpez Ochoja. (Dic aquest nom 
donada la forma amb quP el Govern actual lla 
considerat la seva actuació, a Astúries.) Podíem 
tenir qualsevol altre cap militar, el qual, donant 
sortida a una sPrie d’estímuls que noi tinc per q p P  
analitzar, proldiuís una hecatombe a Catalunya. I 
jo1 no1 he de defensar per res el senyor Batet ; perd 
vull fer-li aquest acte de justícia de recoinPixer que 
noi va ésser un holme inhuma. E l  vessament de 
sang f o a  sens dubte una de les previsioins que el 
Govern va fer ; perd no es podia tenir la prababi- 
litat de la realització1 d’aquest estalvi de sang. Po- 
dia haver-hi la previsió que, així com lgs dretes 
que varen ésser i seran, perquP són incurables, 
s6n irregenerables a l’estímul més poderós, d’a- 
que11 moviment de protesta, na estiguessin en 
aquell moment, per qualssevoll circumstancies, do- 
minades del que és en elles característica, que és 
la covardia radical de la seva manera d’ésser, i 
ha haguessin utilitzat precisament aleshores a bas- 
tament ; en llolc de voler el Poider, portant així el 
feixisme al fracas, podien haver estahlprt aquest 
feixisme precisament a base del fracas d’un morvi- 
ment impremeditat. I si així corn la rendicici del 
Govern, que reconec en aquells moments foiu jus- 
tjficada doinat el pla qiae s’havia ell trapat, no s’ha- 
gués pogut r e a l i h r  en la forma que el Govern 
va planejar-lo, i els 3,000 o 2,300 mausers i la seva 
doltaci& de la guardia d’Assalt hagués anat a parar 

a un sector proletari, havia previst el Govern 
aixd? Havia previst que despril; d’aquests ele- 

letaris noi haguessin pcgut venir altres 
que haguessin rebassat i hagueszin supera$t pas- 
sant per damunt de les desferres dels restants colm- 
ponents, aquests elements materinls ? 

Jo estic d’acord que Cata1un:ia havia de de- 
mostrar-se digna de la seva autonania futura, per- 
quP en el present és migrada, i que no es podia 
registrar altra vegada aquella es2ena dels parla- 
mentaris! de ala mano en el hombros. Calia que 
Catalunya es mostrés virilment ; xr2, és que hem 
de caure en confondre la virilitat amb l’esborraja- 
ment, l’energia amb la impremeditació, el dret amb 
la vindicació] de la impreparació temeraria i lleu- 
gera, quan ens donavem compte qte  noi teníem cap 
element material? Al Govern li va fracassar la 
maquina, perque la maquina na estava preparada ; 
no hi havia més que una irrisió de miquina revol- 
lucionaria. Li varen fracassar els tomissaris de les 
coiniarques, li varen fracassar els alcaldes i li va 
fracassar la forca pública. Li fallaren els resorts 
de cdnianament. No tenia l’obligaci6 de preveu- 
re-ho ? I preveient-ha, no olbstant, va creure neces- 
sari oicasimar els fets ? 

blica i els elements de l’autonolmia que to ts  voilem, 
i a la qual tenim dret, que ningú no es sumés a 
aquella creenqa, entre pueril i sersitiva, dels que 
disposats, a explicar-s’ho tot - noisaltres no creiem 
en cap dogma - diuen : ((Oh ! Scrt del 6 d’octu- 
bre, sinó hauríem perdut les eleccions ! s  Es, creu 
que la conseqii?ncia del 6 d’oictubre és que s’han 
guanyat les elecciolnsl; perd a aquest aspecte ja 
hi hem fet menció) abans. 

No cansaré més a la Cambra. Ja sé que no 
comparteixen molts el meu criteri, i aixa em fa 
crelPre que he d’estar jo equivocat ; el que no es 
comparteixi el meu neguit, em fa creure que no 
és racional, ni la meva curiositat capital, ni la for- 
nia d’entendre els drets del Parlament i del po- 
ble9 i que no sé situar-me en el degut terreny. 
Espero d’uns i d’altres que em perdonin el que 
jo hagi ocupat tant de temps l’atenci6 de la Cam- 
bra i del Govern, i desitjaria que no veiessin en 
mi altre afany que el de servir el país. 

E l  Sr. PRESIDENT:  El senyor Dencas ie- 
nia demanada la paraula. Pot fer Ú s  de la paraula 
el senyor Dencas. 

E1 Sr. DENCAS : Senyor President : E n  ekc- 
te, jo havia demanat intervenir en aquest debat 
Un senyor Diputat acaba d’interpdar al Govern 
deinanant explicacions d’uns fets a uns senyors 
que avui s’asseuen en el Banc roig, i que, a excep- 
ci6 d’aques? que té I’lionor d’adrecar-vos la parau- 
la en aquests nioment, constitueixen el mateix Go- 
vern que hi liavia el 6 d’octabre. Per aixh crec 
que 6s l’!ionorable President de la  Generalitat e; 
que ha de contestar. 

E l  Sr.  PRESIDENT : Havent demanat torn, 
m’estrariya aquesta renúncia a 1’6s de la paraula. 

IS1 Si.. DENGAS : Sf, havia demanat un torn 
per a interveiiir, per6 no ara. Prego al senyor Pre- 
sident qne reservi la meva intervenció per a des- 
prés que ei Govern s’hagi explicat contestant J, 1,1 
intervenci$ del senyor Sim6 i Bofarull ; i alesho- 

Ja desitjaria, ja que s’ha restablert la Repú- . 
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res, jo intervindré, tal vegada per estar d’acord, 
tal vegada per afegir algunes coses, o bé,. . 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Demano per parlar. 

E l  Sr .  PRESIDENT : T é  la paraula l’hono- 
rable senyor President de la Generalitat. 

L’honorable Sr .  PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT : Comprendran els senyors Dipil- 
tats que el Govern no ha d’estar disposat a contes- 
tar un per un a tots els senyors Diputats que vul- 
guin intervenir amb motiu d’aquesta interpellació. 
Naturalment que moltes de les coses que es diran 
poden ésser contestades amb la mateixa exposició, 
i per tant, el Govern, que té una trajectdria políti- 
ca, que té la seva responsabilitat segut en aquest 
Banc, espera que se li facin aquelles observacions 
que els Diputats vulguin. Aquesta és la pr3cti;a 
parlamentaria, aquesta és la practica que s)obsei’- 
va sempre, i per aixi, el Govern invita els senyors 
Diputats, sobretot els que tenen demanat un torn 
en aquesta interpel.laciÓ, que facin Ú s  de la pci- 
raula. (Molt  bé !  Molt  b é ! ) .  

El Sr. DENCAS : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT:  T é  la paraula el se- 

nyor Dencas. 
E l  Sr: DENCAS : Jo he d’advertir al senyor 

President, que em ratifico en el que ja he dit. Jo 
he demanat intervenir en aquesta interpellació, s4a - 
turalment ; per6 sóc l’únic que he deixat de for- 
mar part del Govern que ocupa el Banc roig i p- 
den fer-se allusions a la meva persona, i com que 
fins ara el senyor Simó i Bofarull no ha fet mCs 
que allusions a una responsabilitat de Govern, jo 
en aquests moments sols em sento alhdit  com J 
membre que formava part del Govern que hi havia 
el 6 d’octubre. Per aixi,, crec que no sóc jo ara, 
sinó el Govern el que ha de contestar al s e n p r  
Sim6 i Bofarull. 

E1 Sr .  CONSELLER D E  JUSTfCIA I 
D R E T  : Demano per parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : L’honorable senyor 
Conseller de Justícia i Dret té la paraula. 

E l  Sr. CONSELLER D E  JUSTICIA I 
D R E T  : Desitjaria fer un aclariment en ordre a 
la mecanica parlamentaria. Aquí s’ha iniciat uila 
interpellació sobre els fets del 6 d’octubre i en 
aquesta interpellació, una vegada plantejada, po- 
den intervenir els senyors Diputats que ho desit- 
gin. El Govern contestar; en el moment que crc- 
gui oportú. Ara bé, crec que no hem d’establir cl 
precedent de dues interpellacions a la vegada. Hi 
ha una interpellació plantejada per un senyor Ili- 
putat al Govern, sobre la mat&+ que s’esti dis- 
cutint, i el lloc adequat d’intervenir és ara ; per6 
s’ha d’evitar que sobre una interpe1,lació se n’a- 
fegeixi una altra. 

El Sr. PRESIDENT : Perfectament. Així ho 
ha entPs la PresidPncia. Per6 observi el senyor 
Conseller que el cas és el d’un senyor Diputat que 
havia demanat torn, i ara no creu convenient fer 
ús de la paraula perquP no  es sent alludit en 
aquests moments. T é  la paraula l’honorable se- 
nyor President de la Generalitat. 

L’honorable Sr. PRESIDENT D E  L A  GE- 
hTERALITAT : Naturalment, que la posició del 
Govern és la posició perfectament parlamentaria. 
I consti que el Govern esta segut en aquest banc 
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esperant que se l’interpelli i aquesta interpellaci6 
no s’ha produit fins ara més que per les paraules 
que acaba de pronunciar el senyor Simó i Bofarull. 

El Sr. ROMEVA : Em permet la PresidPncia ? 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Amb molt de gust, senyor Ro- 
meva. 

E l  Sr. ROMEVA : Quan el senyor President 
estava preguntant si hi havia algun Diputat que 
volgués prendre part en la interpel.laci6, j.0 anava 
a manifestar els meus desigs d’intervemr, per6 
en aquell moment s’ha produi‘t aquesta situació. 
L’iínica cosa que demanem, perqu6 després no pu- 
gui semblar una descortesia fins en la mateixa 
persona de l’honorable senyor President, és que ta 
l’hora de la rectificació jo pugui prendre part en 
aquest debat, perd ho dic perqui: jo desitjo corres- 
pondre a les paraules que aquí s’han pronunciat i 
mai no voldria que es prengués el meu silenci con1 
una descortesia. 

L’honorable Sr. PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT:  Jo he volgut sentar únicament 
les practiques parlamentaries. Indubtablement, els 
senyors Diputats que han parlat poden rectificar, 
i tornar a rectificar si volen, per4 el Govern ha 
de triar el moment de la seva intervenció i el 
moment que ha de parlar, en definitiva, subjec- 
tant-se al judici de la Cambra. 

Aixa és una cosa absolutament parlamentaria 
i elemental. (Molt  bé !) 

Ara bé, el senyor Romeva vol parlar ? El Go- 
vern esperar3 amb molt de gust que parli el se- 
nyor Romeva. 

E l  Sr. ROMEVA : Senyors Diputats : Jo sento 
que la meva intervenció hagi de venir en un mo- 
ment en quP jo no la desitjava, perd jo crec i estic 
amb aixi, dJ acord absolutament amb l’honorable 
senyor President de la Generalitat, que aquí des 
del moment que s’anunciava una interpeHaci6, els 
que tinguessin la intenció de prendre part en ella, 
per modesta que fos, ho havien de fer atenent-se 
als costums parlamentaris establerts. 

Jo intervinc en una interpellació que ha plan- 
tejat un altre senyor Diputat. Jo crec que el tema 
és de prou irnportancia perqui: cap representació 
de l’opiniiu pública catalana que tingui seient en 
aquesta Cambra, pugui defugir-la. Perd jo entenc 
que tot alli, que sigui tornar sobre els fets pro- 
duits, tot all6 que sigui tornar els ulls enrera, no 
pot tenir cap utilitat per al bé de Catalunya, per 
al bé de la patria, per a 1’interi.s general, si s’l-ia 
de limitar simplement a un bescanvi de retrets. 

Jo crec que tot all6 que sigui mirar enrera té 
la seva utilitat, quan d’aix6 s’extreu un fruit per 
al dema. Per6 l’estudi d’aquelles coses que s’han 
produi’t, pot servir per a treure’n rectificacions de 
conducta, o d’afermament de la pr6pia convicció i 
modificació de les condicions en la seva relació al 
bé general que tots perseguim. 

$s amb aquest esperit, només per aixa, despos- 
seits de tot apassionament i de tota violhcia, que 
jo vull pronunciar unes poques paraules en relació 
al tema d’aquesta interpellació, parlant del fet 
d’octubre. 

Evidentment, els fets del 6 d’octubre tenien 
uns antecedents. Hi ha en tota la gestació dels 
fets d’octubre una cosa que podríem dir-ne factor 
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negatiu. Hi ha, en primer terme, una política de 
divisió de Catalunya en el moment que podien 
venir situacions difícils per aquella autonomia que 
entre tots intentavelm instaurar. Una política que 
feria sentiments, feria interessos, algunes vegades 
potser legítimament, altres vegades obeint simple- 
ment a una ideologia partidista, tan respectable 
com volgueu, perd que per una part molt consi- 
derable de Catalunya no era compartida. 

Hi hagué, hi ha altres factors, dels que jo con- 
sidero negatius. Hi hagué una reacció d’aquests 
interessos i d’aquests sentiments ferits, que no 
sempre va ésser ben encaminada ni sempre va con- 
duir a les actituds justes, oportunes i patridtiques. 
Hi hagué unes supeditacions de tota la nostra 
vida nacional a les vicissituds de la vida política 
de fora, que es tradu’ien en apellacions al poder de 
fora per part dels uns, i a compromisos que no 
sa3ien ben bé on els podien portar, per part d’al- 
tres. Mi havia una manca de lligam i d’organicitat 
en aquella suma de partits pollitics que tenien el 
Govern de Catalunya, que feia difícil que el poder 
fos exercit amb la continultat, amb la imparcia- 
litat que era necessari, perquil hi havia una matit- 
zació en el poder produlda per les fraccions di- 
verses d’aquell conglomerat que sustentava polí- 
ticament aquest Govern i que feia sentir damunt 
d’ell la seva influi.ncia, o que moltes vegades coin- 
cidia en fer-la sentir damunt d’actes i determina- 
cions diverses. 

I de tot plegat, en neixia una situació talment 
difícil, que és possible que per aquest Govern i 
per aquest conglomerat de partits que tenia el 
Govern de Catalunya, una aventura com la del 
6 d’octubre fos una solució a coses a les quals 
no se n’hi veia cap. Jo no diré que aixb sigui 
tota la veritat, .per6 aquesta és una part de la 
veritat i cal tenir-la en compte, i és a base d’ella 
que s’ha de tractar el que s’ha de realitzar. 

Perd, hi havia un altre aspecte que tampoc 
es pot deslligar i que pot apreciar-se de maneres 
diferents ; per6 apreciant-lo com sigui, hem de 
respectar-lo : és el fet que jo en dic positiu ; era 
la temeqa d’un poble que veia en el Govern 
espanyol uns elements que creia contraris a les 
seves llibertats i que volia prendre una posici6 
davant d’aquests elements, a fi que no es con- 
culqués l’autonomia que tenia a les seves mans. 
Jo no sé si la realitat era exactament aquesta; 
perd era una realitat que hi havia molts ciuta- 
claiis de Catalunya que la veien d’aquesta manera, 
i hem d’entendre que també ho podien veure així 
el Govern de Catalunya i els partits d’Esquerra 
de Catalunya. 

I aleshores, si volem entendre les coses d’a- 
questa manera, hem de considerar que quan des- 
prés de totes iles peripilcies passades, aquests 
mateixos elements que havien fet el moviment 
del 6 d’octubre es presentaven davant del poble 
a demanar-li els vots amb la bandera del 6 d’oc- 
tubre, i obtenien una victaria a base de la ban- 
dera del 6 d’octubre, i restablien l’Estatut, con- 
siderant que aquesta era la reparació justa de 
totes les coses que s’havien produit després del 
6 d’octubre, era una cosa difícil d’entendre, sense 
cap més explicació, el que en els bancs que ocupa 
aquest Govern no hi tornessin a seure tots i cada 

un d’aquells Consellers que hi hava el 6 d’octu- 
bre. Es una de les coses que esta Fer explicar al 
poble de Catalunya, i encara que pugui semblar 
que a i d  no interessa més que a a,quells que 
viuen la vida íntima dels partit: polítics que 
suporten el Govern de Catalunya actual, ha d’in- 
teressar també a tots els altres ciutadans, perque 
la mateixa incdgnita que queda damunt d’aquests 
fets deixa ombres que poden afectar les persones, 
o que poden afectar les olrganitzacions, o que 
poden afectar la situació política total de Cata- 
lunya. 

Podria ésser que no hi hagués en aquest fet 
res més que el resultat d’una diferhcia, sinó 
prbpiament ideoldgica, en la manera d’apreciar 
una actitud a tenir davant del fet de 1’Estatut 
de Catalunya i dels graus de la llibertat de quZ. 
Catalunya gaudeix. 

Evidentment, hi ha en la conscikncia de molts 
catalans la convicció que aquest Es:atut que s’ha 
obtingut és una cosa insuficient ; tan insu- 
ficient, que en molts aspectes pot Esser condem- 
nat al fracas, cosa prevista per aquells mateixos 
que a l’hora de convertir-lo en una llei basica 
de 1’Estat espanyol, contrarrestaven un gest apa- 
rentment generós i comprensiu amb una resisth- 
cia aferrissada i carregada d’intencions i evasives. 

I podria ésser aleshores que, davant de 1’Es- 
tatut de Catalunya, entre els catalans hi hagi 
dues posicions : una posició que s’acontenta de 
moment amb all6 que és aquest Estatut, que mira 
de treure’n democraticament tot aquell bé per 
Catalunya que se’n pot treure, i una altra p s i -  
ció, més radical, que considerant-lo ja de cop i 
vollta insuficient, es manifesta insatisfeta i de- 
mana un text legal que s’avingui més amb all6 
que considera un dret innegable de Catalunya. 

I jo crec que si aquest apartament que aqui 
s’ha assenyalat d’un dels que érem membres del 
Govern el 6 d’octubre, hagués d’obeir a les conse- 
qiiPncies d’una diferilncia com aquesta que dic, de 
sustentar una actitud diferent davant de 1’Estatut 
de Catalunya, no ens n’hauríem de lamentar. 
Seria molt útil per dues coses : perpui. la coexis- 
tilncia dintre del mateix Govern de dues tendPn- 
cies aixi tan oposades, ha de portar necessaria- 
ment dificultats en la seva bona marxa, de les quals 
ningú en aquests moments no pot saber si est; 
absenta de participació la decissió qie va prendre 
el Govern el dia 6 d’octubre ; i ser a convenient, 
perqui: una delimitació clara de camps que deixés 
dintre - ni que fos dintre de les nateixes mga- 
nitzacions de 1’Esquerra - un sector clarament 
assenyalat pel seu nacionalisme radical i volun- 
tariament separat dels compromisos de Govern, 
representaria més que un aclariment de la nostra 
atmosfera política, una reserva, una reserva pa- 
tridtica del dia de dema, que no sabem que ens 
guarda, el dia de dema en qui. aquesta obra dels 
elements que tenen un esperit més possibilista, i 
que hem d’entendre que són majoria en el Go- 
vern, sigui realitzada. 

Perd aleshores tampoc fóra just que hi hagués 
uns simples aclariments de camp per aquest cantó 
i prou. Es un convenciment que jo tinc, que tenen 
molts ciutadans de Catalunya, qu? una de les 
causes de la pertorbació que va culminar en el 6 
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d’octubre, era que no hi havia solament aquests 
elements dispars dintre del Govern i dintre del 
conglomerat polític que suportava el Govern, sinó 
que n’hi havia d’altres, i que és de la mateixa 
lluita dintre d’aquests diversos sectors, que han 
sortit les dificultats i que han d’anar sortint les 
dificultats, i que és de resultes d’aquestes matei- 
xes disparitats, que neixen les pressions diverses 
que actuen constantment damunt del Govern i 
que fan que la  seva acció no sigui aquella acció 
que té dret a esperar-ne el poble de Catalunya, 
fins concedint tot el que es vulgui concedir, al fet 
d’una victbria electoral i als drets que aquesta 
victbria concedeix de desenrotllar una política 
determinada. 

S’ha anat a liquidar políticament el 6 d’octu- 
bre amb una victbria electoral, i s’ha format un 
front ; perd ningú no sap, després que s’ha obtin- 
gut aquesta victhria electoral, fins on arriben els 
compromisos d’aquest froat .  Ningú no sap fins 
a quin punt aquell sector de 1’Esquerra a quP 
alludia el senyor Simó i Bofarull com a esquerra 
burgesa, esta compromPs, per la continuitat del 
seu compartiment de responsabilitat governant, 
amb els representants dels partits socialistes ; 
ningú no sap fins a quin punt el representant 
d’Acció Catalana, partit que deia des del seu 
diari que els colmpromisos del Front Popular per 
ell s’acabaven l’endema de les eleccions, pot coad- 
juvar, es pot trobar oposat o pot pertorbar I’acciÓ 
dels representants de la minoria socialista i els 
altres representants de 1’Esquerra. 

Entenem que amb la constituciin d’aquest Par- 
lament, amb la massa de vots obtinguts, 1’Esquer- 
ra de Catalunya té sobrades forces prjpies per a 
governar ella, pel seu compte, per a donar al seu 
partit una unitat que pugui assegurar, lliure de tu- 
teles, de grups, de casinets, i de formacions sub- 
alternes, l’acció de govern. I que laquesta es desen- 
rotlli d’una manera tal, que aquella responsabilitat 
que la Llei fa recaure damunt dels Consellers, da- 
munt dels que dirigeixen la política, sigui una res- 
ponsabilitat compartida amb una absoluta pleni- 
tud. PerquP tot alli, que nosaltres podem fer per a 
Catalunya amb més eficacia immediata, és treure 
tota confusiin entre nosaltres. 

Per aixh hi ha una altra cosa que és urgent per 
a Catalunya : és que es faci una llei electoral se- 
gons la representacib proporcional ; que es faci 
una llei electoral que no €laci necessaris aquesta 
conjuminacib de forces ConfusionAries que donen 
un resultat en la qual no hi ha manera de ponderar 
exactament quina és la participaciin de cada sector. 
Jo crec que si es fes aixd, s’hauria lavenqat molt 
en el camí de la prosperitat de Catalunya. S’hauria 
avenqat molt, perque s’hauria tret una de les pri- 
meres causes de moltes coses que són imputables 
ara a aquells que tenen el Govern de Catalunya en 
les seves mans i que alesholres no realitzarien ; 
no veuriem aquesta política parcial que s’esta des- 
envolupant sota la pressió de les entitats subalter- 
nes del partit, dels grups i dels grupets de signi- 
ficaci6 distinta, i veuríem sobretot com s’obrien 
les possibilitats que a Catalunya hi hagués la po,li- 
tica que demanés l’expressi6 de la voluntat popu- 
lar ; per6 que aquesta política es desenvo’lupés eu 
uns termes de respecte absolut per a tota mena dc 

ciutadans, i s’apliqués amb una imparcialitat ab- 
soluta, i s’assetitessin aleshores les bases neces- 
saries perqui. nol s’anés a parar a laventures inefrca- 
ces, i perqus si algun dia era imprescindible que 
Catalunya donés una fe de vida enPrgica, aques- 
ta íe de vida comptés amb la linanimitat del poble 
catal& i amb lla forqa suficient per a no resultar inú- 
til i inservible. Perque ara nosaltres vivim encara 
en una atmosfera d’eufhria, perque ens han retor- 
nal 1’Estatut; per3 aquell G d’octubre, de cara a 
les llibertats de Catalunya, s’ha liquidat amb pPr- 
dua, i a i x j  ho sap el Govern de la Generalitat, i 
aixi, ho sap I’honorable senyor President de Cata- 
lunya, quan l’altre dia, en les seves paraules, quan 
ens parllava de les dificultats que es troben per al 
retorn a Catalunya de I’Ordre Públic, sagnaveu 
d’una amargor que jo mateix comparteixo, com 
comparteixen alguns senyors Consellers, que sa- 
ben les dificultats amb quP lluiten, les resistPncies 
que hi han. A nosaltres ens interessa que tot all6 
que sigui d’interPs general de Catalunya i de la 
nostra llibertat, no hagi d’estar sempre a la mer& 
d’una victdria de partit, no hagi de dependre de 
les vicissituts de la política geiierial espanyola ; 
sin6 que hagi de dependre, simplement, d’aquella 
fo rp ,  d’aquella energia, d’aquella unitat, d’aque- 
lla capacitat que la mateixa Catalunya hagi demos- 
trat amb els seus actes i amb els actes dels seus 
partits i del seu Govern. 

El Sr.  FRONJOSA : Demano per parlar. 
El Sr. PRESIDENT : Insisteixo en r2petir als 

senyor Diputats que vulguin tenir torn en la inter- 
pellació, que demanin la paraula, perqui. altra- 
ment la PresidPncia, interpretant el Reglament, 
haura de considerar-los renunciats al dret d’inter- 
pellació. Per tant, finicament pedra concedir la 
paraula després d’haver parlat el Govern, en clas 
d’allusions, si les estima personalment la Presi- 
ditncia, i amb les limitacions necessaries que aixb 
imposa a la PresidPncia. 

TE la paraula el senyor Fronjosa. 
331 SS. FROlNJOSA : Senyors Diputats : Gs 

la vegada que m’aixeco a parlar més emocionat en 
aquesta Cambra. Per aixh les meves primeres pa- 
raules han d’éser per a demaanar a la PresidPncia 
que si en el decurs del que jo digui aquí, per man- 
ca d’habitud en gastar aquell llenguatge conven- 
cional que s’acostuma a emprar en aquest ambient, 
em desvio i la meva expressió no obeeix d’una ma- 
nera fidel al meu pensament, i de la meva boca en 
sortís, que jo ja procuraré que no surti, algun mot 
dels qiialificats poc parlamentaris, que el senyor 
President del Parlament tingui la bondat.. . . 

E l  Sr. PRESTDGNT’ : E1 senyor Fronjosa t4 
prous recursos per <a dir tot el que pensa. 

El Sr. FRONJOSA : .... tingui la bondat d s  
no coaccionarme amb la seva autoritzada paraula, 
perquP si se’m coacciona, ni que sigui amb recon- 
vencions amables, que jo agraeixoi, aquestes alte- 
ren el curs del meu pensament i em fan perdre el 
control de la meva paraula. 

Tenim un company, un estimat company en 
el Govern de Catalunya. Aixi, fa, que volguem o 
no volguem, siguem un partit governamental 
Per6 per damunt de tota collaboració, nosaltres no 
podem negar la nostra condició de partit obrer de 
classe, ni ho hem silenciat mai, i saben, tant l’ho- 
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norable senyor President de la Generalitat com 
els honorables senyors Consellers que seuen ei1 
aquell Banc de Govern, saben com som nosaltres 
i com pensem nosaltres, i per tant, amb la matei- 
xa franquesa i amb la mateixa sinceritat quc no 
varem negar ni el nostre antecedent ili el nostre 
pensament en entrar a formar part de l’actual Go- 
vern de Catalunya, deixeu-nos ara també expres- 
sar, amb les nostres característiques, quina opinió 
tenim dels antecedents que varen produir els fets 
d’octubre. PerquP, senyor Diputats, els fets d’oc- 
tubre no varen ésser una altra cosa que l’aixeca- 
ment armat de les classes treballadores d’Espanya 
com a protesta per haver-se entronitzat en el Po- 
der de la República, un feixisme de tipus vatica- 
nista, amb la collaboració, amb l’ajut, amb la 
complaenya d’aquell que fins fa poc temps havia 
ocupat la més alta magistratura de 1’Estat repu- 
blici. Aquí, el que podria cabre-hi, és analitzar 
si la classe treballadora tenia prou motius per 
aixecar-se, per mitja d’una insurrecció armada, 
contra !’ingrés en el Govern d’un determinat par- 
tit. Mirem-ho : La República espanyola volia do- 
nar a la classe obrera uns camins legals per a 
poder anar a la conquesta de la seva emancipació 
integral ; així ho determinen diversos articles dc 
la Constitució vigent de la República. Així esGt 
consignat en l’art. 44 de la Constitució, en l’arti- 
cle 46, en l’art. 47, en l’art. 48 i en alguns altres. 
Es natural que la República espanyola, que rio 
s’hauria produit sense la collaboració, sense !a 
forta i decisiva collaboració dels partits obrers i 
del proletariat militant organitzat , és molt natu- 
ral que aquesta classe treballadora no se sentis 
satisfeta que se li reconeguessin uns drets po- 
lítics molt segle XIX i unes elementals lleis r’c 
caractes social que intentaven apaivagar els sem 
entusiasmes i els seus anhels de llibertat i de rc- 
dempció. La classe treballadora no podia renun- 
ciar de cap manera que la revolució democratica se- 
guis endavant. Precisament, enfront d’aquesta de- 
cisi6, per no haver €et una cosa elemental i neces- 
saria en tot canvi de regim, avui, com més endd- 
vant parlarem, al cap de pocs anys totes les forces 
ultramuntanes, totes les forces reaccionaries, tots 
aquests pdsits de feixisme de tipus ancestral que 
niuen en la Repiiblica espanyola, van tornar a $U- 
purar i van oposar-se als desigs d’avenG i d’aca- 
bament d’una revolució democrhtica que s’havia 
iniciat l’any 1931. 

I així veiem a Espanya que la Ceda - aquí 
no comptava - i a Catalunya la Lliga Catalana, 
representants de la burgesia de tipus feudal i 
egoista, sincronitzaven en aquesta feina subversi- 
va d’oposició a l’aveny de la República liberal i 
democratica. Cal que declarem que la burgesia es- 
panyola i catalana és una cosa infrahumana i tota 
convivPncia amb ella és impossible, i que el no ex- 
tirpar-la d’arrel a l’adveniment de la República, 
en quedar tan cofois i tan contents amb la nostra 
expressió que havíem fet una revolució incruenta, 
en no seguir aquelles orientacions que tracen no 
solament homes de l’escola marxista, sinó un home 
que a vosaltres (adreCant-se a la Majoria) no US 
ha de preocupar, ni us ha de plantejar cap dubte 
sobre la seva profunditat de pensament liberal i 
democratic, com és Gabriel Alomar, en el prdleg 

del seu llibre ((Politica idealista)), quan diu que 
precisament a Espanya tot canvi de dg im ha de 
venir precedit i l’ha de seguir un període, més o 
menys llarg, dictatorial, un període més o menys 
llarg de coacció de les forces tradicionals del país ; 
per no haver fet aixb - que aixb no us ho han 
agrait mai, no us ho agrairan mai, no ens ho han 
agrait mai ni ens ho agrairan mai, com ja veu- 
reu - per no haver fet aixb, al caF de poc temps 
podiem veure aquest monstre de tres caps que es 
diu clericalisme, que es diu militarisme i que es 
diu plutocrhcia, com era la b6stia negra qugs’opo- 
sava que la revolució democratica pogués tirar 
endavant i la República espanyola pogués ésser 
una cosa estimada, una cosa defensable per la 
classe treballadora. 

Varem veure, ho sabeu tots, com aquí al Par- 
lament de Catalunya ho havíem aznunciat, coin 
es conspirava en els confessionaris, com es cons- 
pirava a les sagristies, com les trones es consti- 
tuien en mítings subversius que anaven contra la 
Repiiblica. Nosaltres tenim la convicció que de 
cardenals Segura a Espanya en són tots els jerar- 
ques de 1’Església. i No recordeu en aquesta dat- 
rera campanya electoral, l’actitud tendenciosa i 
anticristiana - i no és que em preocupi massa 
aixd del cristianisme - de l’actual subjecte que fa 
de bisbe de Barcelona? Jo accepto que les ove!les 
s’hagin de conduir, fins arribo a acceptar que els 
jerarques de 1’Església publiquin documents polí- 
tics - hi ha homes de 1’Església que precisament 
amb documents polítics l’han prestigiat, l’han 
enaltida, i moltes vegades l’hi han donat un t o  de 
reconeixement per part de les multituds treballa- 
dores. Ah ! , perd una cosa és aixb, i una altra cosa 
eren els documents de tipus electoral que el sub- 
jecte que fa de bisbe de Barcelona, llengava en un 
període en quP la posició cristiana era posar-se, 
precisament, com determinen les seves escriptu- 
res, al costat dels empresonats i dels perseguits. 

I veiem, seguint aquest ordre de fets, com als 
cuartos de banderes es conspirava contra aquella 
institució1 a la qual havien promesi guardar fideli- 
tat i defensar ; i era aquesta acció conspiradora als 
cuartos de banderes la que culminava el 10 d’a- 
gost del 1932. I quP foiu el fam& ep.sodi de Casas 
Viejas, sinb una provocació, dels militars, mom&- 
quics incrustats en els llocs de comanament de la 
guardia d’Assalt ? 

Era  tot un procés que anava‘ seguint, i recordeu 
sobretolt aquella campanya de desprestigi contra 
els1 republicans d’esquerra, campanya de despres- 
tigi que era més virulent, més sagnant, contra 
els hoimes dels partits socialistes. A nosaltres se’ns 
havia dit to t ;  se’ns havia dit incapasos, pertor- 
badars, lladres, criminals. Recordeu-vols que es po- 
saven, adhuc, amb el més, íntim de la cansciencia 
humana. Havia arribat a tenir tal iniIuencia aques- 
ta campanya de desprestigi contra els hoimes dels 
partitsi obrers, que es va inclús inva tar  una pa- 
raula que en llavis de catalans na es p d  pronun- 
ciar bé : all6 de 1’enchufismo. Tot un seguit d’im- 
properis, que na es contesten més que amb una ac- 
ció, perque la paraula nol té prou for;a d’expressió 
per a contestar-10s. Se’ns havia amenagat amb si- 
tuar-nora al marge de la Llei. I tota aquesta acci&, 
toka aquesta triple acció, nolmés tendia a una cosa : 
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a crear la situaci6 material, 1’ambJent psicolbgic 
per a poder donar un cap d’Estat de tipas feixista, 
per a poder deturar els avenps que la República 
espanyola s’havia propolsat realitzar en l’ordre po- 
lític i en l’ordre social en el moment de la seva 
implanta& 

Per aixd, senyors Diputats, quan l’agost de 
l’any 1934 l’es-president de la República va toile- 
rar l’entrada al Govern d’un partit els membres 
del qual a hores d’ara encara estan discutint si s tn  
ci no1 sén republicans, la classe obrera, conscient 
del perill que aixi, representava, no va fer cap dis- 
quisició, ni va anar amb anhlisi de si era o no 
era un moment oportú per a plantejar un colnflicte 
d’aquesta naturalesa. Ja feia temps1 que la provol- 
caci61 existia. Recordeu que en aquell moment les 
presolns d’Espanya estaven plenes ja dels nits sig- 
nificats militants delsi partits obrers, i de les oir- 
ganitzacions sindicals obreres’. Recoirdeu que en 
aquells moments a Espanya la major part de les 
Cases del Poble estaven clausurades. Recoirdeu 
que en aquells moments a Espanya la major part 
d’Ajuntaments, canstituits, en llur majoria per sol- 
cialistes, havien estat substituits per comissions 
gestores. Recoirdeu la proivocaci6, del ministre de 
la Governació) de 1’Ppoca als, camperols espanyolls, 
que provoca aquella vaga Que parta vuit mil em- 
presonats, tot a conseqiiPncia de la maniobra cri- 
minal d’aquest feixisme vaticanista que preparava 
el seu ascens al Poider. I ningú no es polt queixar, 
ningú no té dret a pretextar ignorincia, ningú no 
té dret a ruboritzar-se com una monja nolvícia, pels 
fets del 6 d’octubre. Jo  recoirdoi perfectament - i 
no sác pasl un home que llegeixi amb excés les 
noticies! del desenvoilupament de la vida política 
d’Espanya - que el company Indal6cio Prieto, 
en vista de les persecucioins, en vista del tracte que 
es donava als elements obrers, s’aixecava al Par- 
lament de la República, cansat de sentir l’amena- 
sa constant que foren declarats folra de la Llei, i 
els deia : &i ens treieu de la legalitat, anirem a 
la revduci6.n I tot el detritus reaccioinari, tot el 
pbsit morbós d’una tradicib, reia embriagat de 
venjansa i d’mconsciPncia, pensaat que el prolle- 
tariat era una cosa a la aual es Doidia tractar a 

I 

puntades de peu, sense cap classe de consideració 
ni de respecte. Na val a plorar, senyolrs ! No vol- 
líeu revolució#? Doncs ja hem fet la revolució!. 

I a Catalunya ? QuP passava a Catalunya men- 
trestant ? a s  que a Catalunya les classes conscrva- 
dores,, les classes reaccioinhries, les, classes de tipus 
feixista, vaticanista, es comportaven potser d’una 
manera més comprensiva ? Jo, senyors Diputats, 
no m’explico com aquest Parlament contempla 
impassible la presPncia d’alguns homes seguts en 
aquests bancs. (Assenyala els escons de Llzga Ca- 
talana.) Ja us dic que si en aquesta Cambra hi 
hagués mitja dotzena de treballadoirs autPntics, 
per damunt del reglament no s’asseurien aquí amb 
aquesta tranquillitat ni amb aquest to  de suficih- 
cia provocadora. 

Recordeu colm comenqaren les campanyes cle 
desprestigi cmtra la República, amb aquelles, con- 
ferencies del senyolr Ventosa i Calvell, que noi te- 
nien altre objecte que espantar els imbecils de pes- 
setes, i desprestigiar les possibilitats de la Repít- 
blica. La Lliga Regionalista complementava per- 

fectament l’obra de la Ceda a la resta d’Espa- 
nya. Jo em recolrdo d’unes paraulesi que un dia el 
senycsr Ventoisa i Calvell va pronunciar en aquest 
saló. No em recordo que es discutia, per6 si que 
va dir, amb un to que un dia el senyor Conseller 
de Cultura qualificava perfectament : ((Jo voldria 
veure aquests Diputats tan valents, i tan revolu- 
cionaris, que farien si vegessin entrar un sergent 
per aquella porta., 

Aquestes paraules avui són tota una revelació, 
senyors Diputats. Com sabien el que amenaqava 
a Espanya l’any 1923, sabien perfectament el que 
amenasava a la República i que amenayava al pro- 
letariat l’any 1934. Perd ens creien tan covards, 
que suposaven que nosaltres abandonaríem aquests 
escons i abandonaríeu vosaltres el Govern de la 
Generalitat amb la mateixa vilesa que ells abando- 
ilaren la Mancomunitat l’any 1923. I no fou així, 
es precipitaren. Fugiren un temps massa aviat. 
Prengueren malament la mida, els falla el peu 
de rei i, com diem els manyans, varen fer salat. 
Per aixb tornaren. 

Perd calia plantejar un problema que afectés 
l’entranya viva de la consciPncia co1,lectiva cata- 
lana. No n’hi havia prou ; fan com els comediants, 
que fan veure que se’n van i tornen. I aixd ho tro- 
baren en el recurs que presentaren i del qual s’han 
vantat, i que els seus homes més representatius han 
dit que era un Pxit i un encert polític : el recurs 
que presentaren al Tribunal de Garanties Consti- 
tucionals, contra la Llei de Contractes de Conreu. 
No en tenia prou de problemes, Catalunya ! Cali: 
que uns catalans, que ja qualificareu cadascú de 
vosaltres en la vostra consci&ncia, en portessin de 
carhcter insoluble. No podeu negar, senyors de la 
Lliga, que no teniu cap motiu de queixa de la 
República. N’heu sortit esplPndidament del fra- 
chs d’aquesta maniobra. Jo us asseguro que si aqui 
hi hagués hagut un partit obrer polític fort, no 
us hauria anat tan bé. 

I que havia de fer Catalunya una vegada el 
Íeixisme s’entronitzava al poder ? Doblegar-se ? 
Nosaltres, com a partit polític, i en la nostra con- 
dició d’obrers, diem que no hem de retreure res al 
Govern de la Generalitat per haver donat la sor- 
tida que va donar als esdeveniments del 6 d’oc- 
tubre. Creiem que va saber interpretar en aquell 
nioment la voluntat de les masses treballadores ; 
per altra banda, prou manifestada en la via pú- 
blica aquells dies, que sabé sincronitzar el desig 
de solidaritat de les classes treballadores catalanes 
amb les de la resta d’Espanya. Nosaltres, pel fet 
d’haver provocat el moviment subversiu del 6 d’oc- 
tubre, per aquest fet concretament, no solament no 
li farem cap retret, sin6 que sempre reconeixerem 
aixd : Que va saber interpretar amb fidelitat i a 
temps l’anhel i la voluntat, del proletariat orga- 
nitzat. 

I no hi ha tPcniques revolucionhries, no hi ha 
tPcniques revolucionhries, no hi ha torns que facin 
revolució, no hi ha fresses que facin revolució ! No 
hi ha cap maquina que construeixi revolucions. Hi 
ha una teoria, evidentment ; hi ha una teoria, perd 
nosaltres que en mengem cada dia de revolucions, 
no acceptem la broma de la tecnica revolucionaria, 
perqui: dintre dels nostres propis medis n’hem patit 
un sic massa d’aquests doctors en revolucions. 
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Una cosa s’ha demostrat, perb, i és que, com 
ja sabíem nolsaltres, les revolucions orientaldes 
per la burgesia, avui resulten completament est& 
rils per al proletariat. Per aix6, senyors de la 
Majoria, no volem participar en les vostres pug- 
nes internes, no pensem fer mai més cap revolu- 
ció dirigida per vosaltres. Si voleu, la farem 
junts ; perd aquesta vegada, quan arribi el cas, 
deixeu-nos a nosaltres orientar-la la revolució, 
perque la consciPncia dels temps així ho reclama. 
I aixd no us ho dic pels errors que hagiu pogut 
tenir ; totes les revolucions en tenen d’errors. 

Es diu que la tactica que vareu escollir no 
era precisament la tactica que exigien els mo- 
ments histdrics d’4spanya. Cal declarar, no obs- 
tant, que una cosa es va salvar i és la dignitat 
del vostre gest, i la conseqiihcia amb qu& el 
vareu saber mantenir. Aquí rau el vostre encert. 
Precisament tots aquells que es fan malbé el magí 
cercant els motius i antecedents de la victdria 
electoral, submergits en la seva impotsncia, no 
saben veure el vostre gest de dignitat, que preci- 
sament és el que va fer possible aixecar la cons- 
ciPncia collectiva i unir la classe treballadora amb 
la petita burgesia per a treure-us del presidi. No 
ho saben veure, perque tenen una frase estereoti- 
pada que diu : ccabans que tot la presó)). 

Es pot estar o no d’acord amb la tactica i el 
camí que vareu seguir. E l  que ningú no pot negar 
és que vareu saber jugar-vos la vida i us la vareu 
saber jugar per Catalunya i per la República. I els 
tebis, els anti-republicans, gent que no té el valor 
de confessar-ho, els enemics de la República i els 
enemics de l’autoiiomia de Catalunya, perquP no 
la poden manifestar ells, no saben comprendre 
el vostre gest de dignitat, que no comprenen la 
seva histaria, que és una histdria de defeccions. 

E n  canvi, entre vosaltres hi va haver una taca 
negra, i aquesta taca negra 6s el senyor Dencas. 
Els seus amics polítics el podran disculpar, li ho 
podran tolerar. El proletariat militant, aixd ho 
té qualificat i classificat. Nosaltres creiem que el 
senyor Dencas deu al poble una explicació que 
no li ha donat. No ens pot interessar l’anecdota 
personal de la vostra fugida per la claveguera ; 
cadascú fuig com pot. Per6 sí que us diem que 
no estem disposats a jugar-nos la llibertat i la 
vida i després deixar-nos en un moment de bon 
o mal humor. El senyor Dencas aquella nit feia 
crides i indicacions que talment semblaven confi- 
dPncies ; donava unes ordres i deia unes inexac- 
tituds que talment semblaven trakions. Si aixb 
no ens hagués costat res a nosaltres, si a nos- 
altres aixb no ens hagués costat llibertat,. si a 
nosaltres aixb no ens hagués costat sang, d’aixb 
us exigiria explicacions el vostre partit i nos- 
altres no tindrem perquP posar-nos-hi. Perd és 
que en alld hi érem tots, i després dels fets varem 
veure que a nosaltres no se’ns havia correspost 
amb la lleialtat i amb l’entusiasme que nosaltres 
teníem i sentíem per la causa. 

I bé, senyors de la Majoria i del Govern: 
Avui la reacció, el mateix tipus de feixisme, pro- 
nuncia paraules de concdrdia i vol d’una manera 
subtil injectar-vos un narcdtic perque sigueu des- 
lleials al que representa la victbria del 16 de 
febrer, a la victdria del Front Popular a Espanya 
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i dei Front d’Esquerres a Catalunya. No ens ha 
d’interessar que ells no ho siipiguen. No ho saben 
perqus no volen. Ho sabem nosaltres que som els 
que hem d’administrar la victhria i ja en tenim 
prou. Ells, si volen seguir, que ens segueixin, i 
si no, que es quedin endarrera. De conchrdia ens 
n’havien de parlar quan ens anullaven les bases 
de treball ; de concardia ens n’havien de parlar 
quan treien els pagesos de les seves terres amb 
les culates dels fusells de la Guirdia civil ; de 
concbrdia ens n’havien de parlar quan destrosa- 
ven tota la legislació social. Ah, aleshores no par. 
laven de concdrdia! Tenien prou feina en apro- 
fitar-se de la Llei del 2 de gener, per a atracar 
la consciPncia dels catalans ; tenien prou feina, 
abandonats a la seva repressió criminal d’Astú- 
ries, a mantenir en una espectacularitat idiota a 
uns homes que la consciPncia collectiva del 16 de 
febrer va repudiar. 

Cal, més que parlar en republid, actuar en re- 
publica. Cal que s’actui en republica, si és que 
aquest qualificatiu que us doneu d’obreristes voleu 
que tingui algun contingut. Nosaltres creiem que 
quan us dieu obreristes no feu una afirmació gra- 
tuita, que no voleu fer ús d’un tapabruts que co- 
breixi material avariat. I l’esperyt del 16 de febrer 
vol precisament que, més que parlar en republica, 
més que per frases sonores, s’actui d’una manera 
enPrgica i es doni satisfacció als ~nhe l s  populars 
expressats en les eleccions del 16 de febrer pei 
Front Popular i pel Front d’Esquerres. Cal que 
hi hagi una interpretació mfrtua dels anhels co- 
muns. Front Popular o Front d’ssquerra, vol dir 
necessariament un període de conxivhcia mentre 
fem aquest camí que hem de seguir forl;osament 
uns i altres. Front Popular no vol dir que la classe 
treballadora, gratuitament, sense cap esperansa 
per a ella en la seva dignitat de classe i interessos 
de classe, hagi de protegir sistematicament, sense 
obtenir-ne cap profit ni cap benefici, els Partits 
republicans. Nosaltres no LIS requerirem mai qu2 
feu política socialista ; seria aixd una incongruh- 
cia ; perd nosaltres tenim dret a demanar i vos- 
altres teniu l’obligació de fer política republicana. 
I hem de denunciar-vos que cada dia rebem cartes 
queixant-se com els antics gestors, armats fins a 
les dents, amb la complicitat de 12 f o r p  pública, 
atropellen i agredeixen els obrers i els homes signi- 
ficats de 1’Esquerra de localitats catalanes. Aixd 
passa avui, i aixb vosaltres teniu l’obligació de 
tallar-ho i de no permetre-ho. I el més trist - per- 
quP hem de parlar en llenguatge clar perquP se’ns 
entengui -, és que moltes d’aquestes coses es fan 
a l’empar d’homes que tenen funcions de Govern, 
d’homes que tenen una responsabi3tat o són fun- 
cionaris de l’autonomia de Catalunya. 

Estem aclaparats de cartes, en tenim aquí - 
per si algú pogués establir algun dubte - sobre 
el constant incompliment de la legislació social, 
company Barrera, d’incompliment de bases de tre- 
ball, de falls injustos, de jurats mixtos i de comis- 
sions arbitrals nomenades després del 16 de febrer 
de negatives de patrons a complinientar falls de 
Jurats Mixtos i de Comissions Arbitrals quan 
aquests falls els són adversos. I d’atropells i 
de vergonyes comeses contra obrers quan reclamen 
els respectes als seu drets. I aixb tampoc no ho 



podem tolerar. Cal, en un altre ordre de coses, que 
es vagi a una transformaciól profunda del magis- 
teri, avui lliurat precisament a mans de gent con- 
fessional i tendenciosa. I cal estructurar el pla d’en- 
senyament que, arrencant de l’escola primiiria fins 
a I’escola superior, passant per les escoles espe- 
cials, doni un ensenyament laic i gratu‘it, i totes 
les possibilitats a les classes treballadores, si aques- 
tes tenen condicions i vocació per a poder-lo seguir. 

Bs necessari i urgent anar també a la reforma 
de la magistratura, perqui: els jutges honestos se 
senten vexats davant de l’opinió senzilla del poblc 
que els mesura a tots per un igual i no distingeix. 
‘I‘ambé cal que 1’assistPncia social es tregui de 
mans de les institucions religioses, que fan obra 
sectaria i moltes vegades adhuc criminal. 

I en l’ordre pressupostari, cal també distingir 
el que és un pressupost amb els vicis tradicionals 
de la monarquia feudal espanyola, del que ha d’és- 
ser un pressupost de la Catalunya autdnoma dintre 
de la ReDública de treballadors. 

I sán totes aquestes coses, senyors Diputats i 
senyors del Govern, el que cal que faci el Govern 
que seu en aquests bancs per la voluntlat expressa- 
da pel poble el dia LG de febrer, que va ésser prou 
contundent, perqui: no hi hagi dubtes i que no es 
desvii ambs els cants de sirena que les dretes reac- 
cianaries xiulen a les vostres orelles. 

I si no ho feu així, all2 vosaltres ! E’I móln mar- 
xa. A la fi, només us demanem que feu una feina 
republicana. Que no us proposeu fer-la, sinó que 
la feu. Perque cls propdsits ja es van posar de ma- 
nifest durant el període electoral, i aixd ja ho v2rem 
veure en la canipanya electoral. Varem guanyar 
les eleccions i ens varem tornar a possessionar de 
l’autonomin de Catalunya. I varem tenir la im- 
mensa satisfacci6 de tenir-vos la1 nostre costat. 
Vosaitres teniu l’obligaciá de portar-ho a la pr2c- 
tica, perquP suposem que SOLI prou dignes i prou 
horirats per a no deiraudar a les classes populars 
que aquell dia es van abocar a les urnes per portar- 
vos al lloc que per dret us correspon. 

Tingueu en compte que el feixisme a Espanya 
encara no est3 mort i que l’única manera de matar- 
10 és tallar-li les arrels completament. I el procedi- 
ment per a tallar aquestes arrels és fer des del Go- 
vern una política sana, una política radical i re- 
publicana. I si vosaltres no us aparteu d’aquesta 
acciir, jo us garanteixo que les dretes a Catalunya 
en tenen per molt temps a tornar a governar. Per- 
quP nosaltres sabem que les nostres llibertats ele- 
mentals per a portar a terme la nostra acci6 eman- 
cipadora, solament es troben en governs de tipus 
republica i d’esquerra, com el que representeu VOS- 

altres. I nosaltres us diem que si per les exigencies 
i circumstiincies que el poble vol i reclama, tin- 
guéssim la dissort que s’afeblís l’entusiasme col- 
lectiu envers el Govern de la Generalitat, nosaltres 
no tidríem cap mena de preocupació, ni ens interes- 
sarien les opinions que mereixés la nostra acció1 ; 
no tindríem cap escrúpol en tornar a reproduir el 
6 d’octubre, que més que avergonyir-vos us honra, 
i més que avergonyir la classe treballadora que la 
va provocar, la dignifica i la situa en un lloc ascen- 
dent en el compliment estricte de la política de- 
mocratica. 

E1 Sr. PRESIDCNT:  Per tlal que es pugui 

seguir amb l’atenció deguda aquest debat, se sus- 
pPn la sessió1 per menys de quinze minuts. 

(Són les set i vint-i-set m inu t s  de la vetlla. 
A les set i quaranta-cznc minuts, es  reprdn la ses- 
sió. Presideix el seiryor Casanovas. 

Al banc roig hi ha l’honorable senyor Presi- 
dent de la Generalitat i els honorables senyors 
Consellers de Justicia i Dret ,  de Governació, de 
Finances, de Culiura, $Economia z Agricultura 
i $Obres Pziblaques i d’AssisiBncia Soczal i Sani- 
tdria.) 

E1 Sr.  PRESIDENT : T é  la paraula el sc- 
nyor Dencas. 

61 Sr.  DENCAS : Senyors Diputats : H a  es- 
tat interpretat torcadament el sentit que jo donava 
a la meva interpellació. No era per a un joc d’habi- 
litat, no era per a jugar amb avantatge, que jo de- 
manava intervenir, una volta hagués parlat el GO- 
vern. Vaig assabentar-me d’aquesta interpellació 
estant a Madrid, acabant encara de complir una 
de les darreres coses, una de les darreres conse- 
yilPiicies per a mi del 6 d’octubre. En demanar la 
paraula un senyor Diputat en una interpellació 
sobre el 6 d’octubre, era una cosa molt lbgica - 
aqwsta era la idea que jo en tenia - que per tro- 
bar un niitjii legal per a intervenir no hi havi2 
altre procediment que demanar un torn en el curs 
d’aquesta interpellació. Era el meu propbsit pu- 
rament el d’escoltar totes aquelles suggeri:ncies, 
totes aquelles acusacions, tota aquella sPrie de c+ 
ses, si és que es recullen del fang, del llot, que 3u- 
raiit un any i mig, pacientment, he anat rebent, 
i era el meu propdsit, en presentar-me en aquesta 
Cambra, el de contestar, de defensar-me, si és que 
aquí era acollit des d’algun sector, per algun se- 
nyor Diputat, quelcom que pogués alludir, que 
pogués interessar la meva prdpia dignitat. 

Quan el senyor Diputat que ha €et Ú s  de la pa- 
raula, el senyor Simó i Bofarull, ha acabat la scva 
interpellació, m’he donat compte, i en els fulls tn 
blanc que havia posat damunt el meu pupitre, per 
a seguir punt per punt la dissertació d’aquest se- 
nyor Diputat, jo no he anotat res que fes refe- 
r h c i a  a una sola allusió dirécta. Eren unes de- 
mandes que feia, unes responsabilitats que ayucll 
senyor Diputat dibuixava i eren unes preguntes 
que formulava al Govern que en aquells moments 
ocupava la capsalera d’aqueix Banc i que avui, 
tret de la meva excepció, continua ocupant aqueix 
lloc. No creia que jo fos l’indicat a contestar aquest 
senyor Diputat. Les allusions eren directes a! Go- 
vern, i com que no hi havien allusions de caracter 
personal, em reservava d’intervenir en el momeni 
que pogués defensar-me i contestar algunes de les 
allusions. Han parlat altres sectors i altres Dipu- 
tats en aqueixa Cambra ; han parlat precisameiit, 
tret d’Esquerra Republicana de Catalunya, que 6s 
de suposar que ho far2 per la seva veu més auto- 
ritzada, la de l’honorable senyor President de !a 
Generalitat, han parlat tots els sectors d’aqueixa 
Cambra que varen tenir una intervenció i una par- 
ticipació en el 6 d’octubre. 

Tret  de quatre mots, que no crec que ocupin 
més de quatre o cinc ratlles del DIARI DE SESSIONS. 
del Diputat que representa la Minoria Socialista, 
que ha dit, com a tota cosa acusatbria a través del 
seu brillant discurs, que jo havia donat unes or- 
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dres que semblaven delacions, o que havia donat 
ulles noves que eren exageracions, i amb aquests 
mots finals ha donat per acabada total la seva ar- 
gumentació acusatbria contra aqueix Diputat. 1 
hauria estat el meu desig mantenir-me encara ca- 
llat, i escoltar quina era la interpretació oficial, 
que la veu més aatoritzada que podia parlar dei 
6 d’octubre, que era la del que encapcala aqueix 
Banc de Govern, donés una versió dels fets, o coii- 
firmés uns rumors, o desfés unes fantasies, i ales- 
hores jo creia que era el moment, per a mi m6s 
oportú, per a intervenir, i dir : ((Senyors del Go- 
vern de Catalunya, estic d’acord amb l’explicacih 
que heu donat)), o bé : ccSenyors del Govern de Ca- 
talunya, crec que vosaltres haveu exagerat, haveu 
desviat o desorientat alguns dels conceptes que 
s’han ernits)) . E1 Reglament no m’empara en 
aquestes coses, i el senyor President m’ha cridai 
l’atenció i m’ha dit que si 110 intervenia iminedia; 
tameiit en aquest debat, el Reglament m’impedia 
la fawltat. 

E l  Sr. PRESIDENT : Facultat d’interpel- 
lació. 

L’honorable SI-. PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT : Estic disposat a parlar ara, si 
la V. S.  es vol reservar. Era,  senzillament, per 
a no trencar una practica parlamenthia. 

El Sr. DENCAS : No vull, senyor President, 
la més petita videncia. Exposo purament el meu 
punt de vista, que és del senyor que creia que 
durant un any i mig no té més posició que la 
d’acusat i que no té autoritat moral encara per a 
ticusar, de manera que solament havia de venir 
a la Cambra a recollir totes les suggedncies, totes 
les acusacions, tot alld, senyor President, que 
durant un any i mig circula en fulls oficials, en 
llibres oficioso~s, i el que és més vergonyós enca- 
ra, en la conversa a cau d’orella, en les tertúlies 
de cafP, no pels senyors que aquell’a nit van 
agafar el fusell, sinó pels que es varen quedar 
a dormir a casa seva. Perd, en fi, si aquestes són 
les practiques corrents, no hi tinc inconvenient i 
encetarem el tema de les coses del 6 d’octubre. 

E l  Sr. PRESIDENT : No voldria que digués 
el senyer Dencas que interpreto el Reglament 
d’una manera restrictiva. La PresidPncia I’inter- 
preta sempre de la manera més ampla i favorable 
a les prerrogatives dels senyors Diputats. Era 
únicament que, de no haver intervingut avui en 
el debat, únicament podia reservar-li la paraula 
per allusions, paraula que sempre 4s limitada i 
a judici de la PresidPncia. 

E l  Sr. DENCAS : Jo dono l’explicació, per- 
que no voldria, ni per un sol moment, que la 
meva actitud es pogués interpretar com si jo 
hagués volgut fer una maniobra. Quina manio- 
bra? Si és un diputat que es troba sol, davant 
de tota una majoria, davant tot l’ambient que 
s’ha format en el poble ! Quina maniobra pot fer 
aquest diputat que no fa altra cosa que exercir 
un dret parlamentari i ve a defensar la seva dig- 
nitat ? 

E l  6 d’octubre! E l  6 d’octubre! Si honrada- 
ment en aquesta Cambra volem encausar totes 
les coses i volem escatir totes les responsabilitats, 
i volem fer el repartiment de gldi-ia, donar a 
cadascú la quantitat de gldria que li correspon, 

hem de fer un estudi aprofundit. I honradament 
aprofundint, hem de parlar prhviarnent de les coses 
que jo crec conceptes fonamentals, idees basiques 
del 6 d’octubre. Després veureE totes aquelles 
coses que jo crec de tipus accidental i Adhuc - 
per quP no, senyors? - adhuc Farlarem de l’a- 
nPcdota, idhuc parlarem de la clmeguera. 

E n  les coses que jo conceptuo fonamentals i 
principis brisics, jo crec que hi ka la idea en si 
del 6 d’octubre, la possibilitat que el 6 d’octubre 
arribés, la generació i l’execució i la possibilitat 
d’aquest fet, adhuc pensant en les conseqüencies 
que aquest fet del 6 d’octubre podia representar 
per a Catalunya; el que ens jugavern, el que 
podem perdre i el que podíem guanyar. De totes 
aquestes consideracions i de totes aquestes idees, 
6s constituida la idea basica del 6 d’octubre. I si 
comencem per aquests fonaments, si comencem 
per aquests principis, jo invito els senyors Dipu- 
tats a seguir amb mi una petita disertació histb- 
rica dels fets antecessors al 6 d’oc:ubre. 

E l  partit que en aquells monents i que en 
l’actualitat encara té la confianca del poble i 
ocupa els més alts sitials de govern de Catalunya, 
feia temps, sense que aixd fos reprimit absoluta- 
ment per ningú, molt abans ja del cPlebre con- 
ñicte de la Llei de Contractes de Conreu, que 
anava pels pobles i per les viles, i f2nt servir qual- 
sevulla d’aquells accidents, aquel es coses anor- 
mals que passaven en la lctntitud d’un traspas, 
la manca de valoració, la resistPncia passiva que 
es troba.va a Madrid, adoptava Tosicions heroi- 
ques i posicions de tipus revollucionari. Estat 
Catala, també nosaltres adoptavern aquelles posi- 
cions heroiques i aquelles actituds revoluciona- 
ries, i nosaltres, des dels seus inicis, intentaveni 
organitzar unes joventuts armades de Catalunya, 
precisament per a traduir a la practica aquells 
clams d’heroisme o d’actitud rebd, en cas que 
a Madrid volguessin ralentir el normal traspas 
de tota aquella sPrie de coses que ens havien 
estat reconegudes. 

Per quP LIS he de fer histdria dels qualificatius 
que varen merPixer aquelles jcvtntuts, perquP 
precisament interpretaven i volien aquesta revo- 
lució que tots predichem ? Eren qualificades de 
feixistes. Dubto que en aquesta Cambra hi hagi 
un sol sector que es pogués aixecar avui a dir : 
ccNosaltres no us vrirem donar aquest qualifica- 
tiu ; nosaltres crPiem honrada la vostra misió., 
De tots els sectors de la Cambra, del sector ex- 
trema dreta, del sector centre i idhuc de la prdpia 
Esquerra, se’ns donava aquest qualificatiu. I per 
qu2 se’ns donava aquest qualificatiu ? Perque nos- 
altres volíem preparar, organitzar militarment, 
unes joventuts, i armar-les. Armar-les per quP? 
Per a implantar a casa nostra una dictadura, per 
a implantar a casa nostra quelcoa que estigués 
renyit amb la nostra consciPncia ? No, senyors ; 
per a implantar i fer factible aquella revolta que 
tots els dirigents, en els actes i mítings, predi- 
caven al nostre poble. Per aixd a aquestes joven- 
tuts se’ls deia feixistes : per ai& aquestes jo- 
ventuts volien armar-se i volien preparar-se mili- 
tarment. 

(Efztra a la Cambra el senyor Conseller de  
Treball.) 
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Vingué la Llei de Contractes, de Conreu. Jo no 
entrava per primera vegada al Govern de Catalu- 
nya ; jo feia u n  any i mig que exercia la Conse- 
lleria de Sanitat amb més 01 menysl encert, perquP 
aquestes] &a de capacitat i cadascú té la capacitat 
que en aquest m6n té, i jo salament si5 que en 
aquella Conselleria vaig posar tota la meva bona 
voluntat, tot el meu entusiasme. Hi ha amics del 
Consell que em guardarien de mentir, en dir que 
malt abans, per3 molt abans d’ocupar jo la Conse- 
lleria de Governaci6, cada voilta que les situacioins 
polítiques es posaven en un caire de tivantor amb 
els medis oficials de Madrid, i es parlava d’actituds 
heroiques i es parlava de posicions a prendre, j o  
cada vegada, en ple Consell, formulava la mateixa 
procposiciQ: I F r  quP, si vosaltres creieu que és 
possible que puguin arribar uns moments, de lluites 
armades, i violentes, per qui. el Govern noi destina 
uns milions a preparar aquesta acci6 revoduciona- 
ria? I estimats amics meus que avui seuen en 
aqueix banc, assaciaven les seves, veus, a la meva 
per a demanar, noi en nm d’una fracci61 de partit, 
no en nom d’un sector determinat del partit, sinó 
ea nom del Govern de Catalunya, per a demanar 
a aquest que fes, possible preparar unes milícies, 
preparar unes organitzacions, per si arribaven tol- 
tes aquelles circumstancies de qui. es parlava en 
ple Consell, i de quP es parlava al carrer, i que se 
sentien a les penyes polítiques i en els noistres ac- 
tes de propaganda. Per qui. nosaltres no ens pre- 
parhem c m  ja, repetides vegades, hoi havia de- 
manat en Consell ? 

Va venir un fet, amics, que va precipitar els 
esdeveniments. Era la Llei de Contractes de Ccin- 
reu. Llei que venia a donar al camp d e  Catalunya 
una satisfaccib a una de les aspiracions nobles que 
tenia la pagesia catalana, i que venia en part a 
resoldre un problema d’anys plantejat en el nolstre 
camp. Aquesta Llei, votada per aquest Parlament, 
va merPixer la qualificació1 d’anti-coastituciolnal, 
pel Tribunal de Garanties, fet que creava una si- 
tua& de violPncia i una situacib especialissima a 
Catalunya. EI Govern no descoineixia aquest efecte 
de cara al camp, que és on tenia les bases Esquerra 
Republicana de Catalunya. La desestimacib de dita 
Llei, sense que el Gorcrern emprés tolts aquells, mit- 
jans pep a defensar-la d’una manera decidida i 
d’una manera valenta, hauria estat interpretat com 
una deserció>, hauria estat interpretat com una 
traició al sentit i al propi sentiment de la doctrina 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Per6 da- 
munt d’aquesta aspira& de carhcter social, n’hi 
havia una altra de profundament patridtica, i era 
aquesta que el Parlament de Catalunya noi poldia 
permetre de cap de les, maneres que una Llei vol- 
tada amb la plenitud de les seves facultats fes 
desestimada per uns organismes del Pbder que en- 
cara ens esclavitzava, i no podíem nosaltres toler? r- 
ho, perqui. de caure una Llei nascuda i filla d’a- 
quest P’alament, a poca colsa quedava redulda la 
nostra tasca. Ben migrades són aquelles facultats 
i aquelles coises ca aquesta cambra té una acci@ !e- 
gisilativa! Moltes s h  les coses on no té més que 
una facultat de discussió sobre l’execució d’una 
Llei que noc ha estat voltada ni discutida per aques- 
ta Cambra. I si dintre d’aquest nucli limitadíssim 
de coses sobre les quals’ nosaltres tenim facultat 

gislativa, podia sorgir, per damunt d’aquesta Cam- 
bra, poldia sorgir per damuent de la sobirania de 
Catalunya, un polder que desestimés una Llei del 
nostre Parlament i deixés declarada la seva nul- 
litat, ah !, amics, des d’aquell momant creiem in- 
eficay tota l’autonomia i totes les migrades! lliber- 
tats que ens havien estat recolnegudes. 

I aquest conflicte, i aquest problema, el sentia 
profundament en la seva anima el Govern, i cul- 
minava aquest sentiment en aquella manifestacih 
de milers de pagesos i de milers d’obrers de Bar- 
celona i de ciutats properes a la nostra, que acu- 
diren entorn d’aquest Parlament amb pancartes, 
amb banderes, llenyant exclamslcions i crits. EI 
President, en aquella sessió solemne s’aixecava, 
interpretaiit el sentit del Govern, interpretant e! 
sentit d’aquesta Cambra, i idhuc captant aquelles 
ondes que venien des d’aqueixa placa, curulla de 
ciutadans que representaven tot l’esperit de Cata- 
lunya, i feia un jurament solemne en nom del Go- 
verm : que no deixaria atiullar ni deixaria treure 
ni una sola coma ni un sol concepte d’aquella Llei ; 
que abans de permetre que ens fos anuHada, abam 
de permetre que se’ns pugues negar la seva apli- 
cació, abans s’hauria de passar per damunt del 
seu cadiver ; tot, abans que deixar redui’da a la 
iinpotPncia una llei que era fruit de l’esperit i la 
sobirania d’aquesta Cambra. 

Conseqü2ncia de tota aquesta tivantor i de tct 
aquest estat passional que s’anava formant arreu 
de Catalunya, es va reunir el Govern en sessió so- 
lemne, i aprofitant l’avinentesa que el qui exercia 
les funcions de Conseller de Governació, degut a 
una malaltia, no podia exercir el carrec amb ple- 
na activitat i feia setmanes ja que no assistia a les 
reunions del Consell, per unanimitat em va ele- 
gir Conseller de Governació, Conselleria de Go- 
vernació que jo vaig acceptar, tenint en compte - 
com consta en acta, senyors Consellers-, Coiise- 
lleria de Governació que vaig acceptar, dic, tot que 
jo, en aquells moments, sentia totes les dificultats 
que pesaven damunt meu. Barcelona vivia en iin 
moment de mixima excitació del problema social. 
Hi havia una vaga de transports, no resolta encn- 
ra, que donava lloc a actes constants i diaris de 
sabotatges en els carrers de Barcelona ; els atraca- 
dors s’havien ensenyorit dels nostres carrers i era 
vessada la sang de pacífics ciutadans. Tot aquel! 
estat d’excitació produí un clam d’indignació que 
culmini, tots segurament ho recordareu, en un eu- 
terrament a Gracia, on les autoritats, poc mes o 
menys foren colpejades pel públic, que feia res- 
ponsable a la passivitat del Govern de Catalunya 
d’aquell trastorn, d’aquell encadenament de totes 
les passions que vivia la nostra ciutat. 

No, amics ! No tinc un sentit d’inconsciPncin 
per creure aleshores que la meva tasca fos pla- 
nera. Sabia les enormes dificultats que havia de 
vi.ncer, i ddhuc el perill que per a la meva vida 
era l’ocupar en aquells moments una Conselleria 
de Governació, que només podia ocupar-se d’una 
manera, i era amb dignitat, enfrontant-se contra 
l’agitació social, contra el baix fons que excitava 
totes les coses de tipus social de Catalunya, nc’ 
pactant, perqui. em vaig negar sempre a pactar 
amb aquells que estaven al marge de la llei. Jo 
sabia les conseqiiPncies que aix6 podia reportar i 
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tenir. Un dels nostres companys, tal vegada ha 
estat víctima d’aquest heroi‘sme que va néixer ei1 
uns moments qlle Barcelona estava en perill. Per;, 
per damunt d’aquests perills hi ha un fet : Jo sa- 
bia la dificultat enorme que reportava la Conse- 
lleria de Governació ; s’havia de preparar un nio- 
viment a mA armada contra Espanya - per que no 
dir-ho, senyors ! - contra Espanya, contra els 
Governs que en aquella &poca hi  havien, p5r a por- 
tar la llibertat total a casa nostra. I jo veia aques- 
tes possibilitats. I com que les veia, fent l’orb o 
fent l’iuconscient, contra els perills que reporta- 
ven els problemes socials que jo no havia plante- 
jat, ni als quals jo havia donat aquell caire, vaig 
acceptar anar a la Conselleria de Governaci6, ei 
nomenament per’ a la qual em va ésser fet per una- 
nimitat de tots els senyors Consellers, segons cons- 
ta en acta. 

i I auines foren les directrius que se’ni dona- - *  

ren quan vaig ocupar la Conselleria de Governació 7 
Se’ni donaren unes ordres molt concretes. Cal, 
davant d’aquest estat de ’civantor i d’aquesta pos- 
sibilitat que pot presentar-se d’ésser agredits o 
d’ésser atacats en la nostra dignitat pe! Poder 
d’zspanya, cal que presentem i preparem la resis- 
tPncia armada de casa nostra. Efectivament, pre- 
parBvem la resistitncia armada a casa nostra. I no 
era jo qui, fent una cosa purament d’un sector de 
partit, o fent unes maniobres o buscant unes fina- 
litats, anava a preparar un moviment revolucio- 
nari. Tan  certes són aquestes coses, que feia només 
tal volta 48 hores que jo estava a la Conselleria de 
Governació, que em fou feta la indicació pel 60- 
vern de Catalunya, que jo enviés a cercar una alta 
personalitat de la política espanyola, perquit vin- 
gués a coHaborar amb nosaltres en un incipient 
comitk militar revolucionari, doneu-li el nom que 
volgueu. Aquell senyor que apressadanlent va ve- 
nir d’Espanya per a posar-se en contacte amb nos- 
altres, per ajudar-nos a preparar la revolta, era 
un senyor com el senyor Espla, de suficient signi- 
ficació política pels carrecs que havia ocupat i per 
les relacions que tenia. I el senyor Espla assistí i 
presidí moltes d’aquestes reunions, en les quals 
assistien uns quants militars de Barcelona ; entre 
ells hi havia el senyor Farras i d’altres. 

I comen&ern a planejar el primer projecte, el 
primer pla. D’organitzaciói de qu2 ? D’c~rganitbació 
de l’exitrcit catal&, d’organitzacib d’un pla de  de- 
fensa de la frontera, per a impedir el pac! de les 
tropes espanyoiles que pguessin ésser trameses 
contra Catalunya. I, dintre de Barceha ,  i dintre 
de la nostra ciutat, preparar la resisthcia armada 
i preparar totes aquelles coses de caire revoliaciol- 
nari, susceptibles de polrtar-nois la vict6ria. 

Aquest Comitit el4aborA una sPrie de projectes. 
A un respectable militar el nom del qual no diré, 
per la responsabilitat deguda al seu &rec i a les 
conseqiichcies que se li poldrien derivar - perd 
estic a la disposició de la Presidkncia pers ei1 sessii 
secreta o com sigui, dir-ho - a un respectable 
inilitar li era encarregada I’elaboració del pro- 
jecte de defensa de la frontera. catalam. I ellabo- 
rava aquest pla, i ens assenyalava la quantitat 
d’efectius que necessitava, nd sollament en homes, 
sinó en armaments. Aquests efectius numitrics eren 
fixats a 4,000 soldats, provei’ts tots ells de fusells 

ccMausers, i, a més, seixanta o selanta metralla- 
dores de sistema modernissim. Amb aquests efec- 
tius ell calculava poder detenir, durant unes setma- 
nes, durant uns dies, el temps suficitnt per a veure 
quin caire prenia la revolta a tota Espanya, inan- 
tenir a ratlla els batallons, les milícies o els exhr- 
cits que el Govern de Madrid volguessin trametre 
contra Catalunya sublevada. 

I al mateix temps que aquest Cowitk, era nome- 
nada una Ponitncia, de la qual formava jo part, 
junt amb u11 altre militar que, també per la ma- 
teixa discreció, en aquests momepts callaré el seu 
nom. I en aquest Comit2, se’ns encarrega el pla- 
nejar el pla ofensiu de Barcelona i de totes les 
ciutats catalanes. i. Quins eren els objectius im- 
mediats, que podríem prendre? 2 Quins eren els 
llocs que nosaltres poldiem mantenir a la defensi- 
va ? i. I quin era el paper que assenyalaven a cada 
una de les1 viles i ciutatsl catalanes,? 

degudament controlats per titcnics, formulhvem 
unes conclusions, i aquestes conclusions eren 
dues : una, fer un reclutament de voluntaris ca- 
talans per a cobrir un cupus de 8,000 homes, 
4,000 per a les fronteres catalanes i 4,000 per a 
Barcelona-ciutat. Una altra conclusió ferma era 
I’adquisiciCx de material ofensiu, adquisició de ca- 
nons, de nietralladores i de fusells. I aquests pro- 
jectes, degudament estudiats, no producte d’un 
sector de partit, ni d’Estat Cat&, ni d’unes 
turbuEncies, ni d’una sitrie de coses que després 
han volgut desfigurar-se, eren fills d’un ComitP 
revolucionari, en el qual 1’Gnic polític que hi 
havia és el que en aquests moments té l’honor 
de dirigir-vos la paraula, on els altres membres 
eren militars, i un alt polític que havia vingut 
de terres de Madrid. 

Amb aquestes conclusions em vaig dirigir al 
Govern de Catalunya. Els 8,000 homes comen- 
faren immediatament llur allistament. Quant a 
les armes, no era una possibilitat mstra, perquP 
per a la compra d’armes es requerien uns mitjans 
econamics que nosaltres no teníem. Jo vaig for- 
mular la proposta al Govern de la Generalitat, 
de la necessitat d’adquirir una quantitat suficient 
d’armes, com ens deien els tPcnics militars. I efec- 
tivament, senyors, obeint a aquesta meva indi- 
cació, va sortir de Barcelona un Diputat d’Es- 
querra Republicana de Catalunya, el  senyor Ven- 
tosa i Roig, i en avió va marxar a l’estranger 
amb unes recomanacions que li va donar un esti- 
mat Conseller que s’asseu també en aquest banc. 
Va marxar a BPlgica a contractar el subminis- 
trament de metralladores i fusells. No era de la 
fracció d’Estat Catala aquest Dipuíat, com us he 
parlat; era el senyor Ventosa i Roig, persona 
honorable ; per? que absolutament r i  per les seves 
tenditncies ni per les seves orientacjons, no milita 
cn aquest sector- al qual després se l’ha vollgut 
fer responsable de tota la preparació i de tot el 
desastre del 6 d’octubre. 

I marxii aquest senyor Diputat i als pocs dies 
tornava a Barcelona amb uns projectes concrets. 
Hi havia una casa domiciliada a Anvers, casa 
alemanya, perd que per efecte de1 Tractat de 
Versalles tenia la seva central i el seu domicili 
a Anvers, casa la qual es comprometia a posar- 

E n  aquests projectes, degudament estudiats, - 
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110s al port de Barcelona tota 1a.quantitat de ma- 
terial olfensiu que nosaltres desitgéssim : metra- 
lladores, fusells, canons i Adhuc avions. Per6 
exigia uns pagaments, unes quantitats. Jo no 
recordo en aquests moments - la tinc entre 
aquests papers, i si us interessés US la podria 
dir - la quantitat exacta. Aquest material podia 
ésser transportat per un vaixell via Anvers-Bar- 
celona. Aquest projecte es va presentar al Govern, 
i la casa es comprometia a complimentar-lo en el 
termini de tres setmanes. Aixb era en els prin- 
cipis del meu exercici de la Conselleria de Go- 
vernació i, per tant, havia d’ésser en els comen- 
saments del mes d’agost. Per raons d’indole 
econbmica, el Govern no va creure aquell moment 
oportú per a portar a cap aquell projecte, el re- 
sultat d’aquelles gestions realitzades per un se- 
nyor que mereixia la confiansa de tots i del qual 
ningG no tenia la més lleugera sospita que obres 
amb segones intencions. E n  definitiva, que aque- 
lles gestions, aquell projecte, fou desestimat, per- 
quP es creia que no comptava el Govern de Cata- 
lunya amb suficients disponibilitats o mitjans 
econamics per a portar a cap la compra d’aquest 
material. 

Varen passar dies. Passaren dies i se’iis va 
fer una nova oferta d’armes. Aquesta vegada era 
un diputat socialista el que feia oferiments d’ar- 
mes a Catalunya. Era  el senyor Prieto. 

El Sr.  CONSELLER D E  JUSTICIA I 
D R E T  : Aixd és fals ! 

El Sr .  DENCAS : E s  cert. Era  el senyor 
Prieto . 

E1 Sr .  CONSELLER DE JUSTfCIA I 
DRET : Aix6 és fals, aixh és fals ! ( R u m o r s ) .  

El Sk. PRESIDENT : (Endrgicanzenl, f a  so- 
izar la cawzpaizeta.) Ordre ! Ordre ! 

E! Sr. DENCAS: Era el senyor Prieto, e! 
que feia.. . 

El Sr .  CONSELLER D E  JUSTfCIA 1 
DRET’ : Repeteixo que 6s fals, i si fbssiu digne, 
a i s i  no ho diríeu. Es un secret que no pertany sv- 
lament a la V. S. Sou un home inEame! Un ili- 
farne, un delator i un traidoir ! 

(Es produeixen molts  Y U ~ O Y S .  A lguns seizyoys 
Diputats intervenen amb paraules que no arriben 
als taquigrafs. A les tribunes es p~onzouen  algzLt1.Y 
crits ,  que el President de la Cambra talla amb la 
campnne t a .  ) 

El Sr. PRESIDENT : Ordre! I silenci a les 
tribunes ! 

El Sr. DENCAS : E s  molt curiós el que passa 
ara en aquesta Cambra. Jo he callat durant molts 
dies, i aquestes paraules meves han provocat UI La 
protesta que podia haver-se manifestat amb oca- 
sió de l’apariciól del primer llibre ... 

El Sr .  CONSELLER DE JUSTfGIA I 
D R E T  : No valia la pena, home ! 

(Coiztimwn les manifestacions en  les iribzinbs.) 
E l  Sr .  PRESIDENT : Silenci i ordre! Els 

uixiers expulsaran de la tribuna del públic el pri- 
mer assistent que faci interrupcions. 

E1 Sr .  DENCAS : E s  curiós el que passa. En 
els moments que han estat resoltes les coses Jel 
6 d’octubre a través del sentiment reflectit pel ju- 

- 

dici popular en les eleccions, no es vol que ara es 
parli de les coses del 6 d’octubre. e Quall se n’ha 

Un Sr. DIPUTAT D E  LA MAJORI-4 : Per 
a la voistra defensa no n’hi havia necessitat. 

El Sr .  DENCAS : i. No n’hi havia necessitat 
per a la meva defensa ? Nosaltres que sabem de Ics 
queixes dels obrers perque no hi h a v i a  armes i 
no podíem lliurar-los armes, que sabem del molt 
que s’ha dit en relació a les armes que podkm dis- 
posar, ens estranyem que se’ns digui per a defen- 
sar-nos que no tenim necessitat d’explicar tolt el 
que fa referencia a les oifertes, d’armesl i els motius 
perque no foren adquirides. Nosaltres ens1 creiem 
amb el dret d’explicar perque, en arribar el 6 d’oc- 
tubre, na hi havien armes per a fer la revolucib. 
Noisaltres ens creiem amb el dret de poder expli- 
car la nolstra gestió,, la nolstra gestió honrada, en- 
certada o no, perqui: cada un té la seva prhpia 
capacitat per a l’encert ; per6 ja puc respondre de 
la meva dignitat i de la meva hoinradesa. Noisaltres 
ens cre?em amb dret d’explicar, de justificar en 
aquesta Cambra per quins moitius quan va arribar 
l’hora revoducionaria el poble no tenia armes, per 
quins nioitius quan venien els elements d’il l ianp 
Obrera al meu despatx i quan venien els comunis- 
tes i els elements, obrers a demanar que se’ls lliu- 
ressin fusells, per1 quins motius na se’lsl poidien 
lliurar fusells. I creiem que aquests moments sóa 
oportuns, per a explicar les1 ofertes1 i les gestiolns 
que varen fer-se en relació a projectes d’adquisi- 
ci6 d’armes, perqui. en aquests maments no es pot 
causar cap perjudici ni cap greuge, ni a ningú se 
li pot exigir respansabilitats. I si en aquests mo- 
ments, aquest Diputat que té l’hoinclr d’adrecar-se 
a la Cambra ha de limitar-se a carregar ell solla- 
ment amb la responsabilitat del 6 d’octnbre, i6s 
aquest l’esperit de justícia, és aquest el sentit de 
dignitat i és aquest l’esperit del dret que tingui 
un Diputat a de€ensar-se en tolt moment? Si éb 
així, aleshores, senyors? diem que volleu acusar 
una víctima sense dolnar-li la més1 lleugera arma O 
ocasió! de defensar-se. 

Per6 pel que veig, el que interessa és l’epileg, 
i l’epileg és que fou desestimada la compra d’:?- 
questa partida d’armes, uns 800 fusells i unes 8c) 
metralladores, per6 que representaven una quaii- 
titat enorme de material de balística, perquP ha-. 
vien d’adquirir-se 4 o 6 milions de bales miiuser. 

I vingueren nous oieriments. El nou ofertor 
aquesta vegada era un parent d’un Conseller, que 
avui seu en aquest Banc roig. Era un nebot del 
Conseller que venia de Franca i ens posava en 
contacte amb la casa alemanya per a l’adquisici6 
d’armes. Per un atzar, avui conservo en el nieu 
poder la nota que em varen deixar a la Conselle- 
ria, respecte al material oíensiu que se’ns oferia, 
i entre aquest material se’iis oferien 3,000 fusell; 
metralladores per la quantitat de 3,000 francs la 
p c p ,  i 500 metralladores del darrer model ; se‘ns 
oierien canons i tancs, que desmuntats en peces 
eren posats al port de Barcelona, i t2cnics degu- 
dament especialitzats es comprometien a inun tar- 
10s a la nostra ciutat ; se’ns oferien avions i fim 
se’ns feia, adhuc, oferiment d’aviadors, perqui: 
nosaltres preparant els camps d’aterratge pogués- 
sim assenyalar a aquests avions els objectius i 

de parlar, doncs? 
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llocs que havien de bombardejar. I aquesta nova 
oferta fou desestimada també. 

I vingué un altre projecte, en aquesta ocmo 
presentat pel fill d’un Diputat que avui no seu en 
aquests escons, perd que és Diputat del Parla- 
ment espanyol. Aquest senyor ens posava en con- 
tacte amb una casa sulssa que ens oferia 20,000 
mausers. També aquest projecte fou desestimat, 
donant-se com a raó, que en aquells moments el 
Govern no tenia possibilitats econdmiques per a po- 
der respondre al pagament, per a poder fer-se cir- 
rec d’aquest material. 

Jo, per la meva part, no podia fer altra cosa. 
T o t  seguit vaig ocupar la Conselleria de Governa- 
ció, vaig fer un rep& de tots els efectius de carac- 
ter ofensiu que podia posar al servei d’un movi- 
ment de revolta i em vaig trobar amb la certesa 
que, malgrat l’acord de passar el Sometent a Ca- 
talunya, el Sometent encara tenia les armes que 
venien de 1’i:poca de la Dictadura. Ens trobavem 
amb qui. Catalunya havia tingut la possibilitat, en 
virtut del Traspis de Serveis, de no haver d’ac- 
ceptar la Guardia Civil, i malgrat aixd havíem ac- 
ceptat la Gujrdia Civil, tancant-iios la possibili- 
tat de poder augmentar el nombre de Mossos de 
l’Esquadra, perquP no hi havia partides en els 
Pressupostos. Ens trobjvem impedits, doncs, per 
a augmentar el nombre de Mossos de l’Esquadra, 
i ens trobavem també que nosaltres havíem creat 
una policia i per aquesta policia havíem escollit 110s- 
altres l’oficialitat, i després d’un estudi d’unes 
mesures ds va poder demostrar que una part con- 
siderable d’aquesta oficialitat o era mon&rquica, 
o tenia un sentiment espanyolista tan arrelat, que 
un moviment de revolta a Catalunya no el se- 
guiria. 

No obstant, es va publicar un Decret dissolent 
el Sometent, que feia mesos que havia estat tras- 
passat al Govern de Catalunya. Com a conseqiii:n- 
cia del Decret de dissolució del Sometent, foren 
recollides les armes. Ens virem trobar due oficial- 
ment hi havien 20,000 fusells a Catalunya, perd 
el resultat final va éser que la recollida d’armes va 
proporcionar tan sols arnies velles de casa, armes 
inservibles, armes de totes classes de models. Uns 
1,000 W-inchesters, uns 1,600 o 1,700 Remingtons 
de tots els models i calibres, i 300 i escaig de 
mausers. Junt amb aixd varem recollir la quanti- 
tat de tres o quatre mil pistoles de diverses mar- 
ques i calibres. No hi havia uniformitat, doncs, 
d’armament, i quan vaig veure aquest resultat vaig 
co’mprendre que aquestes armes en les quals xi- 
frivem nosaltres les nostres esperances, eren in- 
suficients, podien servir per preparar un acte, per 
a realitzar una acció inicial, per a desarmar els 
ciutadans que figuraven en el Sometent i que ha- 
vien estat armats en temps de la Dictadura ; perd 
aquest material era inservible per a una revolta. Jo1 
proposava a l  Govern i demanava la celebraciót de 
reunions extraordinaries perqui:, en definitiva, es 
pogués .solucionar el coliiflicte de l’arinament, la 
quantitat i la qualitat del qual no era pas el fruit 
d’una invenció meva, sinó producte de l’estudi rea- 
litzat per uns t h i c s  militjarsj entre els quals nol 
hi havia cap representant de 1’Estat Catala. Perd 
tot fou en va. Simultiniament, nosaltres vam pro- 
cedir a la creació d’unes lleves no1 pas integrades 

a ,  

amb militants d’un sol partit, sinó integrades per 
tots aquells partits que havien donat la conformi- 
tat al molviment revolucionari. I varem creure con- 
venient, per tenir el control degut, nomenar un Co- 
mite polític, amb unes atribucions més o menys 
de caractel- revolucionari, i a aquest Comiti. hi 
vingueren representants oficisals de tots els partits 
que havien donat la seva Conformitat revoluciona- 
ria, i els varem exigir, perqui. els seus acords o 
suggeri:ncies fossin revestits de la garantia i dig- 
nitat deguda, que vinguessin amb plens poders 
dels seus Partits, i varen acudir en aqtlestes con- 
dicions representants des de la rjnió Socialista de 
Catalunya, com a m6s extremista, fins a la Unió 
Democritica de Catalanya, com a partit més mo- 
derat. 

E1 Sr. ROMEVA : Jo, senyor Dencas, no en 
tinc coneixement. 

E1 Sr. DENCAS: Com a representant de la 
UniG Democratica. de Cattalalunya, al ComitP hi 
havia el senyor Roca i Cavall. 

E l  Sr. FRONJOsA: S’haur; de confessar, 
senyor Romeva ! (Rialles.) 

E1 Sr. DENCAS : Hi havia el senyor Roca i 
Cavall, membre de la U. D. C., i aquest senyor 
figurava en el Comiti.. Jo puc donar paraula d’ho- 
nor que en aquest ComitP el senyor Roca i Cavall 
va venir amb un escrit del Partit que l’autoritzava 
a sumar-se en aquest moviment revolucionari. 

I aquest ComitP es va revnir per espai de tres 
mesos. I les reunions se celebraven a la meva Con- 
selleria, no fent-se res en secret, i no executavem 
cap acord ni cap suggeri:ncia que prsviament no es 
comuniqués al Govern. He  de fer, perd, una sal- 
vetat, i és que en aquest Comite, si bé hi figuraven 
tots els partits que aleshores formaven la coal- 
lici6 governant, hi mancava un partit : el del se- 
nyor Lluhí, i no perqui: no l’invitéssim, sinó per- 
qui: no hi va voler assistir. 

Varem celebrar, com dic, reunions per espai de 
tres mesos, i jo anava donant compte de tota la pre- 
paració del 6 d’octubre, com tambe he dit abans. 
I així van transcórrer aquests tres mesos plens de 
tota mena d’amargors i treballant, no se si ben 
orientat o mal orientat, si amb capacitat o amb 
manca de capacitat, perd amb fe pe1 moviment 
revolucionari, que no era una invenció meva, sinó 
que estava patrocinat pel Govern de Catalunya. 
I al meu costat, integrant l’estuentat ComitP, hi 
havien representants de tots els Partits de Cata- 
lunya que s’havien sumat al moviment revolucio- 
nari. 

I arribem al 6 d’octubre. Arribem al 6 d’octu- 
bre i he de dir que aquesta data no va ésser esco- 
llida per nosaltres, sinó que, com algun senyor 
Diputat ha explicat aquí més detalladament que no 
pas ho faré jo, varem haver d’actuar en aquesta 
data trobant-nos en plena formacit. Nosaltres no 
teníem la preparació deguda, perd hi havia, al- 
menys, la nostra bona voluntat. I si hagué preci- 
pitació, fou aquesta motivada per fets que no esta- 
ven a la nostra voluntat. 

En efecte ; a Madrid hi havia el Govern Sam- 
per, que havia tolerat aquesta preparació revolucio- 
naria, i després del Govern Samper puja al Poder%+ 
la dreta. Sabut és que aquests partits dretans PIT& 
vocaren arreu d’Espanya un clar entre tots els We- 
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ments esquerrans i avensats contra la formació 
d’aquell Govern, que representava una avanGada 
del feixisme. Venia una vaga general, els manifes- 
tos de tots els Partits d’Esquerra, i vingueren tam- 
bé els fets d’Astiíries, i tot aixb tingué una reper- 
cussiiv a casa nostra, on es produí una vaga gene- 
ral i un estat passional, que no era altra cosa que 
el producte d’una campanya de tres mesos. Si en 
aquesta campanya jo hi tinc un lloc, també li tenen 
els altres membres i dirigents d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya. 

1 arribem al 6 d’octubi-e. Ací he de fer unes 
lleugeres observacions. Teníem nosaltres tots els 
plans. Teníem nosaltres tots els projectes. Havíem 
pres tota mena de mesures i precaucions, i s’havia 
organitzat tot el que era possible organitzar, tenint 
en compte els mitjans que es trobaven a la meva 
disposició. No obstant, jo eiicasa hi havia hagut 
d’afegir alguna quantitat per a ésser invertida en 
coses essencialíssimes de les quals no s’havia po- 
gut prescindir, perquP no hi havia cap partida que 
permetés ésser destinada a aquestes finalitats. I jo 
vaig invertir la quantitat de 37,811 ptes. pes pre- 
parar la revolució, no pas la del Masrampinyo, no ; 
sinó la  guerra de Catalunya contra el Govern fei- 
xista d’Espanya. I aquesta quantitat de 37,811 pes- 
setes era la que jo teiiia a la meva disposició. 
Es trobava a la caixa on hi havia els fons secrets 
de Governació, dels quals han disposat tots els 
Consellers i tots els antics Governadors que han 
passat pes aquell lloc. I una partida de 80,000 
pessetes, que figurava consignada per armes:de la 
policia, i jo, amb coneixement del President i del 
Conseller de Finances, la vaig invertir en i’adqui- 
sició d’unes bales per a ((Winchesteru i alguns 
fusells i pes pagar uns cascs de bomba que s’havien 
fet preparar en una. €oneria d’Hospitalet. I aixd 
era el que teníem el 6 d’octubre. 

Havíem fet una lleva de quatre mil homes de 
Barcelona i no integrats per un sol sector, si116 
que estava integrada per elements d’Estat Catala, 
d’Esquersa Republicana de Catalunya, d’Unió So- 
cialista de Catalunya, d’Uniói DennocrJtica de Ca- 
talunya, elements de Nosaltres Sols, del  ̂Partit 
Nacionalista Catala, i alguns elements de Palestra. 

Amb tots aquests elements es va fer una lleva 
fins a uns quatre mil hoimes i es treballava en el 
Comite polític per mitja del seus representants 
amb plens poders dels seus partits. Varem creure 
convenient nosaltres, obeint instruccioins, cregué- 
rem apolrtú nosaltres, organitzar aquestes1 milícies, 
i per a ocganitzarles, si el que intentavem era fer 
ilna revoluci6 veritable, tota vegada que noi poldíem 
fer una revolncib del tipus de la revolluciói francesa, 
varem preocupar-nois d’adquirir els mitjans ofen- 
sius que noi poidien ésser de cap de les maneres els, 
de l’any 1789. Els mitjans ofensius de l’enemic 
modem eren més contundents i a ells havien també 
de respondre els que poissefs el poble. I varem 01s- 
ganitzar aquestes milícies valent-nols dels matei- 
xols mitjans i procurant donar-los un mateix sentit 
de la disciplina, dotant-10s) dels mateixois comana- 
ments, car si volien enfrontar-les amb una f o r p  
igualment organitzada, noimés així podíem tenir 
possibilitats de victbria. I era per aquests motius 
pels que vaig propasar per a la realitzaciti, de la re- 
vduciói l’organitzacih d’aquestes milícies, ense- 

nyant-los la instruccih i anant a l’adquisiciih d’uni- 
formes, per a aquesta incipient tropa, i aquests 
acoirds eren aprovats per l’esmentat Comite Pdi- 
tic. Els representants feien les seves observacions 
i es deixaven els debats, per a una altra sessió ; 
noi s’havias pres un sol acolrd que no fos pres per 
unanimitat per to t  aquell colnsell oin eren repre- 
sentats en forma deguda tolts els partis polítics es- 
querristes de Catalunya. Per qui. noi dir-ho, se- 
nyolrs? Honradament va complir el seu coim2s el 
representant d’un partit que més aviat lluitava 
contra aquest esperit d’organitzaci6, i contra aquest 
estat feixista ; era precisament el representant 
d’Acciói Catalana, el senyor Peipach. Jo faig honor 
a la veritat i a la justicia : afirma que aquest se- 
nyolr va procedir en toks, moments amb dignitat i 
cavallerositat ; ell expolsava els seus dubtes, els! 
seus, recels, i sollament quan havíem venGut tots[ 
els SRUSI dubtes i recels, doinava la seva aprovació 
a les coses. 

I efectivament, amics : arrib5vem nosaltres a 
una setmana abans i a deu dies abans del 6 d’oc- 
tubre endegant totes aquestes cases, i, ps primera 
vegada, havia jo pogut aconseguir unir totes les 
voluntats i que pes unanimitat apravessin fer la 
primera concentració a Barcelona, o n  dividíssim 
aquests quatre mil homes en quatre colssosl de tro- 
pa, 0111 establíssim els colmanaments d’aquestes 
tropes, on els ensenyéssim les evolucions militars 
i oin els diguéssim que a no tardar gaires setmanes 
els serien repartits uniformes. Efectivament, se- 
nyoirs : deu dies abans del 6 d’octubre concentra- 
vern a diferents llms de B a r c e h a  : a I’Estadi de 
Montjulc, en uns camps espartius que hi ha sota 
1’Hospital de Sant Pau, en uns altres camps es- 
paiosoisl que hi ha a la Bomnova ; coincentrhvem 
aquesta corrua de gent i els ensenyavern les evoi- 
lucions, militars, establíem els comanaments, i jo), 
en un molment de satisfacció, pesqui. entenia que 

ible fer triomfar una revolta, si pr2via- 
ment nosiiltres na creavern un exercit, veia, des- 
prés de quatre anys, que finalment se’m feia jus- 
tícia ; després de quatre anys, tots aquells, repse- 
sentants polítics de partits que s’havien passat 
dies i més dies, setmanes i més setmanes, des dels 
seus peribdics, atacant-me de feixista perquP jo1 feia 
sortir unes joventuts uniformades quan es parlava 
de revolta ; que se’m titllava de feixista pesqui. 
deia que a aquesta jowentut calia armar-la per a 
quan arribés el dia de la batalla ; ara jo sentia una 
satisfacció1 enorme. Perd era deu dies abans del 
6 d’octubre que varen passar militarment, formats 
militarment, obeint a unes veus, de comanament 
d’acord amb toltes les ordres de tipus militar ... I 
aquells representants de partits que amb més braó, 
amb més fossa m’havien titllat de feixista, final- 
ment dhavien coinvensut que havíem d’arribar a 
la formació d’aquestesl milícies ; perd se’n conven- 
cien, dissortadament, deu dies abans de la re- 
volta ! 

Arribava, senyors Diputats, el 6 d’octubre, i 
el 6 d’octubre els fets es precipitaven. Nosaltres 
no havíem pas escollit la data. Una vaga general 
a tota Espanya, uns fets revolucionaris que co- 
menpven a Astúries, una vaga que repercutia 
a Barcelona, un ambient sentimental dintre el 
qual coniencaven ja els primers xocs a Catalu- 
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nya ;  comensaven ja abans que el Govern adop- 
tés( unes poslicioins determinades. R Sabadell, els, 
Sindicats d’oposició s’apoderaven de 1’Ajunta- 
ment i es constituien en p d e r  ; a Vilanova, es 
proclamava la Repfiblica Social Cata.lana, i es 
disparaven ja els primers trets contra la guardia 
civil ; hi havia ja el primer intent de crema d’una 
església; a La Maresma havia estat proclamat 
1’Estat Catala, i als pobles del Penedes, obeint 
també indicacions d’alguns Diputats, havien pro- 
clamat també la Repilblica Catalana. Eren mo- 
nients en que nosaltres no podiem ja pas pensar ; 
no eren pas moments de discutir si teníem riits o 
menys possibilitats. Jo, el que puc dir, és que 
honradament vaig fer tots els possibles perqui: 
tinguéssim el maxim noiiibre de possibiiitats, 
vaig fer tots els possibles perque tiuguCssirn el 
maxim de possibilitats d’ordre ofensiu ; i si aques- 
tes possibilitatsi en aquells moments noi les te- 
níem, no era pas per culpa d’aquest Diputat que 
en aquest moment us a d r e p  la paraula ; era per 
dificultats que ja explicaran els senyors que par- 
laven i deien que existien aquestes dificultats. No 
era per culpa meva ; jo no tenia a la meva nia 
niés que un nombre liniitadíssim de fusells, un 
nombre limitadíssim de pistoles de tota mena de 
calibres, quatre mil sicots que solament feia deu 
dies que jo havia pogut concentrar per camps de 
Barcelona, que havia pogut establir comananients, 
que els haviem concentrat i els haviem ensenyat 
el maneig d’armes i conienqAvem a ensenyar l’e- 
xercici militar. Jo no tenia altres elements que 
aquests i uns plans elaborats ; jo no tenia els 
quatre mil homes que m’havien demanat els tec- 
nicsi militars, armatsi amb quatre mil miusers i 
armats amb seixanta metralladores. Aleshores, 
senyors, davant l’irremeiable, virem compaginar 
un pla de moment. Aquest pla de moment era 
emprendre una acció revolucionjsia dintre de Bar- 
celona, i en quan a fora, on les possibilitats d’or- 
dre otfensiu eren poques, assenyalavem també unes 
funcions, i aquestes funcions eren, sobretot a Llei- 
da i Tarragona, per una sPrie d’actes aillats man- 
tenir el panic de la poblasió durant la nit amb una 
colla de trets per a evitar Gnicanient una cosa : que 
les guarnicions de Lleida i Tarragona, que eren les 
més prdxinies a Bascelona, es poguessin projectar 
a la nostra capital. Els assenyalavem una altra 
funció i aquesta funció era tallar les vies de comu- 
nicació, fer volar amb dinamita les línies de fer- 
rocarrils i ponts, en certes carreteres : impedir 
que poguessin venir les tropes a Barcelona. 

E1 Sr. CUNILLERA : Perd no se’ns deia que 
al migdia s’havien de tancar els elements obrers 
de Barcelona ! (Rumors.) 

El Sr. R O U R E T :  Em permet, scnyor Den- 
cas, una petita interrupció ? 

El Sr. DENCAS : Jo estic disposat a contestar 
totes les interrupcions. 

E1 Sr. ROURET:  Aquestes podien ésser les 
vostres consignes ; perd recordeu que quan se us 
demanaven mitjans de comunicació, se’ns deia a 
alguns Diputats que Ilogu6ssim un taxi. 

E1 Sr. DENCAS : I jo contestant a aquest be- 
nyor Diputat, dic que si hom contesta que es 110- 
gués un taxi, era perquP el Conseller de Governa- 
ció tenia 37,811 ptes. per a organitzar la guerra 
contra Espanya. 

EI Sr .  CONSELLER D’AGRICULTURA I 
ECONOMIA : Contra Espanya, no ! Equivocs, 
no ; contra Espanya, no ! 

que en aquells moments representaxi Espanya. 
E l  Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA I 

ECONOMIA : Aixi, és una altra cosa. ( R u m o ~ ~ . )  
E l  Sr. PRESIDENT : Seguei2i el senyor Di- 

putat. 
E l  Sr .  DENCAS : Eren aquests els elements 

defensius que teníem nosaltres, i j x  contestaré t 9 , -  

tes les interrupcions dels senyors Diputats. I ar- 
ribem, senyors Diputats.. . (Diver:os senyors Ui- 
putats  interrompeiz l’orador.) 

E l  Sr .  PRESIDENT : Segueixi el senyor Di- 
putat ; ordre, senyors Diputats. 

E l  Sr. DENCAS : Estic en absolut disposat a 
contestar totes les interrupcions ; perd, malgrat 
aquestes interrupcions, no se’m cesviara el més 
minim de la meva trajectdria. Alguns senyors Di- 
putats haurien d’explicar on eren el 6 d’octubre 
(Rumors.) 

UN Sr. DIPUTAT D E  LA MAJORIA: I la 
V. S., on era el 6 d’octubre? 

E1 Sr. DENCAS : Jo estava amb el senyor Es- 
panya, senyor Diputat, i l’actual Conseller de G3- 
vernacib podra dir on estava desprSs del 6 d’octu- 
bre, perqui: estava amb ell ; que li contesti el Con- 
seller de Governació. 

E l  Sr .  PRESIDENT : -’lbstinguin-se d’inter- 
rompre, encara que ja comprenc qie les interrup- 
cions són gairebé inevitables. 

E l  Sr .  DENCAS : Jo dic al senyor President 
que, malgrat que jo vull tenir la nnaxima sereni- 
tat, se’m fa perdre l’ordre i coordinació dels fets. 
E s  una altra cosa si amb aquests procediments es 
tracta de desviar el sentit o l’objecte de la dis- 
cussió.. . 

El Sr .  PRESIDENT : Un pclemista com la 
V. S., en les interrupcions encara troba estímul 
per a seguir el seu discurs. 

E1 Sr. DENCAS : Procuraré seguir aquesis 
consells i trobar estímul en aquestes interrupciolis. 

Es produeix un nou fet, i aquest nou fet era 
que ni municions hi havia per aquests fusells ; 
corresponien per als Winchester, la quantitat d =  
45 o 50 projectils per als fusells ; per als mhuscrs, 
una quantitat també limitadíssima ; les pistoles, 
per la seva diversitat de calibre, es feien gairebé 
del tot inservibles com a mitja ofensiu. Per a po- 
der posar aquestes coses damunt d un estat de fee, 
vaig encarregar 300,000 bales Winchester, perquP 
si no teníem més fusells, almenys que els fusells 
que sortissin al carrer tinguessin suficient quan’ri- 
tat de balística per a resistir unes hores, i vaig en- 
carregar 300,000 bales Winchesier a una casa 
d’Eibar, del país basc, i aquesta casa transporík 
per carretera aquestes 300,000 baies Winchester, 
i tingué cura del transport.. . 

E1 Sr .  VIADIU : E m  permet el senyor Deil. 
CAS. ;Per qui. parla de bales i de mausers, si va- 
ren sobrar tots? (Rumors .  E l  senyor Presidcil: 
imposa ordre amb  la campaneta.) 

E1 Sr. DENCAS : Doncs bé, vjrem encarre- 
gar tres-cents ini1 bales Winchester, perqu6 quan 
menys hi hagués quantitat suficient de municions 
per als fusells. Aquestes bales encarregades a la 

E1 Sr. DENGAS : La guerra contra el Goverii 
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casa d’Eibar, vingueren a Barceloaa transporta- 
des per carretera per la casa Vascol-catalana o Ur- 
raca. En  aquests moments no tinc dades suficients 
per a saber quina casa. Varen venir a Barcelona 
consignades a nom d’un armer, l’arnieria Roca ; 
aquestes bales, to t  seguit, arribades a Barcelona, 
importaven la quantitat de 90,000 ptes. ; ens les 
facturaven a 30 cts. projectil. Jo vaig anar a dema- 
nar aquelles pessetes per a fer efectives aquelles 
municions ; perd unes dificultats de caracter buro- 
cratic, de caracter legalista, o per manca de pessetes 
en aquells moments, a la Generalitat, no se’m po- 
gueren fer efectives. La casta Armeria Roca, es ne- 
gava a lliurar aquesta partida de municions, si no 
se’ls feia efectiva una paga i senyal que assenya- 
llava en la meitat de l’import d’aquesta factura, o 
siguin 30,000 ptes. Aquestes discussions tenien 
lloc vuit o nou dies abans del 16 d’octubreLa les 
darreries del mes de setembre ; no1 havíem arriblat 
a primers d’octubre. Després de molt regateig, de 
demanar i de buscar aquestes pessetes, vaig trobar- 
me amb la lamentable solrpresa que en virtut del 
que estableix la Llei d’explosius, 1’ Armeria del 
senyor Roca, després de prop de vint-i-cinc dies 
de tenir emmagatzemades les bales, i ésser-me im- 
possible fer efectiva la quantitat mininia de 30,000 
pessetes, aquest senyor em va venir a donar el dar- 
rer ultimatum, que si no es feien efectives dintre 
les vint-i-quatre hores, es veuria obligat a portar 
acyuelles municions al Parc d’ Artilleria, en com- 
pliment de disposicions de caracter legal. I jo 
vaig haver de veure com cinc o sis dies, no recordo 
la data, abans del 6 d’octubre, aquestes 300,000 
bales Winchester, que havien vingut per una co- 
manda ferma feta per mi, passaven al Parc d’Ar- 
tilleria, perque no teníem 30,000 ptes. per a pagar 
la paga i senyal, per a comprar les bales indispen- 
sables per a dotar de municions aquells fusells que 
havien de IlenGar-se al carrer. 

-em al G d’octubre, i al matí del c7 cl’oc- 
tubre, i segurameot recordara el senyor President, 
va venir-me a veure al despatx de Governació a 
les vuit o a les nou del matí, no recordo fixament 
l’hora, perqui: no m’havia posat al llit ; va venir 
a veure’m per a llegir-me dos manifestos que pre- 
parava per a la tarda. La posició en aquells mo- 
ments era ja inaguantable. No era possible al Go- 
vern mantenir-se en una posició d’inhibició, quan 
ja s’havia iniciat una revolució a Astúries, quan 
a Catalunya s’havia iniciat la primera revolució 
al carrer, quan existia un ambient enrrerit, no 
solament a la ciutat, sinó al camp. No era pos- 
sible inhibir-nos. Calia que nosaltres ens pronun- 
ciéssim en un dels dos sentits : o dirigir aquesta 
revolució que comenpva a Catalunya, o que ens 
enfrontéssim amb aquest inici de revolució. E i  
que no podia fer el Govern era inhibir-se, i adop- 
tar una posició de no prendre reso’lucions determi- 
nades, damunt de fets greus que es precipitaven. 
I el senyor President va venir a la Conselleria de 
Governació per a llegir-me dos manifestos : el pri- 
mer que havia estat elaborat pel senyor President, 
i l’altre que havia estat elaborat pel senyor Lluhí. 
E1 del senyor President proclamava 1’Estat Ca- 
tala dintre la República federal espanyola. Les 
notes que em va llegir en línies generals del pro- 
jecte del senyor Lluhí, era proclamar la Repiíbli- 

i 

ca, un Govern republica que interpretés el sentit I 

revo~lucionari de tot Espanya ; perd no es parlava 
per a res de Catalunya : era un Govern que es pro- 
clamava a Barcelona, en nom de tot Espanya. Vaig 
dir al senyor President que cap d’aquests dos ma- 
nifestos responia a les meves maneres de pensar ; 
que solament podíem l lenpr  la gent al carrer per 
anar a la proclamació de la República Catalana ; 
que aquesta República, una volta elaborés la seva 
ilibertat, ja parlaríem de la convenisncia de fede- 
rar-se o no amb altres pobles o terres. Perd jo 
també comprenia la gravetat del moment, i com- 
prenia que solament podia triomfar el nostre mo- 
viment, en un moviment agermanat de totes les 
regions d’Espanya, i que tal volta la proclamació 
d’un particularisme nostre, podria malmetre les 
nostres empreses, que ja eren prou migrades pels 
mitjans materials i ofensius amb qui: comptavern. 
Aquest va ésser el motiu pel qual vaig donar la 
meva conformitat al manifest del senyor Presi- 
dent, i vaig demanar-li en aquelles hores del mati, 
si ja creia oportú que mobilitzéssim el Sometent i 
llencéssim aquella gent al carrer ; que concentrés- 
sim la potlicia en els llocs prPviament estudiats i 
els mossos de 1’Esquadra en els llocs prPviament 
establerts. El President em va donar el seu con- 
sentiment perqui: jo llencés al carrer, amb el nom 
de Sometent, aquests 4,000 homes que havíem es- 
tructurat a Barcelona. Jo vaig cridar a la Conse- 
lleria de Governació a cada un dels que exercien el 
comandament d’aquestes tres forces ; el primer 
era el malaguanyat Miquel Badia, que ’tenia ei 
comanament suprem dels 4,000 homes d’aquests 
quatre cossos de tropa que havíem organitzat fent 
una lleva entre tots els partits de Catalunya ; 
l’altre era el senyor Coll i Llach, que represen- 
tava les jerarquies supremes dintre la policia, i 
I’altre era el senyor Perez Farras, que tenia el 
comanament dels Mossos de 1’Esquadra. A cada 
un d’ells vaig donar les ordres que prsviament 
havien quedat establertes i estudiades en els pro- 
jectes elaborats amb mesos d’anterioritat. Als 
4,000 homes armats els assenyalavem quatre 
llocs estratPgics de Barcelona, i els ordenhem que 
obeissin a les veus del seu comanament, que obeis- 
sin a la veu suprema de Miquel Badia, que seria 
encarregat de transmetre’ls les ordres degudes a 
cada un d’aquests grups. Al senyor Coll i Llach 
li vaig dir els llocs on havia de concentrar la po- 
licia. La policia era I’íinica f o r p  armada, en un 
sentit eficient : tenia mausers, tenia municions en 
quantitat més que suficient, i eren en nombre de 
prop 3,000 que tenien mausers, a part de la policia 
secreta que estava dotada de bon armament, d’ar- 
ma curta, perd armes bones i en quantitat més 
que suficient. I al senyor PGrez Farras li vaig 
ordenar que aquelles tres concentracions que feia 
un mes que teníem de Mossos de l’Esquadra, que 
era difícil fer-les tenint en compte les caracteris- 
tiques d’aquest Cos, distribu‘it en parelles pels 
pobles més allunyats de Catalunya, i que feia 
un mes que per a poder facilitar aquesta tasca de 
comanament havíem concentrat en tres llocs equi- 
distants de Barcelona, a no més de 30 o 40 quilb- 
metres, vaig donar les ordres oportunes, i el se- 
nyor Pi:rez Farras, em deia que abans de mitja 
hora els Mossos serien a Barcelona, missió exclu- 
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siva dels quals era concentrar-se als voltants de 
la Generalitat. El senyor Coll i Llach em va donar 
paraula formal que mobilitzaria ripidameiit i do- 
naria les ordres oportunes per a concentrar la po- 
licia als llocs estrategics estudiats prhiament. Al 
senyor Coll i Llach li vaig fer un darrer requeri- 
ment : li vaig dir les darreres reserves mentals 
que tenia de l’oficialitat, que jo ja havia comuni- 
cat al Govern, sobre la manera de pensar d’alguns 
oficials, perque prengués les mesures degudes. Va 
dir-me que el senyor Ricart i d’altres prendrien les 
mesures degudes i mirarien de superar les defec- 
cions i desercions que poguessin produir-se. 

Totes aquestes coses, varen quedar enllestides 
a les cinc de la tarda. A les cinc de la tarda, els 
quatre dipdsits d’armes que teníem a Barcelona, 
el primer a la Colnselleria de Justícia i Dret, l’altre 
a la de Governació; l’altre en un centre de Les 
Corts - la presidencia del qual la teiiia aleshores 
el senyar Artemi Aiguader -, i l’altre a L’Avens 
de Sant Andreu, no eren armes que teníem ama- 
gades per a un sector determinat del partit, o per 
donar un cop d’audacia i apoiderar-nos de la més 
alta direcció! del partit. Haviem distribu‘it aquests 
diptjsits d’armesl, en llocs neutrals que permetes- 
sin eludir les suspicacies, d’una investigacih polli- 
cíaca. I a les cinc de la tarda, aquestes armes que- 
daven distribuides als Casals, als quatre mil ho- 
mes, que estaven distribuits pels volltaiits de Bar- 
celona. 

Eren aprolximadament les cinc de la tarda quan 
el Colnseller senyor Gassoll em venia a recollir a 
Governació) per a anar a aquell Consell on s’havien 
de prendre mesures i dhavien de prend.re dcter- 
minis greus. Va troibar-me enfeinat, va troibar-me 
ordenant totes les coses, totes les disposicions, i 
jo vaig seguir-lot cap al Palau de la Generalitat 
per assistir a aquell Consell que havia d’ésser me- 
morable, que havia de tenir una importhicia cab- 
dal. E1 Coiusell fciu molt breu. El senyor Presi- 
dent va preguniar-nos nomésl quin era el nolstre 
parer davant els esdeveniments que es precipita- 
ven. Vaig ésser requerit per parlar el primer. E1 
meu parlament folu moilt breu i no1 tinc cap in- 
cznvenient en reproduir-loi aquí. Jo vaig dir que 
per la forma que havien vingut precipitadament 
les coses, en la forma que els esdeveniments es’ 
presentaven a casa nostra, nom& hi havia un 
carni que es poguCs seguir dignament : aquest 
camí, fowin quines fossin les cotiseqiiPncics, era 
anar a la revolta. Després d’aquest criteri meu, 
varen ésser requerits, els altres companys de Go- 
vern, i se’m va preguntar si totes les colses esta- 
ven ja distribuides, si totes les coises e s t ava  ja 
preparades. Sí, senyors ; totes les coises estaven 
preparades i distribuldes, ; perd només se’m podia 
exigir I’haver distribuit i preparat aquells mit- 
jans que es varen polsar a la meva mA, i no se’ni 
pot fer responsable que no haguessin existit més 
armes, les) suficicnts per a doinar-les1 al poble que 
a corrua feta venia a demanar-les a la Conselleria 
de Gomernaci6 o que anava a demanar-les1 al P’alau 
de la Generalitat. A mi heu d’exigir-me respom- 
sabilitats en quant a aquells mitjans que em foren 
encomanats i que jo tenia a la meva disposició~, i 
aquells mitjans sí que estaven tots ells preparats 
a les cinc de la tarda, senyors del Govern i sc-nyors 
Diputats de Catalunya. 

Va acabar aquell Consell. El senyor President 
sortí al balcó del Palau de la Genelalitat i va diri- 
gir la paraula al poble ; va llegir aquell manifest 
que, en línies generals, en una forma més o menys 
esquematica, m’havia donat a coneixer al matí, a 
primera hora del matí, al Palau de Governació. 
Una volta acabat el seu parlament, jo vaig dema- 
nar al President ordres, i em va dir que marxés a 
Governació, i darrera meu, cap a Governació, ana- 
ven el senyor MenPndez, el senyor Perez Salas i 
altres militars. 

Perd, ara jo] m’oblidava, senyors - indubtable¿ 
ment que m’oblido de moltes coses que jo  recolliré 
després en la rectificació, referint-me al que el 
Govern contesti, perqui- és molt difícil a través 
de les interrupcions i en la forma que s’ha des- 
enrotllat aquest debat, no oblidar-me res, i és molt 
probable que jo, en el transcurs del meu parla- 
ment, m’hagi oblidat de moltes coses -, jo en 
aquest moment m’oblidava d’una dada que és molt 
interessant i importantissima. Als pocs moments 
d’acabar el Consell va sorgir un petit incident. En 
aquest incident, jo, una vegada més, recabava la 
dimissió del senyor Coll i Llach, perqui-, pels 
seus antecedents polítics, perquit, per la seva posi- 
ció de cariicter social, perque per les conversacions 
i per la forma en que ell respirava, no creia que 
fos la persona més addient que en aquells moments 
pogués exercir un carrec d’una naturalesa pura- 
ment revolucion&ria. E1 senyor Lluhí va ier una 
contraproposició. Jo proposava que en substitució 
del senyor Coll i Llach fos reintegrat a les seves 
€uncions el senyor Miquel Badia, perque entenia 
que en aquells moments era qui podia donar la 
mAxima eficiencia a la policia i el que podia dete- 
nir amb niés bravura les probables defeccions que 
es poguessin produir en l’alta oficialitat o en els 
alts comanaments de la policia. El senyor Lluhí, 
en la seva contraproposició, proposava el nomena- 
ment del senyor Menéndez ; perd per una causa, 
podríem dir-ne de susceptibilitat, per una causa 
de no anar a suscitar competencies i lluites en uns 
moments que no era possible ni er; forma deguda 
poder-les entaular, i per un convenc ment propi que 
aquells moments qui podia fer una tasca eficas, 
com ja havia dit abans, era en Miquel Badia, jo 
vaig transigir ei1 acceptar una solució, i aquesta 
solució era la segiient : que Miquel Badia ocupés 
el lloc de Coll i Llach i que el senyor MenPndez 
ocupés el lloc del senyor Ricart, altra persona en 
la qual jo no hi tenia ni la més petita coiifianp, 
com les repetides vegades ho havia així manifestat 
al Govern, i no per manca de lleialtat de l’interes- 
sat a la Repfiblica, que la tenia tota ; no per manca 
de lleialtat a Catalunya, que tambl. la tenia tota ; 
per6 el senyor Ricart entenia que aquest era un 
moviment que havia d’anar necess2riament al fra- 
c&, i no sentia per ell aquell entusiasme, aquella 
fe que eren necessaris i que eren l’íinica fornia i 
manera d’anar-hi. 

El Sr. PRESIDENT : Em perdonarA el senyor 
DencAs, perd havent transcorregut les hores re- 
glamenth-ies, jo he de sotmetre a la consideració 
de la Cambra si creu convenient la prdrroga de la 
sessib. (Assentiment.) 

S’acorda prorrogar la sessió. Pot continuar e i  
senyor Dencas. 

’ 
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El Sr. DENCAS : Jo vaig fer aquesta darrers 
proposició al senyor President, proposició que cm 
fou desestimada. Em vaig dirigir jo a Governaci6 
i, tot seguit, vaig donar les ordres oportunes per- 
qu& fossin ocupats tots els terrats que voltavca 
l’edifici, en compliment d’ordres i en compliment 
de plans i projectes que amb anterioritat s’havien 
acordat. 

Quan jo marxava del Palau de la Generalitat 
se’m comunicava que no emprengués una acció 
ofensiva mentrestant no donés fi a unes negocia- 
cios que en aquell moment s’entaulaven. Jo desco- 
neixia l’abast, la naturalesa i la qualitat d’aquelles 
negociacions, perqui. d’elles no en va parlar en 
Consell el senyor President. 

L’honorable Sr. PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT : Quines negociacions ? 

El’Sr. DENCAS : Les negociacions que el se- 
nyor Tauler va entaular amb el Capita general. 

L’honorable Sr. PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT : Vaig parlar per teIXon amb el 
General davant de la V. S. 

EI Sr. DENCAS : Esta en una confusió el se- 
nyor President, perqui. jo no recordo que m% tro- 
bés present. 

L’honorable Sr. PRESIDENT D E  LA GE- 
NERALITAT : Deuria ésser l’iinic que no hi era) 
perquP tots els altres senyors Consellers es troba- 
ven presents. 

El Sr. DENCAS : E s  que jo vaig marxar r2- 
pidament després del Consell. Jo solament sé que 
quant vaig marxar se’m va dir que hi havien peli- 
dents unes negociacions. 

E l  Sr. CONSELLER D E  JUSTICIA I 
D R E T  : Vós hi éreu present quan el President va 
parlar amb el General Batet. I 6s més : quan el 
senyor Tauler se’n va anar amb la carta, vós va- 
reu preguntar quP era el que s’havia de fer, i se 
us va dir que fins que no tinguéssim contestació 
del senyor Batet, no’ prenguéssiu mesures ofen- 
sives. 

A més, parlarem del que heu dit abans i con- 
cretarem fets. 

E1 Sr. DENCAS : Els concretarem tots, per- 
qui. me n’he reservat d’altres encara per a con- 
cretar. 

Quan jo vaig marxar a Governació, que fou 
immediatament després que el senyor President 
dirigí la paraula al poble, jo ja no vaig tornar a 
reunir-me més amb el Govern, sin6 que vaig mar- 
xar rapidament a la Conselleria de Governació, i, 
com recordaran els senyors que assistiren al Con- 
sell, aquest fou molt breu, i mentre se celebra 1x1 es 
va parlar per tel?fon amb el Capita general. 

E l  Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I 

E1 Sr. DENCAS : Si el senyor 1,luhí fa me- 
mhria recordara que jo, després del parla ment al 
balc6, vaig marxar directament a Governació acom- 
panyat del senJ-or LlenPndez i del senyor Pitrez 
Salas. Poc després, per telPfon, se’m tornava a co- 
municar la mateixa ordre, que s’estava pendent 
d’unes negociacims i que, mentrestaut, 110 em pre- 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE I,A- GE- 
NERALITAT : Qui us va comunicar l’ordre per 
telitfon ? 

. D R E T  : Fou desprks. 

cipites. 

El Sr. DENCAS : En Gassol. 
E1 Sr. XIRAU : E l  Conseller senyor Gassol. 

E1 Sr. DENCAS : E1 Conseller senyor Gassol ; 
no ha estat en cap to ofensiu que he dit en Gassol. 

E l  Sr. CONSELLER D E  CULTURA: No 
pot ésser que jo parlés de negociacions amb el Ge- 
neral Batet, que no han existit mai, perqui: el Ge- 
neral Batet només se li va enviar una carta tanca- 
da, on se li comunicaven els fets que acabaven de 
succeir. De manera que no e;en negociacions, sinó 
un requeriment, que ja coneixeu vós. 

E1 Sr. DENCAS : E1 senyor Gassol em va co- 
municar aquesta ordre, que jo havia sentit de viva 
veu, i que poc després me la repetia el senyor Tau- 
ler a la Conselleria de Governació. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA : Jo 
el que volia fer constar és que no vaig parlar 
mai de negociacions, perqui: he tingut el conven- 
ciment que no hi varen haver tals negociacions, 
sinó que es va fer un requeriment. Em dol 
que em feu parlar d’aquest moment, del qual, 
com haureu pogut comprendre vós, em fóra més 
grat callar, per6 volia aclarir aquest punt. 

E1 Sr. DENCAS : Bé, doncs no eren negocia- 
cions, sin6 requeriment. Poc després que el senyor 
Gassol em va comunicar el requeriment que 
s’havia fet al Capit& general, jo rebia la visita 
del senyor Tauler, i el senyor Tauler em deia 
que havia estat portador d’una ordre al Capit& 
general on se li comunicava que s’incorpores al 
moviment revolucionari, i que el Capit& general 
havia respost que ell tenia una doble qualitat 
en aquells moments : la de catala i la de per- 
tanyer a una disciplina d’un ExErcit. Que com 
a catal&, no s6 si recordar6 exactament els mots 
del senyor Tauler, que com a catal& acabava 
de rebre un cop de maCa enmig del seu cor, 
perb que també es devia a una disciplina i que, 
per tant, havia de consultar la seva conscihcia. 
De totes maneres, va demanar una hora per a 
contestar. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA : Exacte, 
aixb sí. 

El Sr. DENCAS : I mentre es respectava 
aquesta treva, em recomanava el senyor Tauler 
que sobretot no don& cap ordre de fer foc contra 
la tropa, contra els soldats, i que s’havia d’es- 
perar la resposta que havia de donar el Capit2 
general. Jo no podia saber en aquells moments 
l’abast d’aquest requeriment, a qui: podia obeir 
aquesta comunicació al Capit2 general, ni adhnc 
a quins propbsits podia obeir, que se li hagués 
donat una hora per pensar-s’hi. Jo no podia, 
en aquells moments, escatir l’abast que tenien 

(Rumors d’aprovacib.) 

aquelies coses. 
El Sr. CONSELLER DE JUSTfCIA I DRET: 

Aixb és falsejar d’una manera ridicula la veritat. 
El Sr. DkNCAS : No, senyor I,luhi, perqu& 

jo no raig altra cosa que explicar objectivament 
uns fets transcorreguts, en els quals reconeixen 
el senyor President i el senyor Gassol que existia 
aquclla comunicació, encara que se li canvi’i el 
nom; perb reconeixen I’autenticitat d’una comu- 
nicaci6 que es va enviar al Capit& Eeneral, i 
reconeix el senyor President que se li donava 
una hora per a contestar. El propi senyor Pre- 
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sident ho va declarar davant del Tribunal de 
Garanties. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET- 
Perb acabeu de dir que 30 teníeu manera de sa- 
ber qui: deia el requeriment i jo us dic que com 
que havíeu parlat amb e! senyor Gassol, ho 
sabíeu perfectament. 

EI Sr. DENCAS : Ser&, tal vegada, senyor 
Lluhi, la manca d’expressió d’aquest Diputat, 
que no té  l’habilitat parlamentdria que té  la V. S., 
perb el que jo he dit és que desconeixia fins a 
quin punt podia obeir la treva donada al Capit& 
general, a compromisos anteriorment contrets. 
Jo sabia, jo he sabut posteriorment, que el Ca- 
pi t i  general va estar a la residhcia del senyor 
President durant el matí. 

L‘honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : No; a la tarda. Una hora abans. 
Ho vaig dir en Consell. 

El Sr. DENCAS : Per tant, senyor President, 
jo no sabia ni podia saber si aquesta treva podia 
obeir a un sentit de cavallerositat, de respecte 
a l’enemic o a unes negociacions anteriors que jo 
desconeixia en aquells moments, perquh em tro- 
bava fora del Palau de la Generalitat, aillat a 
Governació. Havia estat aillat all&, sobretot 
durant els darrers deu dies; s’havien celebrat 
Consells, petites reunions, no de carkter  oficial, 
perb jo n’havia rom&s allunyat, no perque 
no pogués anar-hi, sinó perqui: la meva tasca 
als despatxos del meu comanament m’ho impedia. 
Durant aquesta &poca de treva nosaltres don&- 
rem ordres que la gent romanguBs al seu lloc. 
Em vaig comunicar amb el senyot Coll i Llac, 
el qual em va dir que ell havia complert les dis- 
posicions, que s’havia mobilitzat ja tota la gent; 
amb En Farris, amb tota la gent. Tot estava com 
cal. Jo a Governació em vaig dedicar dmant 
aquella hora de treva a organitzar i a controlar 
el pla revolucionari, perqui: ja saben les VV. SS. 
que havíem dividit Barcelona en zones de resis- 
titncia, en les quals ens havíem de mantenir a la 
defensiva, i altres en les quals havíem de passar 
a l’ofensiva. I vaig dedicar aquesta hora a mo- 
bilitzar la nostra gent, a ocupar els terrats per 
evitar que amb una sorpresa poguessin apode- 
rar-se de la Conselleria de Governació. 

I en aquell moment se m’avis8 que una com- 
panyia venia sobre Governació. Varem donar les 
ordres degudes perquk tothom estigués al seu 
lloc i respectés l’oriire i la consigna donada, i que 
a no ésser que aqpella gent fes foc o vingués amb 
una actitud provocadora per a poder-se apoderar 
de Governació, que no es fés foc. Aixh es féu com- 
plimentant una ordre que se m’havia donat per 
a respectar aquesta treva, en les negociacions de 
la qual jo no havia intervingul. Passa aquesta 
columna, són un centenar de soldats; passa per 
Governació, amb els crits de la nostra gent de 
((Visca la Repdblica Catalana!)), i ocupant tots els 
llocs designats, amb els fusells, j cl Diputat que 
en aquest moment us parla ocupava també el 
seu lloc; estava al terrat, amb cl seu fusell, dis- 
posat a fer foc davant del primer intent d’assalt 
a Governaci6 o del primer acte de violkncia. 

I passava aquesta columna i estivem nos- 
altres en aquesta situació d’espera, quan ben 

aviat aquest compas d’espera dessparegué. Els 
primers trets acabaven de tenir lloc a la Rambla; 
el primer assalt, les primeres canonades contra 
el Centre Autonomista de Dependents; les. pri- 
meres víctimes i les primeres morts havlen pngut 
lloc. SimultBniarnent un piquet de tropa s havla 
presentat a la Generalitat amb l’intent d’assal- 
tar-la i apodera,-se’n. I Farr&s ... 

El Sr. GALES : El Comandant Farras. 
El Sr. DENCAS : El Comardant FarrBs. 

Quan parlo d’aquestes coses no ho faig en un 
sentit de menyspreu, puix que em mereix tot 
el respecte i tota la consideració. 

El Sr. GALES : Perb és millor per la dignitat 
del Parlament. 

El Sr. DENCAS : Suposo que encara no ha 
claudicat el senyor President de les seves fun- 
cions. 

EI Sr. President : Ni pensa claudicar. 
EI Sr. DENCAS : Si en un moment creu 

que ofenc algun absent, és el senior President 
i no el senyor Galés qui ha de demanar-me’n 
compte. Una mica de pacihcia, senyor Galés, 
que ja en parlarem del seu cas. (Rumors.) 

El Sr. GALES : Si que en pzrlarem. Ja ho 
veur& si en parlarem. 

El Sr. DENCAS : Sonaren els ximers trets, 
i vaig comenpr a donar les primeres ordres. La 
primera va ésser dirigir-me a la Comissaria Ge- 
neral d’Ordre Públic demaneat el Comissari se- 
nyor Col! i Llach per tal que comencés a mo- 
bilitzar les forces que teníem prepsrades, per a 
agafar entre dos focs les tropes que anaven en 
aquell moment contra la Generalit;t. I ,  primera 
sorpresa, senyors Diputats, el senyor Coll i Llach, 
des de les primeres hores de la nit, havia aban- 
donat la Comissaria d’Ordre Públc, dient que 
com que es trobava molt fatigat havia danar-se’n 
a casa i que si les circumst&ncies o els esdeve- 
niments requerien la seva presi:ncia a la Co- 
missaria, se l’enviés a cercar. Aquesta resposta 
me la va donar el senyor Sancho, que era qui 
en aquells moments tenia una maxima jerarquia. 
Em va causar una profunda sorpresa, perquit ho 
hauria esperat tot menys que abandonés el seu 
lloc el senyor Coll i Llach, persona de la qual 
el senyor President em va dir que responia del 
seu zel i del seu entusiasme, resultant que era 
el primer d‘abandonar el seu lloc. Em comuni- 
caren no solament la deserció del senyor Coll i 
Llach, sinó l’estat de desordre, l’esperit derro- 
tista, aquell ambient de derrota que hi havia 
a tota la Comissaria General d’0rdre Públic. 
I va ésser en aquell moment que, fins que pogués 
tenir lloc un substitut legal, vaig autoritzar el 
senyor Sancho que exercís les furcions de CO- 
missari General d’Ordre Públic de Catalunya. 
El senyor Sancho va complir aquestes funcions 
fins que es presenti a la Comissaria General 
d’Ordre Públic el Capit& senyor Escofet a fer-se’n 
ckrrec. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA4 GE- 
NERALITAT : No recorda la V S. que em 
va telefonar sobre aixi, i que eren les dues de 
la nit? 

El Sr. DENCAS : Si. 
L’honorahle Sr. PRESIDENT DE L A  GE- 
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NERALITAT : Com que deia que aixb era tot 
seguit que havia telefonat al senyor Coll i Llach. 

El Sr. DENCAS : Tot seguit que comen- 
Faren els trets, senyor President. PerqiiP els trets 
i l’acció revolucion&ria, a Barcelona, passaren 
en cinc hores. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Recordi la V. S. que eren les 
dues, i que li v h e m  enviar el Capit$ senyor 
Escofet . 

EI Sr. DENCAS : Molt bé; aixb no esta en 
contraposició amb les paraules que acabo de 
pronunciar. El que jo deia fa un moment, és 
que vaig dir al senyor Sancho que es fes cirrec 
de la Cornissaria fins que se li enviés un subs- 
titut legal. I rApidament -- no podia ésser altra 
cosa, senyor President -, ho vaig cornunicar a 
la V. S. perqui: prengués totes les seves dis- 
posicions. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Eren les dues, no immediata- 
ment. 

El Sr. DENCAS : Molt bé; les dues, senyor 
President. Serien les dues, perqui: jo no portava 
rellotge. Jo sé que quan vaig comunicar amb 
la Comissaria, se’m va donar compte de la de- 
serció del senyor Coll i Llach. Momentdniament 
es va fer &rec del comandament el senyor 
Sancho, perb mentre no se li designés un subs- 
titut legal. I tan prompte com em va ésser pos- 
sible, per mitja dels elements i en el moment 
que vaig tenir oportunitat, vaig comunicar a 
la V. S. com s’havia registrat la deserció del 
senyor Coll i Llach, perqui: el Govern prengués 
les mesures oportunes i designés un substitut 
legal per ocupar el carrec de Comissari general 
d’Ordre Públic. 

Jo em vaig trobar amb la desagradable sor- 
presa que la policia que jo havia deixat con- 
centrada a Barcelona, havia desaparegut gairebé 
tota. A la p l a p  de Catalunya, d’acord amb el 
senyor Coll i Llach, havíem deixat un Esquadró 
de Cavalleria dotat d’una metralladora. De me- 
tralladores en teníem només dues, una estava a 
Governacij i l’altra a la p l a p  de Catahmya. 
V&rem donar l’ordre qiie avancés aquella gent, 
estrati:gicament situada, que avancés 1’Esquadró 
de Cavalleria Rambla avall per a collir entre 
dos focs els soldats que atacaven o que es di- 
rigien a atacar el Palau de la Generalitat, i que 
de la Comissaria sortissin dos-cents policies 
p e r q d  per la Via Laietana contribuissin a aquest 
moviment d’acollir entre dos focs les forces que 
atacaven la Generalitat. Llavors ens trobjrem 
que l’oficialitat havia desertat, havia abandonat 
els seus llocs de comanament i havia deixat 
desemparats els soldats; i aquests, en un mo- 
ment de phnic, en un moment de desorganitza- 
ci6, en un moment de feblesa moral, havien 
abandonat també els llocs. L’Esquadró de Ca- 
valleria no se sabia on parava. La metralladora 
que havíem deixat estrat&gicamcnt a la p l a p  
de Catalunya havia estat abandonada, i uns 
ciutadans l’havien recollit i l’havien dipositat 
a la porteria del Palau de Telkfons de la placa 
de Catalunya. 

A la Comissaria passava idhticament el 
mateix. Fora el Comissari, i havent desertat 
també l’oficialitat, res té d’estrany que els soldats, 
momentbiament, no sentissin l’empenta que en 
aquells moments era necesshria, perqui: es sentien 
en un moment de derrota, de feblesa moral. 
I no hi havia manera humana de fer sortir la 
policia de la Comissaria; i repeteixo, a aquest 
propbsit, el testimoni d’una persona honorable 
com el senyor Sancho, que podria donar fe 
d’aquestes coses i de com varen ésser les ordres 
donades cn aquells moments. 

Perb no era sols en aquestes iorces on es do- 
nava aquest cas.’ De la Comissaria que hi ha prop 
del Palau de la Música Catalana, a.cabava de 
sortir fcia una hora i mitja, una columna inte- 
grada per un centenar de policies. Es dirigia, o 
liavia de dirigir-se, a atacar a les forces que rode- 
javen el Palau de la Generalitat; i aquesta co- 
lumna, amb sorpresa dels elements que la com- 
posaven, passen de llarg, i en lloc de dirigir-se a 
defensar la Generalitat, se’n van Laietana avall, 
fins al punt que hi ha qui creu que aquesta 
columna va a atacar a Capitania; perb en arribar 
a Capitania, se’ls dóna ordre de derecha)) i 
entren tots a Capitania a dipositar les armes. 

Fets semblants tenen lloc en altres Comissa- 
ries de Barcelona; perb no era aixb el dolorós tan 
sols, sinó que havien tallat els mitjans de comuni- 
car-nos amb els petits grups o nuclis de policia 
que estaven dispersos, per ra6 de la fugida del 
senyor Coll i Llach. 

I quedava una segona. f o r p  de xoc : quedaven 
aquests 4,000 xicots armats, armats deficient- 
ment, amb una varietat de fusells, amb una va- 
rietat de pistoles i que es portaven les municions 
en el seu sarró, unes vint-i-cinc o trenta bales. 
Aquests xicots, varen tenir el propbsit en els 
primers moments, quan ens vArem assabentar 
que els soldats atacaven la Generalitat, varem 
tenir l’intent d’utilitzar-los com a forca de xoc, 
ja que en els nostres plans figurava tan sols el 
prophsit de mantenir-!os com a forces de reta- 
gudrdia de les forces disciplinades, de les forces 
vertaderament organitzades, que eren la policia; 
perb nosaltres no teníem en aquells moments 
altres mitjans. 

Els primers moments, - és dolorós haver-ho 
de confessar, perb a ningú no ha d’estranyar, per- 
qui: passa en les revoltes i en les guerres, i molt 
més en la forma improvisada en qui: deu orga- 
nitzar-se aquesta revolta - els primers moments 
eren de gran nerviosisme. Acabava de produir-se 
el primer contratemps entre la nostra gent. Un 
camió que baixava de la Bonanova, amb rabas- 
saires, em sembla, o altres elements adictes, en 
arribar al carrer de Corts es va trobar amb una 
patrulla de gent armada nostra, i aquesta patrulla, 
creient que es tractava de forces de 1’exi:rcit o 
cl’elements desafectes a la nostra causa, va tren- 
car el foc contra els ocupants del camió i varen 
registrar-se els primers morts i íerits. La gent 
que va disparar procedia del Casal del carrer de les 
Corts, del que era president Artemi Aiguader. I 
aixb no era un fet aillat, perqui: ens arribaven no- 
ves que en els llocs de concentració es disparaven 
fusells. No és d’estranyar; molts d’aquests xicots 
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tenien per primera vegada en les seves maiis uns 
fusells i se’ls disparaven, causant morts i ferits. 

Els cotxes que des de la Conselleria eren tra- 
mesos a indrets de Catalunya amb ordres con- 
cretes, quan passaven per l’eixampla de Barce- 
lona, alguns d’ells eren tirotejats, i havien de 
tornar a Governació perqui: els seus ocupants no 
es veien capaCos de sortir a fora. 

Casos concrets en podríem esmentar. Hi ha 
el cas concret d’un home que comanava les forces 
o grups de Sant Andreu que va venir a Gover- 
nació per a rebre les últimes instruccions, les 
fíltimes ordres; i aquest, acompanyat de quatre 
o cinc més, en un cotxe, fou tirotejat en sortir 
de Governació. Fets d’aquesta naturalesa es varen 
produir en molts llocs de Barcelona, degut a 
l’estat de confusionisme i estat de nerviosisme 
al que contribui’a la foscor de la nit, foscor com- 
pleta que no és certamenx un factor que ajudi 
a desfer dubtes. 

Havien comenqat les primeres canonades; s’es- 
tava en ple tiroteig, i aquest estat de nerviosisme 
es notava en els nostres nuclis. Quan a la Con- 
selleria de Governació vdrem intentar organitzar 
una columna que es dirigís cap a1 Palau de la 
Generalitat, aquesta columna es va formar sols 
amb 30 voluntaris comanats per un home decidit 
que estava disposat a jugar-se la vida per trencar 
el cercle de soldats que atacaven la Generalitat. 
Aquest home era Miquel Badia; i aquest fet era 
simptomhtic, perquP no teníem nosaltres un cen- 
tenar dafiliats, un centenar de patriotes que vol- 
guessin lluitar, perqui: momenthiament s’havia 
encomanat aquest esperit de pinic de la Policia. 
I aquest p&nic no hi havia en aquells moments 
manera de dissipar-lo en absolut. 

I arribem, encara, a una nota més dolorosa; 
un dels germans Badia, Josep, havia estat ferit 
i ferit precisament per la nostra prdpia gent. 
La nostra gent, en un moment de confusió, havia 
fet una descdrrega i havia ferit Josep Badia. 

Del terrat de Governació s’havia sostingut 
també un tiroteig, un fort tiroteig, originat per 
un moment també d’equivocació lamentable, 
perqui: des d’un terrat proper s’havja fet un 
dispar i s’havia cregut que es tractava d’elements 
enemics. (El senyor Farreres i Duran fa gestes 

Jo agrairia que m’expliqués aquestes signifi- 
cacions dels cops de cap el senyor Diputat. 

El Sr. FARRERES I DURAN : Es lamen- 
table. 

EI Sr. PRESIDENT : Ordre, senyor Farreres 
i Duran! 

El Sr. DENCAS : Senyors Diputats, ja he dit 
que en el 6 d’octubre jo vaig posar tota la meva 
mixima fe, tot el meu entusiasme i tota la capa- 
citat de comanament que hi pugui haver en mi. 
Jo explico i parlo objectivament i no temo com 
es pugui qualiiicar la meva capacitat o incapaci- 
tat; perd sdpiga el senyor Farreres i Duran, que 
jo fins a quarts de set del mati vaig estar a Go- 
vernació, actuant amb capacitat o amb incapaci- 
tat, comanant bé o malament, per6 posant en la 
meva actuació tot el que hi pugui haver dintre 
de la meva Anima per l’&xit d’aquella revolta; 
i quan hom procedeix noblement, posant la seva 

d’indignació.) 

Lnima al servei d’una causa, no hi haraó a aquest 
somriure de la V. S. i menys aquest somriure 
quan es té  molt per callar en el 6 d’octubre. 

El Sr. FARRERES I DURAN : El dia 6 
d’octubre jo vaig estar en el meu lloc i la V. S. 
va sortir per una claveguera! (Rumors.) 

El Sr. DENCAS : Ja en parlarem! Hi han al- 
tres arguments, senyor Diputat. Hi han altres 
arguments.. , 

( A  la tribuna pública es produeixw comentaris 
en  veu alta. L a  PresidZncia de la C a n h a  f a  sonay, 
endrgicaunent, la campmeta.)  

El Sr. PRESIDENT : Abstinguin-se de fer 
cap manifestació a les tribunes. Tenen ordre els 
uixers d’expulsar qui faci manitestacions de 
qualsevol ordre. No oblidin que són cls senyors 
Diputats els qui deliberen. 

EI Sr. DENCAS : No tracto de justiíicar-me. 
Faig una exposició objectiva de fets, i espero tran- 
quil el fall que facin en la seva conscihncia els 
que m’escolten i els que m’intcrrompen, se- 
nyor Farreres i Duran. 

El Sr. FARRERES I DURAN : Dirigeixi’s 
la V. S. a la Cambra. 

EI Sr. DENCAS : JO puc assegurar a tots els 
senyors Diputats que vaig posar cn aquests fets 
tota la meva Bnima i tot quan sabie, i si no vaig 
actuar millor, va ésser perqui: no m sabia més 
o perqui: no tenia més condicions o capacitat. En  
canvi, molts dels senyor que més han cridat des- 
prés del G d’octubre, varen nbandanar les seves 
comarques i no es varen saber posar al cap de les 
forces que alla hi tenien. 

Alguns dels senyors que han negat el 6 d’oc- 
tubre i que ja el negaven el dia 7 i el dia 8, i 
després a la Cambra espanyola també el negaven, 
han passat després el plateret i han volgut reco- 
llir les glhries del 6 d’octubre, i alguns d’aquests 
senyors varen passar la nit dormint tranqui1.h- 
ment a casa seva. Alguns d’aquests senyors s’ofe- 
rim per un acte revolucionari uns dies abans, i 
després al llit Crobaven la manera de no acudir al 
seu lloc. I al dia següent, desautoritzaven l’acte 
i fins acusaven al Parlament espanyol, i algun 
d’aquests senyors fa uns dies en una plaqa de 
braus deia que el poble ja havia donat el seu fall. 

Bé, senyor FaIreres i Duran i tots els senyors 
Farreres i Duran que es puguin 3onar per al- 
ludits.. . 

El Sr. FARRERES I DURAN : Demano per 
parlar. 

El Sr. DENCAS : A mi podran demanar-me 
responsabilitats pels meus actes els senyors que 
el 6 d’octubre varen sortir anib un fusell al car- 
rer ... 

El Sr. FARRERES I DURAN : Jo, jo! 
E1 Sr. DENCAS : ... els qui ocupaven llocs de 

comanament, els qui es posaren al cap dc la 
multitud, perb no em podran exigir compte dels 
ineus actes els qui eren al llit el 6 d’octubre. 

El Sr. FARRERES I DURAN : Mentiu! 

El Sr. PRESIDENT : Ja parlar& el senyor 
Farreres i Duran. Segueixi el senyor DencAs. 

El Sr. DENCAS : Bé, senyors dipEtats. E n  
aquells moments em trobava a la Conselleria de 
Governació amb una policia que per una shrie 

(R$LunOYS. )  
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de circuinstjncies que analitzarem m6s pregona- 
ment quan rectifiquem, va desemparar-me. Tenia 
4,000 homes armats de manera delicient; sense 
rniinicicns, ja que 6nicament en tenia trcnta el 
qui m&s en tenia al sarró, quan €eia set dies que 
havien passat tres-centes mil bales Winchester 
des d’una casa de l’armer senyor Roca al Parc 
d’ Artilleria. Em trobava en aquells moments 
que Miquel Badia, que exercja l’ali comanament 
d’aquelk 4,000 xicots, havia organilzat una co- 
columna que s’havia dirigit al Palau de la Ge- 
neralitat per anar a rompre el cercle, i cm tro- 
bava, de moment, que havia d’excrcir jo l’alt 
comanament d’aquells ~,,ooo xicots, amb una 
policia que havia abandonat els seus llocs, que 
havia desertat, perb que hi havia encara possibi- 
litat d’organitzar alguns nuclis. Per6 em trobava 
en uns moments de nerviositat en qui: es produí 
una confusió lamentable, lbgica i explicable, 
perqui: fins a les guerres els primers moments 
són de desconcert i de desorganitzacib, molt més 
havien d’ésser-ho tractant-se d’uns aprenents de 
soldat, i tractant-se d’una revolta, i tractant-se 
d’uns xicots als quals se’ls havia comenpt a 
ensenyar la instrucció feia vuit dies, i algun 
dels quals s’havia ensenyat una sola vegada el 
maneig del fusell. 

Jo no estava pas aillat donant aquestes or- 
dres, i poden respondre dels meus actes a la 
Conselleria de Governacih - perqu& no els rea- 

‘ litzava en la clandestinitat - els senyors que 
m’acompanyaven en aquelles hores doloroses. 
Al meu despatx estava, i no pas amagat, senyor 
Farreres i Duran! Aquí hi ha el Consrller senyor 
Espanya, el qual requereixo perquit digui si en 
cap acci6, ni atac, ni canonada contra la Con- 
selleria de Governació, jo vaig amagar-me. Ben 
fet o mal fet, jo vaig ocupar sempre el meu lloc 
dhonor i mai no vaig amagar-me davant les cano- 
nades ni els trets, senyor Farreres i Duran. Re- 
quereixo el testimoni del senyor Conseller de 
Governació. 

Vaig donar les ordres que podia donar, potser 
no tal corra les pensava ni en la forma deguda 
per a solucionar el problema, tal corn havia estat 
concebut, sin6 forqat per les circumstAncies i pels 
elements que jo tenia a m i ,  i vaig creure oport6 
no deixar sortir dels Casals els xicots que hi havia. 
Vaig creure oportú no deixar-los sortir en aquells 
n;oments de desorganització, perqui: temia que 
1’6nica forca que jo tenia a m A ,  aqiiella f o r p  de 
XOC, pogués en aquells moments perdre les seves 
energies, i perdent-les no tenia més f o r p  per a 
poder enquadrar els milers de ciutadans que 
d‘arreu de Catalunya s’anunciava que vindrien 
a Barcelona i que a primeres hores de la matinada 
estarien a Barcelona. Si es jiigaven aquells 6nics 
elements decisius, no hi havia manera d’en- 
quadrar els rabassaires, els ciutadans i els obrers 
que deien que venien d’arreu de Catalunya. 

I vaig creure oport6 que mentre duressin 
aquelles hores es mantingués el Palau de ia Ge- 
neralitat a la defensiva, i així i tot, no el v h e m  
deixar desemparat. S’hi havien deixat 400 Morsos 
d’Esquadra comanats per un home valent que 
mereix tots els respectes i tota la consideració, 
en R r e z  Farris, i aquests quatre-cents homes, 

aquests quatre-cents Mossos d’Esquadra tenien 
la missitj dc mantenir-se a la defensiva i de guar- 
dar el Palau de la Generalitat, tot  esperant que 
arribessin amb les primeres hores del dia aquells 
ajiits anunciats. Aquells homes que amb la claror 
del dia s’havien anunciat que havien de venir 
de tot Catalunya. 

No s’havia entrat encara en acció i varen 
realitzar-se únicament fets aillats, esperant-se la 
gent als seus llocs per ial d’evitar que en un 
moment de nerviosisme no es llences la gent al 
carrer i no es donés el cas de perdre totes les 
energies sense combatre eficaqment l’enemic. 

Hi havia també un altre fet encara, i és  que 
no es podia precisar encara la quantitat ni l’em- 
plasament, ni la forsa de l’enemic que a l’empar 
de la nit havia emplaqat unes metralladores i 
unes peces d’artilleria i llanqar contra d’ell la 
gent sense fixar prhiament quins eren els llocs 
de perill i quins eren els llocs ocupats per l’e- 
nemíc. Llansar una coIumna de gent que tenia 
una disciplina limitada contra un enemic més 
bén armat, era llansar carnassa a una mort se- 
g:ra. 

I aquest va ésser el motiu que va fer que 
nosaltres disposéssim que ningú no sortís del seu 
lloc i que organitzéssim les coses per tal d’actuar 
quan vinguessin les primeres hores del dia. 

I és e! que intentjrem i és el que férem, 
aix6 en un temps que va transcórrer més de 
pressa que el que jo empri per a explicar-ho, 
perqui:, en el fons, l’acció revolucion&ria de Bar- 
celona comen@ aproximadament a dos quarts 
d’una de la matinada i acab& a les sis de la 
matinada, i en aquest curt temps en qu? els 
fets i els esdeveniments es precipitaven i els 
esdeveniments es presentaven, no com volíem, 
sinó com la realitat els marcava, preteníem 
nosaltres encara refer la policia, preteníem en- 
cara enquadrar dintre dels districtes apartats, 
per a refer-la, a tota la policia que apareixia 
dispersa sense comanament, i aquesta ordre 
havia estat donada a Sant Andreu i a Sants 
perqu6 fos concentrada tota la policia i poder 
aquesta policia situar-la en els llocs de coma- 
nament. 

I en aquestes circumsthcies, jo vaig rebre 
una telefonada del Palau de la Generalitat, del 
senyor President de Catalunya, que em comu- 
nicava que davant la impossibilitat de poder 
resistir per més temps, que davant la impossi- 
bilitat de poder aguantar el moviment, i en el 
seu desig d’estalviar vides humanes, havia obeit 
a les indicacions del Govern i que, per tant,  
s’havia pres l’acord de rendir-se, i m’invitava a 
mi a prendre les mateixes disposicions. A mi 
va caure’m aixd en un moment de sorpresa, i 
poden testimoniar-ho tots els companys que en 
aquell moment em rodejaven, perqu6 no estava 
sol en el meu despatx; em produí la cosa una 
sorpresa enorme. Jo vaig contestar als primers 
moments al senyor President, dient-li : ((Senyor 
President : Jo no sé quins poden ésser els motius 
i mdbils i la justificació de qu? vós em parleu; 
Catalunya no us en podr& fer cap retret si vós, 
honradament, creieu que no hi ha possibilitat 
de resistir i lluitar, i creieu que us haveu de 
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lliurar. Vós, sota la vostra consc2ncia; nosaltres, 
jo, no s6 qu& fer, perqui: en aquests moments 
em cau de sorpresa i no sé quines seran les 
meves disposicions.)) I poc després d’aquestes 
paraules, que no sé si són exactament les ma- 
teixes, per6 que almenys ho són en el sentit. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Senyor Dencas : no em negui 
la V. S. un elogi quc em va commoure. La V. S. 
em va dir : {(Senyor President, heu estat un 
heroi.)) No ho negui la V. S., senyor UencBs, 
sigui honrat! 

El Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I DRET: 
És exacte, perqui: jo vaig sentir-ho. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Si dPieu que havia estat un 
heroi, per tant, era una confirmació a la capi- 
tulació. Di:ieu : ((Senyor President : heu estat 
un heroi.)) 

El Sr. DENCAS : I?s exacte. 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Agraeixo la sinceritat de la V. S. 
El Sr. DENCAS : Sí, senyor President; sí, 

senyor President. No ho nego; no he de sortir 
amb habilitat de les coses. Eren les sis del mati 
que se’m feia la primera indicació; eren les sis 
del matí quan la V. S. em deia que obeh a 
unes pressions dei Govern, i davant la impossi- 
bilitat de resistir per la imminhcia d’ésser pres 
el Palau de la Generalitat. Jo no tenia altres 
elements de judici que els que la V. S. em deia 
en aquells moments; no sé les paraules exactes 
que em va dir la V. S., per6 em digué que havia 
parlat amb els companys i que creient que no 
hi havia possibilitat de resisthcia, no hi havia 
més remei que rendir-se. Era contestant les 
sugger?ncies que em feia la V. S., que jo no 
tinc inconvenient d’afirmar-ho i repetir-o. I a 
continuació em parlava el senyor Gassol, i el 
senyor Gassol em deia : ((Mira, és irremeiable; 
no hi ha  altre solució. Qui: faras tu?)) Jo dic: 
((No ho sé pas, perqui: en aquests moments aix6 
a mi em deixa ple de sorpresa i no sé quina 
solució prendré; tal vegada resistiré aquí; no sé 
quines resolucions nosaltres podrem prendre.)) 

La nerviositat podia veure’s manifestada en 
les meves paraules, com també en les dels meus 
companys, perqui: fins a les sis del matino s’havia 
sentit a Governació cap mot de capitulació ni de 
rendició ni se’ns havia fet la més petita indicació 
des del Palau de la Generalitat en aquest sentit. 
I fou aleshores quan jo em vaig dirigir als senyors 
que em rodejaven en el Palau de Governació, i 
entre aquests senyors hi havia el senyor Espanya, 
hi havia el senyor Dardalló, hi havia un diputat 
socialista i hi havia representants de tots els par- 
tits de Catalunya que havien conviscut aquelles 
hores d’angoixa i d’amargor prop meu, donant 
ordres amb més o menys capacitat, senyors Di- 
putats, perquk cadascú té la capacitat que té; 
per6 cada un d‘ells pot garantir que jo havia 
romis tota la nit al peu del telkfon donant or- 
dres, ordres més o menys descabdellades, perh ro- 
manent en el meu lloc d’honor. I eren les sis 
del matí que arribava aquesta nova, que jo vaig 
recollir, assistit de tots els senyors als quals vaig 
dir : ((Acabeu d’escoltar el que m’acaba de dir 

el senyor President de la Generalitat; pels mots 
que he contestat, suposo que endevinareu la 
naturalesa i l’abast del que acaba de comuni- 
car-me. Qui: creieu vosaltres que nosaltres hem 
de fer?)) I per unanimitat varen contestar-me: 
((A la Conselleria de Governació no hi ha altra 
possibilitat que seguir, que  imitar el camí del 
Govern de Catalunya)). I no hi -hafia altres passi- 
bilitats, perqui: en aquells moments la r&dio ja 
estava anunciant, i ho anunciaven els altaveus 
de Governació, s’anunciava a tol Catalunya, la 
rendició, i per ordre del Govern i per indicació 
del Govern es parlava i es demanava que es de- 
posessin ies armes i després ... 

El Si-. CONSELLER DE JU§TlCIA I DRET: 
Aixi, és fals; completament fa-Is! No s’hi val que 
digueu aixb. Abans que entressin els militars - 
permeteu-me un aclariment -, abans que entressin 
els militars a la Generalitat, es va telefonar des 
de la Generalitat a Governació disnt que el Pre- 
sident havia parlat amb el General Batet i que 
estava pactada la rendició, que :a poden posar 
bandera blanca; i de Governacié ens digueren: 
((Ja fa  una estona que hi és, i en Denchs ja és 
fora)). Menys confusions! (Rurnors.) 

El Sr. DENCAS : Argúcies! Sou vosaltres els 
qui féu aquestes i aquelles confusions. M’és fhcil 
contestar la vostra calúmnia, perqui. altre mot 
no té, i aquí hi ha el senyor Espanya, i el senyor 
Espanya pot guardar-me de mentir, si nosaltres 
varem marxar abans o després de la telefonada 
del senyor President. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
Parlhveu de sentir-ho per rAdio, i hi va mitja 
hora de diferhcia. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIO: 
Varem marxar després d’haver parlat el Presi- 
dent amb nosaltres. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
Senyor DencAs, haveu sostingut que no marxareu 
fins que vareu sentir-ho per rhdio. Aixb és el que 
acabeu de dir, i el Parlament n’és testimoni. (RRu- 
mors &aprovació i assentiment.) 

El Sr. DENCAS : Permeti’m el senyor Lluhí. 
Jo no vaig parlar de marxar ni de rendir-nos a 
Governació fins que el senyor President va comu- 
nicar-se amb la Conselleria de Governació dient 
que s’havia pres l’acord de rendir-se i que ells es 
rendien; notkia que ens fou confirmada novament 
al cap de pocs minuts pel senyor Gassol, i sola- 
ment fins aleshores, senyor Lluhí no vaig mar- 
xar; vaig reunir tota la gent que tenia responsa- 
bilitat, i els vaig dir : ((Senyors : acabeu d’escoltar 
una conversa amb el Govern de Catalunya; aca- 
beu d’interpretar, a través de les coses que jo 
he dit, qui: és el que han dit el President i el se- 
nyor Gassol. Voleu contestar-me vosaltres qud 
creieu que hem de fer?)) I per unanimitat se’m 
va contestar : ((No hi ha més remei que seguir les 
indicacions i la voluntat que acaba de manifestar 
el Govern de Catalunya)). I així va ocórrer. I 
parlant amb aquests senyors els vaig proposar 
una darrera cosa, i em guardari de mentir el 
senyor Espanya : ((1 bé; creieu que ens hem de 
rendir?)) I jo formulava una alíra pregunta i 
aquesta pregunta m’era contestada per unani- 
mitat : ((Voleu contestar-me el que creieu vosal- 
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tres el que personalment he de fer?)) I el senyor 
Espanya, juntament amb els restants senyors 
que hi havien, diguk : ({Dentis, vós amb els mili- 
tars i amb la gent més compromesa en aquesta 
revolta, no teniu mes que una cosa a fer : fugir.)) 

El Sr. COKSEILER DE GOVEKNACTO: 
Jo parlava dels militars; vaig dir : ctIVIeníhdez, 
Pkrez Salas; vosaltres que esteu aquí, fugiu im- 
mediatament)). I aleshores vós diguereu : ((Mar- 
xeu)). I vós marxareu amb ells. 

El Sr. DENCA§ : No, senyor Espanya; no 
vingueu amb habilitats. Jo solament us demano 
si és cert o no és cert que jo vaig fer la pregunta 
als assistents ... 

El §r. CONSELLER DE GOVERNACId: 
A mi, no. 

L’honorable PRESIDENT DE LA GENERA- 
LITAT : Com que havíem parlat per telkfon ... 

EI Sr. DENCAS : Sí, per teMon em comu- 
nic& la V. S. la rendició. 

E’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Perb no em manifest& la V. S. 
que fugirien i que marxarien. 

El Sr. DENCAS : Indubtablement, perqui: 
mentre la V. S. havia passat llarg temps reunint- 
se i segons indicació de la V. S. ja feia molta 
estona que el Govern us pressionava per a ren- 
dir-vos i que no teníeu més remei que cedir a 
les pressions del Govern, mentre vosaltres havíeu 
pensat qui: fkieu o deixaríeu de fer, si parlaríeu 
o no amb el Capit& General, a mi se m’havia 
tingut orfe de totes aquestes comunicacions i 
se’m comunicaven per primera vegada, i ales- 
hores, en aquell moment, aquest senyor, que du- 
rant tota la nit havia tingut tot el pes de totes 
les coses, que .havia tingut tota la responsabili- 
tat i havia mirat les fórmules i maneres d’anar 
arranjant les coses, que a vegades no hi havia 
manera d’arranjar, a mi em queia per sorpresa 
i no és res d’estrany, senyor President, que jo 
dintre del meu &nim no podia contestar que 
pensava marxar, sinó únicament contestar que 
se m’acabava de formular en iorma rapida aques- 
t a  proposició que momenthiament ni’obria els 
ulls i veia tot el desastre i tota la responsabilitat 
que queia damunt de la meva persona. 

I no és la mateixa la posició de les VV. SS. 
que, obeint al que Vós afirmeu, i afirmeu amb 
els vostres cops de cap, corresponia a un estat 
de parlaments, un estat d’anim, de canvi d’im- 
pressions entre vosaltres; per tant, és lbgic i és 
just que tinguéssiu un camí determinat a seguir, 
que no podia tenir jo que se’m comunicava per 
sorpresa. Aleshores vaig reunir els senyors que 
hi havia allí i els vaig formular aquesta pregunta, 
i per acord un&nime d’aquests senyors va acor- 
dar-se la rendició o seguir l’exemple del Palau 
de la Generalitat. Vaig formular una darrera 
pregunta - perqui: en aquells moments el meu 
cap ja no funcionava, perqui: és molt bonic 
veure la responsabilitat el dia 7, perb s’havien 
de veure aquelles responsabilitats asseguis en el 
sitial on jo estava amb tota la norma i coses 
succeides en aquestes breus hores de lluita, que 
en el fons varen ésser cinc o cinc hores i mitja 
de lluita - en aquells moments, dic, vaig pre- 
guntar als companys : @u& creieu que honra- 

dament he de fer, perqui. no sabia quina era la 
resolució que havia de prendre. Quk creieu que 
he de fer? I em digueren : ((Vós, amb la gent 
més compromesa, amb els militars, heu de mar- 
xar.)) I viirem marxar acompanyats dels se- 
nyors Menéndez, Pérez Sales i altres militars que 
hi havia, i els senyors Espanya i Dardall6. V i -  
rem aprofitar la claveguera, que no era aquesta 
la missió que havia d’haver complert. No era 
preparada per marxar, perqui: és elementalíssim 
que si nosaltres ho haguéssim tingut preparat, 
no hauríem hagut de passar els vuit dies que 
passarem - ho sap perfectament el senyor Es- 
panya, que va viure aquells vuit dies al meu 
costat -. Sap qu2 és el que teníem preparat, 
sap que quan nosaltres varem sortir, escassa- 
ment a dos-cents metres del Palau de Governa- 
ció, que no sabíem on anavem, que quan sortí- 
rem a la superfície s’havia acabat ja tota la 
tramitació, tota la preparació, i tamb6 sap per- 
fectament el senyor Espanya que ens dirigirem 
tot seguit a la primera casa que trobarem de 
la Barceloneta i varem demanar hospitalitat; sap 
que se’ns negava i que després de moltes parau- 
les i conversacions se’ns va brindar aquesta hos- 
pitalitat; sap perfectament, el senyor Espanya, 
la sQie de negociacions que mitjansant el senyor 
Darda116 entaulhrem amb diferents amics de la 
Barceloneta que cr&iem que tenien obligació de 
donar-nos hospitalitat, i sap perfectament encara 
el fracas de totes aquestes negociacions, i sap 
l’odissea d’aquells vuit dies interminables, que 
tot era la improvisació del moment, solament 
del moment ... (Rialles en el banc del Govevn.) ... 
F a  riure molt aixd, senyor Martí Esteve?, per- 
qu& és molt cdmoda la posició ... 

El Sr. CONSELLER DE FINANCES : Molt 
cdmoda, senyor Dencas. 

EI S r .  DENCAS : Molt ccimoda; ja en par- 
larem, perqu6 penso poder contestar totes les 
vostres acusacions. Ja en parlarem. 

El Sr. CONSELLER DE FINANCES : Del 
que vulgui, senyor Dencb. 

EI Sr. DENCAS : Perqui. és molt cdmoda la 
posició d’aquells senyors que són al Palau de la 
Generalitat, telefonen directament al Capita Ge- 
neral, entaulen unes negociacions, pacten una 
rendició, i jo estic ai‘llat, se’m comunica als dar- 
rers moments quan ja és inevitable, quan ja Es 
un fet, i la meva sort no era la mateixa dels 
meus companys de Govern, i no era la mateixa 
perqui: estava isolat en un Palau i no em cp dmu- 
nicava amb el Capit& General, i jo tenia que 
lliurar-me al primer capita de la GuArdia d’As- 
salt, al primer capit& del Ter$ estranger que 
arribés.. . 

El Sr. CONSELLER DE FINANCES : No 
exageri, que varen trigar dos dies a arribar. 

El Sr. DENCAS : Bé, aixd no té importhn- 
cia; les tropes que volguessin ocupar aquell Pa- 
lau, senyor Martí Esteve. Havia de lliurar-me 
al primer militar que entrés al Palau de Gover- 
nació. I, a més, us dic, senyors del Govern de 
Catalunya : ?On heu vist vosaltres que pel fet 
que hagi fallat una revolta, un moviment de 
revolta, faltin a un sentit de dignitat aquells 
senyors que tenen la responsabilitat d‘aqueixa 
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revolta i no es lliuren? Si jo hagués estat al 
Palau de la Generalitat, amb vosaltres, hauria 
pogut fer valdre o no valdre les meves opinions 
i el meu estat d’knim, per6 hauria compartit les 
vostres resolucions i la vostra sort, per6 la meva 
sort no anava lligada amb la vostra, perqui: ens 
deslligava una distancia de metres que era sufi- 
cient per deslligar les nostres sorts. Vosaltres 
en bloc us lliurkveu a la generositat d’un ca- 
pit& general, mentre que jo, isolat al Palau de 
Governació, havia de lliurar-me al primer que 
se n’apoderés. 

El Sr. CONSELLER DE FINANCES : Com 
nosaltres mateixos; no va venir pas el General 
Batet a recollir-nos. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : També es va telefonar parlant 
de vós. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I DRET: 
Durant una hora varen sortir els funcionaris 
que hi havia a Governació, i no els varen pas 
tirotejar. 

EI Sr. DENCAS : Ja en parlarem. A Gover- 
nació, 6s que potser no hi varen pljnyer el bom- 
bardejament? Es que varen tenir un tracte de 
favor que no varen tenir a la Generalitat? 

EI Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I DRET: 
Evident. 

El Sr. DENChS : El Palau de Governacih, 
senyor Lluhí, va ésser, a la nit, intentat assaltar 
tres vegades. El Palau de Governació, senyor 
Lluhí, va ésser bombardejat, com va ésser born- 
bardejat el vostre Palau ... 

El Sr. CONSELLER DE JUSTfCIA I DRET: 
Perb les granades no explotaven. 

El Sr. DENCAS : ... amb l’única diferhcia 
que com que nosaltres havíem pres tots els 
terrats que el voltaven, per evitar els efectes 
del foc directe contra el Palau de Governació, 
no pogueren fer foc directe i solament pogueren 
fer-ho per elevació; aquesta era l’única diferhcia 
entre el Palau de Governació i el de la Gene- 
ralitat. L’única diferhcia; no hi va haver tracte 
de favor, perqui: aquí hi ha el senyor Espanya 
que em guardar% de mentir, que dir& si les me- 
tralladores i els fusells de Governació van deixar 
de funcionar en cap moment, i si les granader 
per elevació queien o no sobre Governacih. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIO: 
Va haver-hi trets tota la nit i les metralladores 
funcionaven; no recordo res dels assalts. 

El Sr. DENCAS : El senyor Espanya no ho 
recorda perqui: estava a1 seu despatx, perb el 
Comandant Claudí podria explicar l’assalt, perquk 
dirigia tota la forya. 

E1 Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I DRET: 
Perb de ferits de les forces assaltants, no n’hi 
va haver cap. 

El Sr. DENCA§ : També est& en una con- 
fusib mental el senyor Lluhí, perqul hi van haver 
dos ferits. 

El SI-. CONSELLER DE JUSTrCIA I DRET: 
Dels de dintre; dels assaltants, no. 

El Sr. DENCAS : Permeti’m, senyor I h h í .  
Dels assaltants, ho ignoro, perquk, com pot com- 
prendre, no porthvem les estadístiques de les 
tropes que ens assaltaren. Solament s6 que hi 

hagué morts i ferits en aquell sxtor; per tant, 
és de suposar que no ho foren per les bales dels 
mateixos assetjants. La metralladora, el soroll de 
la qual no és confundible, sap perfectament el 
senyor Espanya que, des d‘una de les finestres 
que es dirigeix a Capitania, va estar funcio- 
nant tota la nit, i a nosaltres se’ns dirigia foc 
de morteret, foc per elevació, i que dintre del 
Palau vjreni tenir ferits per casos de metralla, 
i si varem fugir i varem aprofitar aquesta via 
per a marxar, era perqui: en aquells moments 
de fugida, senyors meus i Diputats, ens era 
igual. Partíem del criteri que quan un movi- 
ment revolucionari ha fallat, no és norma en 
cap poble que els caps responsables hagin de 
lliurar-se. Hi ha l’exemple de la hist6ria, hi  ha 
I’exemple mateix de casa nostra, I’exemple mateix 
de dos herois de la República, els senyors Galan 
i Garcia HernBndez; una volta h i d a  una gesta 
revolucion&ria, els caps tenen el deure de lluitar 
fins els darrers moments, per6 Iesprés tenen el 
deure de continuar la revolta passiva i orga- 
nitzar-la de nou allí on sigui, senyor Lluhí; i 
m’agradaria saber si corria més perill el senyor 
Lluhi, una volta lliurat als soldats que el por- 
taven a Capitania, o bé nosaltres, anant de 
casa en casa, amagats d’habitació en habitació 
amb gent estranya, amb gent que no era del 
partit. Qui corria més perill? S els que havien 
de córrer de casa en casa, exposits a un registre 
de la policia i que els fcs apljcada la  Llei de 
fugues, o les vostres senyories. (Rumors en hi 
ma j b i a . )  

El Sr. CONSELLER DE JUST~CIA I DRET: 
Senyor Dencas : si vol, li firmsré un certificat, 
avui mateix, d’extraordin&ria vzlentia. 

El Sr. DENCAS : No he pensat mai ésser 
valent. No he passat mai per ésser valent, n i  
penso ésser-ho; per6 si d’algú 10 puc admetre 
l l ipns de valentia, perqui: les necessita per a 
ell, &“de la V. S. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTfCIA I DRET: 
En m6rits de que? 

El Sr. DENCAS : En m2rits del 6 d’octubre. 
El Sr. CONSELLER DE JUSTfCIA I DRET: 

El Sr. DENCAS : Ja en parlarem. 
El Sr. CONSELLER DE JUSTICIA I DRET: 

No, parlem-ne ar?. QuG va passar? 
El Sr. DENCAS : Doncs, va passar, i sense 

aquest to de chuleria ... 
El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 

La chuZeria és vostra. I parleu a n b  el respecte 
que se us parla, respecte que ~76s no mereixeu. 

El Sr , PRESIDENT : Senyor Conseller; senyor 
Dencks ... 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
No cregueu que m’espanteu! 

El Sr. DENCAS : Ja ho resoldrem en els 
terrenys que vulgui la V. S.! 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
Que digui clars aquests punts de mira. 

El Sr. DENCAS : No puc admetre llisons de 
valentia, i menys de vós, senyor Lluhi, perqu6 
vós estiguéreu en el Govern, i vós si crkieu que 
hi havia alguna defecci6, algun moment en qui: 
les ordres no eren donades en forma oportuna, 

Per qui.? 
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el cert és que mai, ni el 6 d’octubre ni abans del 
6 d’octubre, v%reu prendre cap disposici6 ni heu 
tingut cap responsabilitat, ni una directriu per 
a suplir les deficikncies que trobAveu. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
Perdoneu : Jo vaig tenir una iniciativa. 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Lluhí, jo prego 
la V. S. que no dialogui. 

EI Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA I DRET: 
Perqu& m’acuseu a mi? L’acusació no hi ha 
ningú que I’hagi sentit, per6 aclarirem una in- 
tervenció que jo vaig tenir. 

EI Sr. DENClkS : Jo només he dit, i repeteixo, 
que si algú ha de donar-me l l i~ons de valentia, 
no seran aquestes llisons que em pugui donar 
la V. S. I continuaré. 

El Sr. PRESIDENT : Els prego que no con- 
tinu‘in dialogant. 

El Sr. DENCAS : Ja comprendr2 la Presi- 
d h c i a  que no es desig del que est& en 1’6s de 
la paraula el dialogar, sinó que és degui a les 
interrupcions dels senyors Diputats, que en el 
transcurs del meu discurs han procurat que jo 
me’n desviés. Per6 si alguna cosa ha quedat 
deslligada, és perfectament explicable per la for- 
ma irregular com he hagut d’explicar-me, ja en 
les rectificacions procuraré lligar-les, i si hi ha 
algun punt que no ha quedat prou aclarit per 
manca de facultat d‘exposició d’aquest Diputat, 
ja procuraré ésser més concís i més clar en les 
rectificacions. 

Jo solament, senyors Diputats, per acabar, 
quan menys en el curs d’aquesta dissertació, vull 
dir el següent : En el 6 d’octubre indubtablement 
que hi ha unes responsabilitats; indubtablement 
que hi ha unes gl6ries a repartir. De les res- 
ponsabilitats del 6 d’octubre, accepto, senyors 
Diputats, totes les que em corresponguin; de les 
glbries del 6 d’obtubre que es recóneguin a qui 
pugui tenir un mereixement per a rebre-les. J o  
no em sentiré ni menyspreat ni ferit en el meu 
amor propi, perque jo del 6 d’octubre no en re- 
culli més que amargors. Jo solament vull en 
aquesta part de recollir responsabilitats, recollir 
les meves, purament les meves, per6 que cada 
u reculli tambi., damunt de la seva conci6ncia les 
seves pr6pies. 

El 6 d’octubre, per a resumir en pocs mots, 
senyors Diputats, hi hagué un pensament, hi 
hagué una orientació, hi hagué un desig d’execnció 
que el compartí tot el Govern. No foren purament 
unes lluites de dicideccia, unes lluites intestines, 
unes lluites inconfessables d’un grup que pro- 
voca un estat de fets i que podia portar la ruina 
a Catalunya. No, senyors Diputats; to t  el que 
hi pugui haver respecte el 6 d’octubre ho com- 
partim tots, tots compartim la responsabilitat, 
en quant a fer el degut per anar al 6 d’octubrc. 
Per6 una volta arribat el 6 d‘octubre, ah!, a mi 
que se’m busquin i se’m demanin responsabilitats 
sobre la naturalesa i la qualiiat de les ordres 
donades, que jo les accepto. No he seguit cap 
carrera militar i sóc un trist metge que va posar 
al servei de la nostra p&tria el poc que aquest 
pobre metge podia oferir; per6 ho va fer amb 
tota honradesa i amb la m&xima voluntat. Que 
es jutgi de la quantitat i de la qualitat d’aquest 

moviment = i d’aquesta acció, tenint en compte 
els mitjans que es varen posar al meu abast, 
per6 que cadascú mediti i faci un examen de 
conscihcia. El 6 d’octubre era una cosa que 
havia de realitzar-la Catalunya, sí o no? Dintre 
de la seva consciencia que es formuli aquesta 
pregunta, i un cop que se l’hagi formulada i se 
l’hagi contestat en forma deguda, que se’n con- 
contesti a una altra : Per a la preparació del 6 
d’octubre, per a la preparació d’aquesta revolta, 
on es llansava tot un poble a una acció revolu- 
ciondria, vh-em posar tots aquells mitjans, tots 
els nostres esforsos i varem contribuir-hi amb 
totes aquelles mesures per a fer possible que 
aquesta revolta triomfés? Cada un, dintre de la 
seva conscihcia, que es formuli la seva pre- 
gunta i se la contesti, i després, en arribar a 
l’execució dels fets del 6 d’octubre, ah!, aleshores, 
senyors Diputats, cadasc6 que expliqui since- 
rament la seva actuació. Que cada un digui cla- 
rament, no en forma més o menys velada, sinó 
amb completa sinceritat, si considera que en el 
6 d’octubre hi han hagut traicions, si en el 6 
d’octubre hi han hagut vendes, si en el 6 d’oc- 
tubre hi han hagut pactes amb forces, amb ele- 
ments renyits amb la nostra ideologia i amb la 
nostra conscihcia. Que s’exposi tot, i jo accepto 
totes les responsabilitats, senyor President i se- 
nyors Consellers del Govern de Catalunya; i es- 
pero una explicació de la V. S. per a contestar 
i fer les rectificacions que cregui convenient. 

L’honorable PRESIDENT DE IdA GENERA- 
LITAT : Demano per parlar. 

El  Sr. PRESIDENT : Té la paraula l’honorable 
senyor President de la Generalitat. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Senyors Diputats : Em sap greu 
haver-me d’aixecar en aquesta hora tan avanGada, 
cosa que m’obligard a concretar el meu pensa- 
ment, el que no vol dir que no digui totes aquelles 
paraules que siguin necessaries per a l’aclariment 
d’aquest debat, que després podrA tenir les rec- 
tificacions que a tots ens puguin convenir pcr 
al major aclariment dels fets. 

Jo havia fet unes notes per tal d’anar contes- 
tant a cada un dels oradors que han pres part 
en aquesta discussió, el senyor Simó i Bofarull, 
el senyor Romeva, el senyor Fronjosd i 6ltima- 
ment el senyor Dencds, perd comprendran eis 
senyors Diputats que anar analitzant ara les 
coses que s’han dit pels Diputats que han inter- 
vingut en aquest debat, coses moltes d’elles inci- 
dentals, allargarien la discussió O potser treurien 
claredat a les línies generals de la discussió que 
s’ha emprks. 

Interessa al Govern, i m’interessa a mi, que 
sobre els fets d’octubre quedi to t  debatut d’una 
manera clara, i que, per ianl, les coses episbdiques 
i incidentals no es vinguin a interposar sobre 
aquclles línies generals que formen la base del 
moviment dc.1 6 d’octubre. Hi ha ací, dues qües- 
tions : !a primera, 4s el pensament polític del 6 
d’octubi-e; la segona, é5 els resultats del 6 d’octu- 
bre; i altra, les conductes del 6 d’octuhre. Waiu- 
ralment, senyors, i permeteu-me aquest inck, 
a les conductes hi ha fet alguna alVIusió el senyor 
Den&. Ha parlat de la seva i de la dels altres. 
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Jo miro la meva conducta i el Govern mira 
la seva conducta. Cal perdonar, cal oblidar, perb 
cal tenir l’experihcia dels fets. Perd jo dic que 
en la fauna política, hi ha serpents, serpetes i 
rosegadors. Hi ha també hipocresia. Sobre nos- 
altres cauen molts dolors. Vénen de vegades adu- 
lacions, oferiments d’incondicionalitat que des- 
prés salten i els veiem junts amb sectors en mo- 
ments que no fan més que calumniar, injuriar 
d’una manera grollera. I somric; somric, perqu6 
en la vida política tenim aquestes amargors. 
Perd hi ha una cosa que no se’ns pot treure de 
dintre, que és la llum de la nostra conscihcia. 
Ah! no la poden arrencar, i de ni poder-la arren- 
car ve el dolor de les animes perverses! 

El que importa, perb, és el 6 d’octubre, el 
pensament polític del 6 d’octubre i les conductes 
del 6 d’octubre. I anem a parlar-ne. 

Jo no sé si el 6 d’octubre va esser un error o 
va ésser una virtut. Si va ésser un pensament 
polític encertat o si no va ésser un pensament 
polític desencertat. Sí que sé que el 6 d’octubre 
corresponia a una tra jectbria política, correspo- 
nia a la lleialtat amb les propagandes que s’ha- 
vien fet en la tribuna pública i corresponia a un 
sentiment d’alarma i de sobressalt dels nostres 
ideals nacionalistes i dels nostres ideals republi- 
cans. A l  lluny, és difícil situar-se en el moment que 
vivíem. El senyor Dencds, potser amb una mica 
d’inconscihcia, ha parlat de propbsits guerrillers, 
barrejant una mica el procés de les coses. 

La realitat és que Catalunya patia uns mo- 
ments de temenCa, ben fonamentada, que li fos 
arrencat o minvat 1’Estatut i que fossin falsejades 
les insti tucions republicanes. La histbria venia de 
lluny. Gairebé no hauríem de fer més, ací, que 
repassar les nostres declaracions en el procés que 
se’ns ha seguit. 

El senyor Simó, deia : ((Quina és la veritat? 
Ah!, no és la veritat que s’ha dit en les campanyes 
electorals, perqui: els oradors no la sabien. No és 
la veritat que s’ha dit en el procés. No és la veritat 
que s’ha dit en la tribuna pública. Quina és la 
veritat? 

I jo dic : La veritat, quant al pensament polí- 
tic, la veritat no l’hem amagada mai. La veritat 
és la que nosaltres vh-em dir en les nostres decla- 
racions davant dels jutges militars i la que jo 
vaig exposar davant del Tribunal de Garanties. 
La veritat era que durant ja un llarg temps - 
ho han explicat els senyors Diputats que han 
intervingut, i hi ha fet refer6ncia el senyor Den- 
cis -, la veritat era que feia ja temps que Cata- 
lunya mantenia un estat d’excitació, d’aparta- 
ment i de diferhcies amb els Governs d’una Re- 
pública falsejada. S’ha recordat ací allb de la 
Llei de Contractes de Conreu. S’han recordat vi- 
sites, i el senyor Dencas ha parlat també de re- 
unions celebrades. Entre el que ha dit el senyor 
Dencis hi ha molt de fantasia, perb el que hi 
hagi, el que hi hagi de veritat és únicament sota 
la base, sobre el fonament de defensa de la Re- 
pública, la puresa de la República, i per a nos- 
altres, de defensa de la integritat de 1’Estatut de 
Catalunya. Aquestes incidhcies de la Llei de 
Contractes de Conreu foren ja molt tivants. Per 
a nosaltres allb significava un problema capital. 

Era el problema de la pau del nostre camp. Era, 
a més, el problema de les facultats autbnornes que 
el Tribunal de Garanties després dsconeixia, no 
respecte a una faisó de la llei, sinó respecte a la 
impossibilitat, segons ell, que nosallres poguéssim 
legislar sobre mat&ria civil agrhia. 

I en aquells moments una situaaó tivant, que 
podia no haver-ho estat, en aquells moments 
una situació tivant va tenir una solució pel tem- 
perament una mica polític o acomodatici del se- 
nyor Samper. Perb el que a nosaltres ens pre- 
ocupava, perqui: no faltaria més sinó anar se- 
guint els discursos que fbiem i les meves paraules 
ací davant del Govern, el que a nosaltres ens pre- 
ocupava és que a través daquesta lenta i persis- 
tent ofensiva del Govern central contra l’auto- 
nomia de Catalunya arribés u11 dia que tot 
adquirís una faisó, una modalitat estranya, en la 
qual es perdés el sentimentalisme i la sensació 
de les nostres institucions autbnomes. 

Hi havia a l’ambient de Catalunya i d’Es- 
panya el rezel que poguessin ésser cridats al 
Poder elements polítics que havien anat a les 
eleccions d’una rnanera confusionh-ia i que de- 
fensaven a cara descoberta, per mitj& de llurs 
diaris i de llurs autoritats responsables, l’estruc- 
tura feixista de !’Estat. Catalunya ha d’inter- 
venir - -- nl meu judici - dintre de la política 
general espanyola d’una manera molt discreta. 
Catalunya ha de tenir compte a conservar i 
respectar i fer respectar les seves institucions 
autbnomes. Recordo que, ací al Parlament, un 
dia un orador respectable em va fer una al.lusiri 
sobre les possihilitats de conflictes en mig clels 
quals es perdessin les facultats autonbmiques 
reconegudes, i que jo vaig dir que, no perquit 
fossin forces de dreta o d’esquerra, Catalunya 
hauria de manifestar la seva protesta, ah! perb 
sí en quant es tractés de defensar les llibertats 
autbnomes de la nostra terra, enllaqades amb 
l’existhcia d’una República demccrhtica respec- 
tuosa amb les llibertats dels homes i clels pobles. 

Hi havia, doncs, la possibilitat p e  fossin cri- 
dats al Poder aquests elements feixistes, perqu& 
ells sostenien una concepció de 1’Estat contraria 
a una República constitucional i democratica. 
Perqui, a més, havien dit, no més lluny que 
dos dies abans de la prcxmulgació de la crisi, que 
quan estiguessin al Poder es mimarien les fa- 
cultats au thomes  de Catalunya o desapareixeria 
1’Estatut de Catalunya; i ho havia dit el seu 
cabdill responsable! I perqui, a més, per les 
seves afirmacions, per les seves insinuacions, pel 
to heroic de la seva veu, per la gent que els 
aguantava, representaven tot alld que era re- 
pulsiu i odiós per les llibertats del nostre poble. 
I perqu6 dintre de tota la premsa autonbmica i 
de la premsa republicana s’havia recollit aquesta 
alarma, i havíem travessat una sirie de dies en 
els quals hi havia sovint el perill de fets sobtats 
que vinguessin a instaurar una sitllació de forqa. 

Ens trob&vem en aquells moments, doncs, de 
superexcitació de la sensibilitat política catalana 
i de la sensibilitat política republicana. Per a 
nosaltres, amb un doble motiu; per a nosaltres, 
a més que pel nostre sentit republica, pel nos- 
tre amor indiscutible a les institucions autonit- 
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miques i a les llibertats de Catalunya. Jo havia 
previngut a altes personalitats de la República, 
a institucions molt enlairades - i gairebé en el 
que dic no faig més que repetir la referhcia del 
procés -, ho havia advertit, acompanyat de tot 
el Govern, i em vaig trobar amb la sorpresa do- 
lorosa que aquells elements que havien anun- 
ciat la trajecthria d’influenciar primer al Govern, 
d’intervenir-hi després, i d’apoderar-se’n més 
tard,  en l’última etapa dels seus propdsits, ja 
havien estat cridats a la Governació d’aquell i 
havien penetrat dintre del poder de les institu- 
cions republicanes. 

Dintre de l’alar- 
ma que aixd havia produit, dintre del sobressalt 
que aixd havia aixecat en l’anima popular, es va 
produir el fe t  que aleshores es varen con?ixer 
unes notes polítiques donades per tots els repu- 
blicans, el mateix els republicans de dretes que 
els d’esquerra, de les forces que podríem dir 
authticament republicanes, les del 14 d’abril, i 
en aquestes notes, en totes elles, amb una frase 
que per ésser igual semblava una consigna, i 
havia d’ésser interpretada com una consigna din- 
tre de la multitud sobreexcitada, es deia que es 
tremaven les relacions amb les institucions. I 
aquestes notes, en ésser conegudes, varen con- 
tribuir a I’exaltació, a l’alarma, a la temensa 
republicana, i va contribuir a trobar-se el Go- 
vern de la Generalitat amb un estat de fet pro- 
duit en els nostres carrers, en els quals es forrna- 
litzava una protesta que jo compartia i el Govern 
compartia amb mi, i no ens podíem pas trobar 
amb autoritat suficient per a l l anpr  la f o r p  
sobre la multitud i posar en perill el que més 
estim&vem, enfortint la nova situació d’orienta- 
cions clarament feixistes. 

Tot aixb que jo vaig dient, ho explico sens 
dubte en línies massa precipitades per l’avanqat 
de l‘hora i perqui: s’ha repetit molt. S’ha dit 
en els diaris, en la campanya electoral i s’ha dit 
en tot el nostre procés; per tant, en repetir-ho 
ara, fem tan sols una al-lusió, sense sistematitzar 
la relació dels fets esdevinguts abans del 6 d’oc- 
tubre i en el moment del 6 d’octubre. 

Es va reunir el Govern de la Generalitat, i 
nosaltres havíem parlat molt abans, perqui: nos- 
altres molt abans estavem temerosos de la ma- 
nera com anaven les coses, que en qualsevol 
instant pogués produir-se a Espanya una situació 
de dictadura o de f o r p  o pogués mantenir-se en 
el poder una situació feixista. I en la reunió del 
6 d’octubre, té raó el senyor Dencas, es va parlar 
gairebé exclusivament de la necessitat d’adoptar 
una resolució rapida. Perb aquí comenqo a en- 
frontar-me amb la V. s., senyor Dencas! En la 
reunió de la tarda del 6 d’octubre -- perqui: 
la V. S., senyor DencAs, ha dit coses certes i 
coses incertes i ha barrejat la veritat amb alguns 
fets la traducció dels quals no és igual com la 
V. S. ha dit, perb li interessa a la V. S. i a tots 
que quedin les coses absolutament definides i 
clares - jo vaig preguntar al Govern quina 
havia d’ésser la nostra actitud davant dels es- 
deveniments i davant de les notes publicades per 
tots els partits republicans. Jo  recordo que es- 
tava al meu costat, en primer terme, el Conseller 

Es va produir un altre fet. 

senyor Barrera, i li vaig demanar, al senyor 
Parrera, que em digués la seva opinió, com la 
vaig demanar seguidament al senyor Gassol; i els 
senyors Barrera i Gassol, varen demanar que 
(primer fos la V. S .  (dirigint-se al senyor Dencds) 
el que parlés, perqui: depenia molt de la ma- 
nera com estiguessin preparades les forces de 
resis t hc i a .  

La V. S., sovint, senyor Den&, m’havia dit 
({President, tot esta apunt; sols falta la vostra 
ordre)); sovint, molt sovint, la V. S. em deia i 
em repetia : ((Tot esta a punt. Tot est& a punt)). 
Va parlar aleshores la V. S., i la V. S. va dir 
que encara que fallessin les quatre cinquenes 
parts dels elements amb qui: comptava, que es 
trigaria almenys quatre dies en arribar a Go- 
vernació o al Palau de la Generalitat. (R.umors.) 

El Sr. DENCAS : T ho mantinc, senyor Pre- 
sident. 

L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : La V. S. havia tingut sempre 
la nostra confiaqa. Jo l’he estimat, senyor 
Denchs. No he atacat la V. S. com es pensa 
o com li hagin dit, no. L’he atacat en defensar- 
me i algunes vegades per propi impuls, obligat; 
perd l’he estimat, i la V. S. no ha estat avui 
correcte amb el Govern. lMolt bé!) 

Va dir la V. S. que encara que fallessin les 
quatre cinquenes parts dels elements que tenia 
la V. S., es trigaria almenys quatre dies a arribar 
a la Generalitat o a Governació. 1 aleshores, 
aleshores, després d’haver estat diferida 1’opjni.Ó 
d’uns companys i escoltada l’opinió de la V. S., 
aleshores, es va acordar. Jo ja era partidari 
prGviament, senyor Dench, perqu& creia que la 
protesta s’havia de manifestar i perqu&, dintre 
del pensament polític que aixd sostenia, pensava 
que el pitxor que podia ocórrer era que en aquells 
moments Catalunya no manifestés la seva pro- 
testa, perque, amb error o sense error, jo tenia 
la convicció que anivem a perdre 1’Estatut de 
Catalunya. 

Fou aprovat aquell manifest, que jo vaig 
fer personalment, que vaig escriure del meu puny 
i lletra; i la V. S. no va posar dificultats perqui: 
es proclamés 1’Estat Catali. de la República Fe- 
deral Espanyola. No; la V. S. podria tenir les 
reserves que volgués. No nego que li hauria 
estat més agradable aleshores proclamar la Re- 
pública Catalana, faig honor a la v. s.; perb 
la V. S. comprenia que s’havia de proclamar 
1’Estat Catala de la República Federal espanyola. 
I tant ho comprenia, que una de les últimes 
paraules de la V. S. varen ésser, per radio, a 
Governació : (((iViüa EsfiaEa!)) (Runiors. Molt bé:) 

Vaig llegir aquell manifest des del balcó de 
la Generalitat. No s’hi val a jugar, senyor Dencas; 
hem de parlar amb tota lleialtat, atacant el que 
sigui, per6 amb lleialtat. No s’hi val a jugar amb 
pfiaules. Que és aixb de gestions amb el General 
Batet? Qui: és? Qui: significa? 

El Sr. DENCAS : Tingui present, senyor Pre- 
sident, que si li hagués donat alguna altra sig- 
nificació, tingui’n la certesa la V. S., que ho 
hauria dit. 

L’Honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Ha durat un moment, senyor 
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DencBs, que s’ha produ’it la V. S .  d’una manera 
confusa i que en quelcom ha pogut semblar una 
cosa no molt clara. Potser un moment d’inler- 
pretació de paraules, de confusionisme de dicció, 
o potser per no haver-lo escoltat prou bé. perh 
ja que la V. S. ho declara d’una manera tan ca- 
tegbrica, no hi tinc res més que dir. 

Havia vist al General Batet a les quatre de 
la tarda d’aquell dia i en vaig donar coneixement 
al Govern de la Generalitat; aixb est& explicat 
en el procés. El General Batet venia segurament 
a saber les meves intencions. Oficialment, és 
queixava que no anaven uns trens de Vilanova. 
Vingué - no dono aquestes expiicacions per la 
V. S., perqui: ja ho sap, ni tampoc per altres 
Diputats, que també ho saben, sinri perqui: 
aquesta és una nova ocasió per a difondre totes 
aquestes coses -, vingué, com he dit, el General 
Ratet amb aquesta intenció, segons jo crec, i em 
va parlar de la revolta que s’havia aixecai a 
hstiiries, tenint unes parades dures contra els 
qui s’havien insurreccionat, EO dures, pitjor que 
dures, considerant que era un gest no ja de baixa 
condició, sinó d’instints perversos, recollint totes 
aquelles calúmnies que varen rodar després per 
la premsa reaccion&ria. 

I jo li vaig dir al General Ratet que no, que 
allb era una cosa exagerada, tant m6s quan havia 
vist la protesta dels elements republicans no so- 
lament d’esquerra, sinó també de dreta, que 
tenien tots ells una sola frase que semblava res- 
pondre a una consigna : ((Rompemos la relación 
con las instituciones)), i per tant, no es podia 
judicar el moviment d’aquesta manera pejorativa 
amb qui: el senyor Batet parlava, i li vaig dir 
que respecte del que fes la Generalitat O deix& 
de fer la Generalitat, ja profundament amargada 
per les coses que havien ocorregut anteriorment 
amb els Governs d’una Repfiblica que no sem- 
blava República, i o  no podia dir res, p e r q d  
havia convocat el tonsell i m’havia de sotmetre 
al seu parer. 

Es va celebrar el Consell. Vaig llegir l’al.locuci6 
des del balc6 de la Generalitat, va ésser aclamada, 
i després vaig tornar a parlar amb el General 
Batet per tal de donar-li compte de l’acte que 
s’havia realitzat i demanar-li que, com que la 
República perillava, es posks a la disposició del 
Govern de Catalunya. El General Batet va con- 
testar que ell no podia fer-ho d’una manera 
precipitada, que jo ho havia pogut pensar molt 
de temps, perb que ell no ho havia pogut pensar 
tant de temps, que allb per a ell era com un 
cop de massa al cap, i va demanar-me un temps 
per a contestar. En preguntar-li quin temps ne- 
cessitava, va dir que li precisava una hora per 
a donar una resposta, i va demanar-me, a més, 
que jo fes el requeriment per escrit. Vaig fer 
aquest requeriment per escrit davant del Govern 
dient les mateixes paraules, vaig sortir a la Sala 
de la Generalitat, vaig veure el company Tauler 
i li vaig donar el requeriment perqui: l’anés a 
portar al General Batet, i all& li va tornar a 
demanar un temps per a donar una resposta 
definitiva. 

I la V. S. havia dit que no s’ataqués durant 
aquesta hora, Senyor DencAs, que no s’ataqués! 

Per6 si em fa reconkixer la V. S., si  jo li he dit 
mai aquestes paraules, jo li diré a la V. S .  que 
no ho recordo. Per6 si la V. S. em diu que és el 
que jo hauria contestat en les mateixes condicions 
i en el mateix moment, jo li dic a la V. S. que 
per la dignitat de Catalunya i per lameva, hauria 
dit : L’hora que el General de 1’ExCrcit espanyol 
demana, i li ha estat concedida, s’ha de res- 
pectar. 

Vull, doncs, acceptar que jo hagués dit a 
la V. S. : ((Com que el cap de les forces de l’ex&r- 
cit d’un Govern (que nosaltres no sabíem ales- 
hores quin Govern era) ha demanat una hora, 
esperem aquesta hora i complim lleialment nos- 
altres amb les nostres consignes, com a homes 
d’honor . 

Perb, senyor Den& : Aixb vol dir que quan 
aquelles forces sortien, que quan venien a l’ofen- 
siva, se’ls deixés establir tranquil.lement per tot 
arreu? Ho volia dir? jAixb volia dir que vinguessin 
tranquil.lament a l’atac de la Generalitat? j-4ixb 
volia dir : No us defenseu, emplaceu-vos com us 
doni la gana pels carrers de Barcelona? ?Vol 
dir aixb? 

No recordo que ho hagués dit. Si així fós, ho 
diria ara. Aixb res no té a veure per la defensa 
de la V. S. 

Senyor Dencas, aquesta és una cosa de pro- 
cediment, de conducta. No es tracta de blasmar 
la conducta de la V. S. ni tampoc d’enlairar-la. 
Cadascú que estigui col.locai en el lloc que li 
pertoca. Jo no tracto de rebaixar la condició 
de la V. S. Ah! Perb que cadascú accepti la seva 
responsabilitat, segons hagi estat la seva prbpia 
conducta. 

((Quatre dies tardarien a arribar a la Genera- 
litat encara que fallessin les quatre cinquenes 
parts de les forces i de les disposicions que tenia 
donades...)) ((President, no falta més que la vostra 
ordre! Tot esta preparat...!)) Perb a dos quarts 
d’onze, ens tirotejaven el Palau de la Genera- 
litat! 

La V. S. i jo, senyor DencAs, rto ha dit que 
havíem parlat per telkfon? Se’n recorda la V. S.? 

El Sr. DENCAS : Dues vegades. 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Dues vegades. A la V. S., perb, 
jo l’havia cridat altres vegades, perb no el tro- 
baven. Jo necessitava el tel&fon per altres coses, 
demanava a altres llocs perqui: vinguessin; ara, 
que no m’obeien. Les meves consignes no eren 
o‘ides. A mi, el President de la Generalitat, em 
deien que ho havia de manar la V. S. Jo no era 
ningú! A mi no se m’havia d‘obeir! (Molt bé. 
Molt bé.) 

Vareni parlar una vegada, a les dues, i la V. S. 
em digué que el senyor Coll no era a Comissaria. 
Jo aleshores li vaig dir que enviés la V. S. el ca- 
pit& Menkndez. Ho recorda la V. s.? 

El Sr. DENCAS : No. 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Sí O no, no té importhcia. Sor- 
tosament tot té molts testimonis. Es que a Go- 
vernació hi havia molta gent i a la Generalitat 
també, i totes les coses, com les coses del carrer, 
han estat d’una publicitat eloqüent i escandalosa. 
Doncs jo vaig demanar a la V. S. que hi an6s 
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el senyor Menbndez. Potser ho recordar& quan li 
digui el que em va respondre. Em va dir : ({No 
és possible, perquk estem sitiatso. I aleshores 
la V. S. em digué - i no té  cap interi:s ni li con- 
cedeixo importhcia; és molt natural que jo li 
digués o que li deixés de dir que hi anés el senyor 
Menkndez -, la V. S. em digué : ((Vós teniu el 
capit& Escofet que pot anar-hi)). Me’l vAreu indi- 
car quan jo havia proposat el senyor Menhdez. 

E l  Sr. DENCAS : Cert. 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Considero, perb, que és una cosa 
que tant se val; és el mateix que jo hagués indi- 
cat a la V. S. el capit2 Menbndez, com que no 
li hagués indicat; va anar-hi el capit& Escofet 
perqui: jo vaig fer-li un comanament immediat. 
El capit2 Escofet es va presentar a ({Jefaturaa de 
Policia i poc després va apar6ixer el senyor Coll 
i Llac. Jo no sé si el senyor Coll i Llac em va 
dir una cosa per altra, senyor DencAs. El senyor 
Coll i Llac quan va aparkixer se’m va queixar 
dient-me : ({?@he assabentat que m’heu des- 
tituit; aixb és una cosa injusta, perqui: jo havia 
anat un moment a casa per a tornar tot seguit, 
i resulta que ara m’he assabentat d’aixb)). Jo, 
quan el capit2 Escofet em va dir que hi havia 
el senyor Coll i Llac, li vaig dir : ((Bé, aquí hi ha 
el senyor Coll i Llac, perb vós conserveu el co- 
manament)). De manera que vaig donar el coma- 
nament al Capit2 Escofet. 

El Sr. DENCAS : Em permet el senyor Pre- 
sident? Un moment que anava des de les nou de 
la nit fins les dues de la matinada. 

L‘honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : Ho deixo a la consideració de 
la V. S. Perd és que el senyor Coll i Llac m’ha 
dit a mi que després la V. S. li par12 per teli.fon 
i li digu4 : ((Perdoneu, Coll i Llac. Havia tingut la 
la sospita que havíeu fugit de ejefatura)) i no 
és veritat; celebro que no hagi estat així)). 
No és veritat aixd, tampoc? 

El Sr. DENCAS : En part, sí; en part, no. 
L‘honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Li &reu demanar perdó. 
El Sr. DENCAS : Li vaig parlar disculpant-me 

de les ordres que havia donat que se l’afusell6s. 
Lhonorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : Aixd era pitjor! A mi em sembla 
que aquesta ordre m’havia d’estar reservada a mi, 
perd no se si m’estava reservada l’ordre de manar 
fusellar, o bé al revés. (Rumors.) Una altra ve- 
gada vaig parlar amb la V. S. i fou per a mani- 
festar-li que nosaltres estavern absolutament 
batuts, que estavem rodejats i que nosaltres de- 
mankvem l’assisthcia de forces que no ens volien 
creure, i la V. S. digué : wPresident, ara us envio 
400 minyons)). No és cert, també? , 

El Sr. DENCAS : Rs cert, senyor President. 
L’honorable Sr. PRESIDENT DE LA GE- 

NERALITAT : No vingueren aquests minyons. 
EI Sr. DENCAS : Es indubtable, senyor Pre- 

sident. Ja en parlarem. 
L’honorable Sr. PRESIDENT D E  LA GE- 

NERALITA’i‘: Gs natural. Ara la V. S., senyor 
Dencas,, sosté la posici6 que en aquells momentsi 
la V. S. havia ordenat als elements civils concen- 
trats que no es moguessin fins que la V. S. donés 

r 

l’ordre, perquP amb la foscor de la nit - la V. S.  
ens ha fet un panorama catastrbfic de tota l’orga- 
nització de la V. S. -, durant tota la nit el nervio- 
sisme de la gent feia que els mateixos elements 
lluitessin entre ells, i que la V. S.  esperava la ma- 
tinada per tal que, alesholres, vinpessin els ele- 
ments de fora, els quals, juntament amb les con- 
centracions que la V. S. havia fet, derrotarien els 
exPrcits que estaven emplagats estrat2gicament en 
totes les places i en tots els carrers de Barcelona. 

E1 Sr. DENCAS : Un centenar ; cent vint sol- 
dats, senyor President ! 

E l  Sr. CONSELLER D E  JUSTICIA I 
D R E T  : Que a les cinc del matí la guarnició havia 
passat per tot Barcelona completament gratis. 

E l  Sr. PRESIDENT D E  LA GENERALI- 
T A T  : De manera que la V. S. creia que el neces- 
sari era que deixessin emplaqar estratPgicament 
totes les forces al carrer, a plaer, alla on elles vol- 
guessin ; que es poguessin emplacar i prendre l’en- 
trada de les carreteres, i, aleshores, quan ja hi 
hauria claror i estarien totes les forces emplaqades, 
amb els canons), metralladores, etc., com que bai- 
sarien tots els elements de fora, en UTI moment se 
les derrotaria, es desfaria aquell exPrcit establert 
d’una manera estratPgica pels carrers i per les pla- 
ces de Barcelona, per una munió de gent que, diu 
la V. S., no tenia armes. Perd és que, a més a més, 
hi ha una cosa, senyor Dencas : Si era així, jo, 
que vaig parlar-li a les dues i a les quatre quei- 
sant-me’n, per quP no m’ho deia? Per quP no em 
deia la V. 9. : (Ara noi feu res)), en lloc de dir-me : 
((Ara vénen quatre-cents homes ! )) Per quP havien 
de venir quatre-cents homes, si la V. S. no podia 
fer res que no es fes de dia ? Per qui: noi m’ho deia 
la V. S. ? Per qui? havia d’estar jo absent d’aques- 
tes orientacions sublims, estrategiques, de la ment 
de la V. S. ? La V. S. tenia l’obligació de dir-m’ho : 
uAguanteu, aguanteu i no feu res, perquP quan 
vingui la matinada aleshores Ilangaré j o  totes les 
meves concentracions a la defensa de la Genera- 
litat.)) I si la V. S. ho hagués dit, aleshores la 
V. S. tindria raó. Perd la V. S., durant les dues 
vegades que em va parlar, no em digué res - i no 
necessitava que jo l’avisés de nou, perquP podia 
cridar-me la V. S. -. A més, per que la V. S. va 
admetre que a les vuit de la nit, quan era foisc, es 
fes la prottesta per tal que els fetsi esdevinguessin 
arran de les vuit de la nit ? Per que la V. S. admeté 
aixb i no digué res ? 

Fa  pensar molt, senyor Dencas, fa pensar 
molt - no dubtant de la intenció de la V. S., sinó 
de la incapacitat de la V. S., que després de voler 
cobrir-se, no perquP la V. S. hagi pensat realment 
en aquest pla estratPgic, sinó que pensant, medi- 
tant i torturant-se i dient-se : (( - Com ho expli- 
caré aix6 ? Com explicaré jo la meva ineptitud ?P, 
res’ més -, que hagi trobat la V. S. aquesta s o h -  
ció), perque si no sembla que la V. S. m’hoi hauria 
dit i m’hauria avisat que aguantéssim fins la ma- 
tinada que vindrien a defensar el Govern de la Ge- 
neralitat, que tindr’íem totes les fovces de fora, i 
i mai no ens va dir res. Aleshoires ens troblarem no- 
saltres, en un moiment en el qual tota la defensa era 
absoilutament impossible. 

Senyors, jo no jutjo que sigui més bo o més do- 
lent l’ésser o el no ésser valent. ns una cosa de tem- 

., 
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perament, i el valor s’ha de tenir en fred, i en fred 
i en compliment del deure és valor de deb6. A més, 
l’estat d’inim d’un, I’estat d’Anim en quP es troba, 
ajuda molt a fer temeritats o a no fer-ne, i jo, se- 
nyor Dencas, que estava en un estat d ’ h i m  - la 
V. S. el coneixia perquP de vegades n’havíem par- 
lat - en quP la vida me l’estimava p c  ; per tant, 
podia fer de temerari a pratcient, i així no és es- 
trany que apurés massa els minuts, massa, per- 
quP es va salvar per miracle una veritable ca- 
tastrofe. I si del si del Govern hagués hagut de 
sortir una paraula de més cordura i de mCts seny, 
d’un valor més serit, no era meva, puix reconec 
que la meva era una actitud en aquell moment una 
mica temeriiria. 

I va arribar el moment en que no hi havia de- 
fensa possible i en quP tots els Consellers varen 
creure que havia arribat l’hora de la capitalució. 
E l  comandant Pitrez Farras va venir i em va dir 
que la defensa era inútil, que estava perdut, que 
ell s’aguantaria allí una hora, dues hores, el temps 
que fos necessari, que ell moriria allí, que ell ha- 
via de morir allí i que ell volia morir allí, per6 
que nosaltres, Govern de la Generalitat, sortís- 
sim i ens n’anéssim perquit hi havia la porta del 
darrera que estava a la nostra entera disposició - 
va estar-hi tota la nit, varem rebre algunes visi- 
tes aquella nit -. NOI virem Iacceptar. Ja ho sé, ja 
ho sé, que tots els generals que han conspirat han 
fugit, i que aix6 és cosa de bona tactica, ja ho sé. 
La V. S. és aficionat a aquestes lectures. Tenim 
un nostre general, gran general, el general Prim, 
que abans del seu triomf va fugir tres o quatre 
vegades ; si no hagués fugit hauria estat afusellat 
i no hauria pogut tornar a conspirar. Aquesta és 
la veritable filosofia guerrera. Ah! ,  perd nosal- 
tres no érem generals, nosaltres no érem cabdills 
militars, nosaltres érem el Govern de Catalunya, 
i era el gest, era el pensament polític, era la defi- 
nició futura del moviment, era el que no es per- 
dés l’alit sentimiental que forma el nacionalisme 
del nostre poble. (Molt  bé ! ,  molt b é ! )  

Perd era, a més ; era, a més, senyors Dipu- 
tats, que nosaltres allí teníem alguns Dipubats, 
alguns dels senyors que s’asseuen en aqluests es- 
cons, i nosaltres allí teníem Mossos de 1’Esqua- 
dra, hi havia periodistes, algun altre minyó, i jo 
pregunto : ¿Si  Lluís Companys, President de la 
Generalitat, hagués marxat, i hagués marxat el 
Govern de Catalunya, on fóra aquestes hores el 
cap de Pitrez Farras? (Molt  b é ! )  

No, no podíem deixar abandonats el nostres 
companys ni el nostre lloc. No els podlíem deixar 
abandonats. Jo em vaig posar a l’aparell i vaig 
comunicar amb el general Batet. Ell ho ha dit : 
no ho dic jo ; ho han sentit els meus Consellers. 
Vaig capitular. Em va dir que polsés bandera blan- 
ca. Va ésser quant vaig comunicar a la V. S. la 
capitulació. E1 general Batet em va dir que es 
tindria la possible benevolitncia, i jo li vaig res- 
pondre : ((Pels altres l’acceptm ; i vaig tenir el 
desenfado de dir-li : ( (Per  a mi, ni la vull, ni EU 
demano ,  ni la wecessi ton.  (Rumors.) 

Van entrar les forces, i jo em vaig girar als 
meus companys que estaven per allí, i els vaig dir : ((as menester que ens trobin a tots al despatx 

del Consel1.u T o t s  em varen acompanyar. Em vaig 
posar jo darrera la taula, els altres estaven rode- 
jant-me; va entrar el capit& 01 comandant. Ens 
varem constituir presoners. Després varem anar 
a Capitania, i després de passar €1 calvari anant 
cap a Capitania, no ja pel perill, sinó per les veus 
que virem haver de sentir i les amenaces que 
vBrem haver d’escoltar, varem arribar a dalt, i 
ens varen prendre immediata declaració en judi- 
ci sumaríssim ; i no se sabia quin Govern hi havia 
a Espanya, com s’havien traduit els fets d’Astú- 
ries, com s’havia traduit el de Catalunya i que 
havia passat a Espanya, amb la Ceda al poder, i 
si hi havia una situació de forya 3 de dictadura. 
1 e! primer que em pregunten a mi, senyor Den- 
cas, és aixb : ((La V. s., per ésser President de la 
Generalitat i per tenir la jerarquia política que 
la V. S. té, ¿és pot considerar cap i director del 
moviment?)) I jo vaig contestar, i el general Po- 
zas (que també cito noms), em diu : ((Li demano 
que presti atenció en el moment en quP estem i la 
importhcia de la pregunta.)) I jo li contesto : 
&s evident que jo  sóc el cap dirigent del movi- 
ment i l’únic responsab1e.a Parlava llavors el Pre- 
sident de la Generalitat, amb error, o sense error, 
per6 que no quedés amb la meva actuació minvat 
el sentiment nacional de Catalunya ni la dignitat 
de Catalunya. Ah, senyor Dencas! No es cregui 
la V. S. que dic tot el que podria dir per a com- 
batre la V. S., perquP no m’interessa combatre’l ; 
m’interessa que tots parlin de bona fe, diguin i 
reconeixin lleialment l’actitud de cadasctí, i si 
hi ha culpa, pagar-la ; i si hi ha mPrits, reconei- 
xer-10s. Podíem haver fugit, senyx Dencas, per- 
quP ens ho havia ofert el comandant Farras. ¿Perd 
se’n dóna compte la V. S., se’n dóna compte la 
V. S.? Podíem haver marxat cinquanta vegades 
en el transcurs de tota la nit ; alguns amics - he 
dit i ho repeteixo - ens varen visitar i havien tor- 
nat a marxar, ens ho va oferir el comandant Far- 
ras quedant-se ell allí per a guardar la retirada, 
i. per6 se’n fa carrec la V. S. ? De nanera que arri- 
bavem a la porta i jo deia : uAdén, Lluhí ; adéu, 
Martí Esteve ! n, i ens separavern fugitius, bus- 
cant una casa on amagar-nos, per a després poder 
saltar a Franga. Era aixb el Govxn de la Gene- 
ralitat? (Mol t  b é ! )  

Jo dic a la V. S. : E l  pensament polític del 6 
d’octubre, té raó la V. S., si hi ha glbria, el ma- 
teix és de la V. S. que de nosaltres ; si error, és 
igual de la V. S. que de nosaltres. Efl desastre 
d’organització del 6 d’octubre afecta singularment 
b V. S., i he de reconPixer que també a nos- 
altres perquP havíem cregut en els dots d’organit- 
zació de la V. S. L’hem pagat, perd també ens 
afecta a nosaltres. 

La V. S. ha dit una cosa que cal aclarir, per- 
qu2 naturalment a mi em passaran moltes coses 
enlaire per l’avanqat de l’hora, p r i ,  ja ratificaré 
i en diré més. I aquesta cosa que cal aclarir és 
que se li havien posat perPPtues dificultats per tal 
de tenir els elements necessaris Ferque en el seu 
dia es pogués fer la protesta !amb l’eficiencia que 
fas necessiria. Na ho he de discutir, per6 ser& 
o na ser& veritat. {Perd a mi no se m’ha dit, se- 
nyor Dencas, que s’havien trobat armes en dife- 
rents llocs, armes Que no havien esta> usades? 
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e finslen aquest Parlament es  

able Sr. CANSELLER D’ECONOt- 
RICULTURA, : I dinamita. 

able Sr. PRESIDENT DE LA GE- 
NERALITAT : ¿ I la V., S. el dia que diu que 
vaig anar a visitar-10, i té ra61, no em va ensenyar 
un magnífic tanc que denr8 fer les delícies dels 
excursionistes ? i Doncs i tots els elemeiits que es 
tenien, totes aquestes coses i tots aquests mitjans, 
pocs o curts, si encara en sobraren, perquP en vo- 
lia més la V. S.?  Es possible que li0 tingui raó#, 
senyor Dencas, per6 tal com ho ha dit la V. S., 
no ha quedat clar aixb, perquP si no s’han usat 
les armes que es tenien, mai noi es poldia trobar l’efi- 
ciencia de les armes que es demanaven de més. 
(Mol t  bé!)  

Repeteixo, per tant, encara que el meu discurs 
no sigui ben coherent, perquZ em vaig recordant 
de coses que interposo, que tocant els motius que 
vareu produir el pensament polític del G: d’octu- 
bre, errors, desencerts o encerts, la V. S. en té lla 
mateixa &ria o la mateixa culpabilitat ; que du- 
rant els fets d’organitzaci6, que es varen produir el 
dia 4 d’octubre, tots en tenim respinsabilitat, i la 
lT. S. n’es un responsiable més directe. Perd per- 
quP el moviment del G d’octubre perdés tot el que 
tinguts de lamentable, el que la V. S. exposava 
amb tanta fsulcciól, i tot el que tingués de ridícul 
i en quedés una gesta definida, una gesta digna, 
d’aixd ens volem atribuir nosaltres, romanent 

Generalita: i declarant-nos responsables, la 
r glhria, l’iinica glhria. (Molt b Q ! )  

U P  f h a  el G rl’octubre si li treu la V. S. laques- 
nitat de declarar-se responsable en un mo- 

nient de perill, que est; molt aviat dit ara, perd en 
e confusiolnisme i de dubte dels 
no n’estava pas? No vull mesu- 

la V. S. Per qui. hem de mesurtar 
acceptar que lla V. S. hagi tingut 
i volgut. No els hi nego. No és 
stncert pollític. Si no és perqui 

ens vhrem declarar responsables i des- 
s declaracions, vbem exposar 
ctor del G d’octubre, la protes- 

ta de Catalunya authoma, la protesta de la nos- 
itat republicana ; si no hagués estat 
perque després, dlavant del Tribunal 

de Garanties, abans de la sentencia, em vhreig ai- 
xecar jo per a declarar Sue allí conservava incd- 
lume, inabatible, el meu pensament nacionalista, 
si no hagués estat pel procés escrit, pel judici oral 
i després pels sofriments normals de la presó1 i la 
cura que hem posat a apartfar tot all6 ridícul que 

nia, no de la Generalitat, sinó de Governa- 
cura que hem posat a apartar tota cosa o 

taftarinesca o ridícula, per a consesviar definida, 
pura, límpida, la línia del pensament polític i del 
nostre propici sacrifici, sin6 fos per aixh, qui. en 
quedaria del 6 d’octubre ? 

enyor Dencas, senyors Diputats : Podria en- 
endre’m en aquestes coses, perd ja hi hau- 
6, perqui. no he volgut agreujar-les i per- 

o altres extrems. 

L’Es ta tu t  de Catalunya s’ha recobrat. 
Algun senyor Diputat ha parlat ací de I’Ordre 

Públic. Ah !, per6 és que considera ningú passi- 
ble que l’Ordre Públic no sigui retornat a la Ge- 
neralitat de Catalunya? De manera que Catalu- 
nya, per la seva sensibilitat republicana i pel seu 
amor a les institucions autdnomes que són din- 
tre de la Constitució, i, per tant, defensant-les es 
defensa la Constitució, ajunta el seu esfors a la 
protesta unanime, no ja de les esquerres, sinó de 
tots els partits autPnticament republicans d’Es- 
panya, i aixb porta pel procés i per tot el succclt 
un estat sentimental i reacciona la gent, i Cata- 
lunya pren un sentit d’influencia, d’irradiació, i 
les institucions autbnomes són estimades fora de 
Catalunya de manera que no s’hauria aconseguit ni 
amb mil discursos ni amb cinc anys de propa- 
ganda, i ara que tenim el suportl no solament d’ha- 
ver ajuntat el nostre sentit, pel que tenia de res- 
ponsabilitat i pel que tenia d’amor a les llibertats 
de Catalunya, al sentit dels partits republicans 
que han passat una tragPdia dolorosa, que Cata- 
lunya ha contribui‘t tant amb la seva votació ad- 
mirable al recobrament de la República,  creieu 
que hi hagi ningú dels vencedors del 16 de febrer 
que ens regateixi la més petita cosa de les insti- 
tucions autbnonies tal com estaven establertes ? 
Fóra aixd una deslleialtat, una indignitat que no 
cal ni pensar en cap dels polítics que ens han acom- 
panyat en les nostres propagandes electorals. (Molt  
bé!  Molt  b é ! )  

Ah !, és 1’Estatut íntegre que es recobra, per- 
qui. es podrj o no es podra atacar el 6 d’octubre. 
Ah !, perd el 6 d’octubre - i en aquest honor i 
en aquesta glbria hi entra també la V. S. (diri- 
gint-se al senyor Dencris) - caldria profunditzar- 
la el pensament poilitic del 6 d’octubre. H i  ha 
molts que l’han blasmat en els primers moments ; 
poc n polc arriben la veure I’eficiPncia del 6 d’oc- 
tubre. Molts l’enlairen ara. Perd era un pensa- 
ment que jo des del primer dia vaig dir el que 
succeiria, el que passaria : aquest recobrament que 
s’ha aconseguit. D’altra manera, quP ?, Lluís 
Companys, President de la Generalitat, amb tota 
la seva histhria, amb un partit d’esquerra, amb 
un Govern d’esquerres, servidor, sotmPs a uns 
elements de dubtós republicanisme, pitjor que dub- 
t6s repubiicanisme, d’intencions feixistes ! Jo a 
la Generalitat visites protocol&-ies, acompanyant 
el senyor Gil Robles o el senyor Royo Villanova 
o el senyor Albiííana, que estaven amb la situació 
que governava, arrossrgant per terra tota la signi- 
ficació de l’autono’mia, no per un partit més o 
menys autonomista o centralista que governi, no 
és per aixb, sinó perquP estivem en el moment 
determinant de la lluita, en l’únic moment d’una 
histdria, perquP aquestes coses no es reprodueixen, 
estavern en el moment determinant d’aquella Ilui- 
ta. Jo dic a les VV. SS. que si el Govern de la 
Generalitat en aquell moment, davant de la pro- 
testa unininie de totes les forces republicanes 
d’Espanya s’hagués mantingut silenciós, donant 
suport a unes institucions falsejades, jo dic a les 
VV. SS. que s’hauria produit aquí un desencís 
absolut, que I’autonomia hauria quedat, no ja 
morta en l’estructura, sinó morta en la seva base. 
I fora d’Espanya ens haurien qualificat de fenicis 
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o del que sigui, i hauríem tingut l’aversi6 de 
totes les forces obreres i de tots els nuclis repu- 
blicans. (Molt  bé!  Molt  b é ! )  

E1 Sr. FRONJOSA : Exacte. 
L’honorable Sr. PRESIDENT D E  L A  GE- 

NERALITAT : Hauríem compromPs l’autono- 
mia. Hem salvat un moment polític difícil, perd 
l’hem salvat singularment pel nostre gest i per la 
nostra conducta. (Molt  be’!, molt  be‘!) 

No he de dir res més. Posat a parlar sobre 
aquestes coses, surten de vegades dolors ; de vega- 
des surten impulsos d’indignació. Que se’ns dis- 
cuteixi, perd cara a cara. Que se’ns analitzin els 
nostres actes. Tindrem molt de dolent. Que se’ns 
reconegui, almenys, que no hem tingut altra mira 
que aquesta dignitat de la investidura que el poble 
de Catalunya, sense mereixer-ho, ens ha donat i 
atorgat. (Molt  bé!)  

I respecte a la V. S., senyor Dencas, que ca- 
dascú accepti les seves responsabilitats i les seves 
culpes. Jo no l’he volguda definir més. No em plau 
definir-les més. No vull fer retichcies ; no és que 
amb aixd vulgui dir que !es culpes de la V. S. si- 
guin res que facin traició als ideals. No, no ; ho de- 
claro públicament. Les culpes de l’encert, del des- 
encert, dels resultats, les culpes del pensameut po- 
lític i de la conducta, que cadascú accepti les seves. 
Nosaltres hem ofert a l’opinió pública, amb error 
o sense error, tota la nostra voluntat i tot el nostre 
sentiment, i esperem que l’opinió pública, almenys, 
reconegui la nostra bona fe i el nostre patriotisme. 
Ja he dit. (Grans aplaudiments e n  tots els sectors 
governamentals.) 

(Es  suspBiz el debat.) 

O R D R E  D E L  D I A  

per a la sessió de dimecres 
I .  Precs i preguntes. 
2. Continuació de la interpellació del Diputat 

senyor Simó i Bofarull sobre els fets del 6 d’octu- 
bre del 1934 i llurs antecedents. 

Votació definitiva del Dictamen de la Co- 
missió sobre el Projecte de Llei aprovant la segre- 
gació d’una part del terme municipal de Sant Boi 
de Llupn&s, per tal d’ésser agregada al Municipi 
de Perafita. 

Votació definitiva del Dictunen de la Co- 
missió sobre el Projecte de Llei aprovant la segre- 
gació de les barriades de Cogullada i Hostalets, 
del terme municipal de Seva, per tal d’ésser agre- 
gades al Municipi de Balenyh. 

Votació definitiva del Dictamen de la Co- 
missió sobre el Projecte de Llei releivent a la prdr- 
roga de les autoritzacions contingudes en les Lleis 
del 13 d’abril del 1933 i 19 de mai$ del 1934. 

6. Discussió del Dictamen de la Comissió 
referent al Projecte de Llei sobre illegitimitat dels 
acords de les Autoritats i Organisnies de nome- 
iianient governatiu que regiren la vida municipal 
catalana durant el període compres entre el 6 d’oc- 
tubre del 1934 i el 19 de febrer darrer. 

7. Discussió del Dictamen de la Comissió 
sobre el Projecte de Llei autoritzait el Govern de 
la Generalitat per a disposar una renovació estra- 
ordinjria de Jutges i Procuradors muiiicipals de 
Catalunya. 

8. Discussió del Dictameli de la Comissió 
d’ Incompatibilitats. 

(S’aixeca la sessió a les onze quatre iizinuts 
de la vetlla.) 

3 .  

4. 

5. 

Jmprcg-rita d e  la Casa de C a n t a t  : Montalegre, 5 : Barcelona 




	Presidents i Governs de la Generalitat de Catalunya
	Presidents Vice-presidents i Secretaris del Parlament de Catalunya
	Decret convocant eleccions per a Diputats al Parlament de Catalunya
	Decret establint el Reglament provisional de la Junta preparatbria i constitució interina de la Cambra
	CONSTITUC16 PROVISIONAL DE LA CAMBRA
	REGLMNT DE LA CAMBRA
	DIPUTACI6 PERMANENT
	COMISSIONS PERMANENTS
	Govern interior
	Examen de comptes
	Agricultura i Economia
	Agricultura
	Economia
	Cultura
	Finances
	Governació i Sanitat
	Governaei6
	Justícia i Dret
	Peticions
	PresidPncia
	'Préssupostos:;;
	Sanitat i Assisthncia Social

	COMISSIONS mPECIAI,S
	Actes impugnades de Lleida Oden.)
	(Estatut Interior de Catalunya
	Resolució dels Conflictes dels Contractes de Conreu
	Contractes de Conreu-
	Llei Municipal de Catalunya
	Reglament interior
	trastlat de les despulles de Blasco Ib&fíez

	Suplicatoris

	MODIFICACI6 DE COMISSIONS
	PRESIDRNCIA DE LA CAMBRA
	Renunciament d™actes
	Defuncions
	Suplicatoris
	Assist&ncia a les sessions

	GARANTIES CONSTITUCIONALS
	PRESENTACIO DE DICYAMF,NS
	Celebració prórroga i suspensió

	PER A I,™El,ECCIÓ DE PRBSIDENT DZL TRIBUNAL DE: CASSACIÓ DE CATALüNPA
	OFICIN
	Oficial Major™ del Parlament
	Intervenció de Cabals

	DIARI DE SESSIONS i....‚
	PRBSIDBNCIA.™
	Elecci6 de l™honorable senyor Francesc Macia
	Mort de l™honorable senyor Francesc MaciB primer President de la Generalitat de Catalunya
	Elecció de l™honorable senyor Lluís Companys

	CONSELL DE GOVERN
	Dimissió del Govern provisional de la Generalitat
	Govern Llubí
	Govern Fi i™Sunyer t.......
	Govern Santaló i :
	Govern Companys ;
	El sentiment per la mort‚ ael Conseller de Governació senyor Joan Selves
	‚Constitució definitiva del Govern de la Generalitat

	ESTATUT 1NT;ERIOR DE CATALUNYA
	DEL GOVERN CAP DEL CONSELL CONSBLLER DELEGAT O CONSELLER PRIMZR
	Cooperació en l™homenatge a Francesc Lairet
	* ﬁa a * ™
	Llei Electoral
	Cambres de la Pr ietat Urbana
	Concedint autoritzaei6 al Consell Bxecutiu per a crear
	Nomenament dels Vocals de les Comissions Arbitrals creades en la LI& del 26 de juny del
	Sindicats Agrícoles
	Bases de la Cooperació
	Cooperatives
	Mutualitats
	Comissions arbitrals de districte
	mutualitat

	Taxa sobre el Consuni i serveis d™hostalatge i restaurant
	Eximint d™impostos la Caixa de CrPdit Agrícola i Cooperatiu
	Caka de Diipbsits i Consignacion8 de la Generalitat

	CULTURA
	Serveis d'ilrxius Biblioteques Museus i Patrimoni Histbric Artístic i Científic
	Consell de Cultura de la Generalitat
	Institut d'Acci6 Social Universitkria i Escolar de Catalunya
	Conservaci6 del Patrimoni Histbric Artístic i Científic de Catalunya
	Censura oinanatogrifica de protecció a la infancia
	la Generalitat i creant cent beques per a estudis universitar


	FINANC Es
	Pressupostos de la Generalitat per al
	Diphsits de garantia
	Aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris dels Ajuntaments
	Autoritzacions sd.licitades per 1'Ajuntament de Barcelona
	Emissió d'obligacions de Tresoreria de la Generalitat
	pobles entorn del repartiment general d'utilitats
	dels Municipis

	Aprova& d'un suplement de rr2dit per a pagaments de credits reconeguts
	Facilitant la venda d'una parcel-la de terreny procedent de l'antiga Granja Experimental
	Aprovació d'un suplement de credit
	L'impost de chdules personals
	Transferencies sobre diverses partides del Pressupost de d
	Concessió d'un cr&dit extraordinari
	Permuta duna parcelela de terreny
	Transferencies en el Pressupost del
	Prbrroga del Pressupost del 1933 de la Generalitat de Catahya per al primer trhestre del I934
	1'Ajuntament de Barcelona

	Prorrogant per al segon trimestre del 1934 el Pressupost del primer trimestre del 93t
	Transferencies de cr&dit entre diverses partides del Pressupost de l'any
	Ampliació de critdit en el Pressupost de despeses del primer trimestre de l'any
	Autorització d'knes transferencies de cr&dit
	Autorització d'un suplement de credit a partides del Pressup6st de despeses del prher trimestre del
	Transferencies entre partides del Pressupost de la Generalitat corresponent al primer trimestre del
	Addició als Pressuposts de conceptes referents als serveis #Indústria i Inspecció Ssnithia
	Generalitat restaurada

	Transferencia de cr&dit
	Pressupost de la Generalitat per al segon semestre del
	talunya

	Modificacions en els cr&dits per a les despescs de la Generalitat durant el segon semestre del
	Transferencies de credit
	anexes a la ciutat de Tarragona


	GOVERNACI6
	Renovació deis Ajuntaments elegits per I'art 29 de la Llei Municipal
	Prbrroga del mandat dels Regidors
	Segregació de termes municipals
	del 25 de mar9 del

	Ajornament de la data de celebració de les eleccions municipals
	Ajornament de les eleccions municipals
	Validesa dels acords de destitució de funcionaris adoptats pels Ajuntaments elegits e1 12 dabril del
	Normes per tal que els Ajuntaments puguin confeccionar un nou Pressupost
	sobre solars

	Creació d'uns Jurats d'Exaccions Locals
	Estructuració de la Comissaria General dOrdre Públic de Catalunya
	Segregació de Culera de Portbou per a formar un Municipi independent
	dependent
	independent

	Pressupost extraordinwi de liquidació de crPdits apiovats per 1™Ajuntament de Barcelona
	Aprovació de la Carta Municipal $Os6 de Ció
	Carnet didentitat
	Públic

	Llei municipal de Catalunya

	JUSTfCIA I DRET
	Concessió d™una pensió vitalícia anual a Sebastia Sunyer i Gavaldb
	Declarant vigent l™aphdix al Codi civil redactat per l™antiga Comissió de 1™11 de novembre del
	Resolució dels conflictes dels Contractes de Conreu
	Prorrogant la vigPncia de la Llei per a la solució dels conflictes derivats dels Contractes de Ccnrcu
	Contractes de Conreu
	Llei davant el Tribunal de Garanties constitucionals

	Coritractes de Conreu Ratificació.!.
	Llei de Contractes de Conreu del 14 de juny del
	Catalunya

	Majoria i habilitació d™edat
	Tribunal de Cassació de Catalunya
	President
	talunya

	Regulant el procediment per a l™exercici dels drets de referbndum
	Capacitat juridica de la dona i dels cbnjuges
	Autoritat paterna
	Tutela i curatela

	TREBALL
	Creació d™un Institut contra 1™Atur forsós

	ASSISTQNCIA SOCIAL
	Salinitat de les aigües
	Bases per a l‚organització dels Serveis de Sanitat i Assist6ncia Social a Catalunya
	Aigües minero-medicinals i aigües pures de rkgim
	Coordinació i control sanitari públic
	Divisió sanitjria de Catalunya
	Carta municipal sanithia de Barcelona

	AI GOVERN CONSELLER DELEGAT O CONSELLER PRIMER
	El traspks dels serveis d™aviació
	L™actitud del Govern de la Generalitat en relació als nomenaments de funcionaris
	trasphs de serveis de 1™Estat a la Generalitat
	conseqii5ncies polítiques de les darreres eleccions legislatives
	política electoral del Govern
	L™Assemblea agrícola de Lleida
	La política econbmica del Govern de Catalunya

	FINANCES
	Un desfalc a la Recaptació de tributs de Girona
	La situació de les finances i les perspectives del viualt Pressupost

	cesc Macid És aprovada
	visional
	Lluhi
	posa el programa del Govern
	Nove rectificacib
	VIDAL I GUARDIOLA: Rectificació
	Prec al Govern
	pel.lació



