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Sota la presi&ncia d'edat dei' senyor Josep Maria Poblet, s'obre la sessid a la una i cinc minuts del migdia. 
El senyor President declara constttuii' el Parlament de CataIUnya i adre~u a la Cambra una a&cucid. 
Es llegeixen les normef per a IQ constitucid provisional del Parlament de Catalunya. 
Es procedeix a la votació de les dites n o m s ,  que sdn aprovades per unanim ftut, a excepcib de dos senyors Diputat#. 

La semi6 s'interromp a tres quarts menys cinc minuts de dues del migdia i 6s represa a un quart i cinc minuts de sis 

Es prucedeh a l'eieccid del President provisional del Parlament. 
Es procedeix, tot seguit, a IWeccid deis dos Vice-presidents. Sdn elegits ei senyor Isidre Molas, com a Vice-president 

Finalment, sdn elegits eis senyors Aamon Camp, corn a Secretari primer; Felip Lurda, com a Secretari segon; 

Tots els senyom i senyores Diputats elegits passen a ocupar la Mesa presidencial. 
El Mult Honorable Sr. Heribert Barrera adreca a la Cambra unes paraules d'agraiment i aixeca la sessid tot anun- 

Lu sessid Jnalitza a les set i &u minuts del vespre amb el cant d'd?ls Segadorm, entonat per tota la sala, 

El senyor Acosta Sdnchez demana la p a r r d ~ ,  que li és denegada. 

de la tarda. 
elegit el senyor Heribert Barrera, 

primer, 5 la senyora Concegcfd Ferrer, com a Vice-presidenta segona. 

Ramon Esgasa, com a Secretari tercer, i Emlc Manuel-Rimbau, corn u Secretari quart, 

ciant que la prdxima sessid dindrd lluc abans de deu dies. 



S’obse la sessi6 a la una i cinc minuts del migdia, sota 
Ea presidhcia del senyor Josep Maria Poblet. 

El Sr. PRESIDENT (Sr. Poblet): Senyors Diputats 
que vireu ser elegits el mes d’agost de 1932, senyors 
Diputats i senyores Diputades que vireu ser elegits el 
dia 20 de mar9 d’aquest any, dignissirnes autoritats, 
senyores i senyors, en aquest moment queda constitu’it el 
Parlament de Catalunya. 

(Tots els senyors Diputats es posen drets. Llargs 
up la udirnen f s .) 

Com és sabut, serA nomis per raons d’edttt que avui 
les paraules que ressonin en aquest Palau siguin les me- 
ves, j a  que si no fos per aquesta circumstkncia, altres 
veus podrien &ser escoltades amb una més gran autori- 
tat. Del que, per& podeu estar segurs Cs que les que pro- 
nuncio s6n dites per un nacionalista que ho és d’enqh que 
tenia Ús de raó, ja que ha estat fita primordial de la meva 
llarga vida l’assoliment de la llibertat del nostre poble, ja 
que, per al qui us parla, Catalunya ha esdevingut, tant 
corn la meva enamorada, unit mena de nimfa constant. 
Per aixd heu de comprendre 1’emociÓ que sento, no eom- 
parable a cap altra, en el moment d’obrir aquesta Assem- 
blea, car no puc oblidar que aviat far& quaranta-vuit 
anys la inaugurava el més ilhstre dels catalans dels 
darrers temps, Francesc Macii  Com tampoc no puc 
deixar marginades altres figures que, per entre les parets 
d’aquesta vella Ciutadella, van tenir un paper prepon- 
derant, davant les quals cal situar la personalitat de Lluís 
Companys, afusellat pels enemics de Catalunya, la de 
qui el va succeir en unes hores de dissort, Josep Ida, i, no 
cal precisar-ho, la de Josep Tarradellas, que en aquest 
acte ha volgut dir-nos unes paraules d’estimul a propbsit 
de la tasca que anem a comengar, tots ells honorables 
Presidents de la primera de les nostres institucions, Com- 
prendreu, doncs, la meva inferioritat davant d’aquestes 
figures cabdals que han esdevingut peces clau de la his- 
thria del país. I encara, al seu costat, ca[ posar-hi, ben 
destacats, eis noms d’homes de diferents tendhncies, com 
els de Joan Casanovas, LA. Martinez Domingo, Jaume 
Serra i Hhter,  Antoni Rovira i Virgili, Manuel Serra i 
Moret i Francesc Farreres i Duran, els quals, j a  hagi 
cstat en un Parlament en plena vigkncia o des de l’exili, 
l’han presidit. A excepci6 del darrer, ja no pertanyen a 
aquest mbn, com no hi pertanyen tants d’altres com- 
panys de lluita que avui ens farien costat en aquest acte 
solemne. Per a ells vagi, doncs, el millor dels nostres 
records i el mts sincer dels homenatges, i d’una manera 
especial per al President mhrtir, Lluís Companys. Per a 
tots demano a aquesta Assemblea un minut de silenci a 
la seva membria. 

I, complerta aquesta part inicial, cal situar-nos en la 
gloriosa data d’avui, ja que de nou una Assemblea de 
Diputats elegits democriticament ha de cornenpr la 
tasca de posar en marxa la Catalunya autdnoma, feina 
emmarcada entre aquest recinte fet construir precisa- 
ment per un monarca que, en ordenar que fos alqat, tenia 
com a consigna de voler reprimir, diriem millor, 
anorrearp els autkntics sentiments de llibertat que sbn 
consubstancials amb la nostra manera de ser. Perd els 
homes i els governs passen, i una vegada més queda 

demostrat amb aquesta reunió d’avui que els pobles res-. 
ten dempeus. I, amb eis pobles, la seva personalitat 
cdlectiva, i sobretot all6 que Cs mks essencial: la volun- 
f n t  de voler continuar essent, o sigui, el que, per damunt 
d’ernbats i de maltempsades, hem estat sempre: una 
Llaci6 que vol viure amb el seu tarttnnh, i sota et mestrat- 
ge d’una llengua heretada de pares a fills, que constitueix 
la paret mestra de les nostres esskncies. 

Passades, doncs, les jornades electorals, arriba l’hom 
de posar-nos a la feina, tasca plena d’esculls, per6 que 
amb l’esforq i la voluntat de tots hem de dur a born terme. 
S’ha dit i s’ha repetit que, pcrquk aixb esdevingui un fet, 
tenim l’eina de 1’Estatut en el marc del qual ens haurem 
de moure. Perd tambt deu ser cert que abans de co- 
menqar a fer-la servir hom veu que es tracta d’una eina 
no solament poc afilada, sinb idhuc plena d’osques. 
Momentaniament, pero, no en tenim d’altra. I amb eila, 
des dels inicis, hem de demostrar que podem governar- 
nos. No t s  aquest 1’Estatut que havia plebiscitat el nostre 
poble, sin6 t’elabosat amb excessives retallades ; uns cops 
de tisores, no ho oblidem, que majoritiriament havíem 
convingut que no havien de ser admesos. I no ho havien 
de ser perquk, de fet, aquestes retallades ja ens venien 
marcades per una ConstitucciÓ el sostre de la qual no 
podíem sobrepassar. 

Aquesta ha estat, senyors Diputats que m’escolteu, la 
gran falla dels governs que, una vegada més, i a l’hora de 
discutir fins on havia d’arribar ka nostra autonomia, 
s’han mostrat amb les retickncies habituals, car ei nostre 
procés autonbmic s’ha tractat com si fóssim uns nouvin- 
guts a la lluita, com una gent que, sobtadament, demana- 
va all6 que de dret ens pertany, oblidant que Catalunya, 
d’eneh de l’ensorrada del 1714, mai no ha deixat de 
reclamar la seva llibertat. Res, perd, no ha comptat en el 
moment d’atorgar-nos la llei; ni ei seguit de queixes i pro- 
testes que, des de fa més de dos segles, hem presentat 
d’una manera ininterrompuda, ni les persecucions de 
que, com a poble, hem estat objecte, ni els milers de vícti- 
mes caigudes en defensa d’uns ideals imrnoridors, ni les 
manifestacions multitudinhries, ni les lluites sostingudes 
en les hores negres de la clandestinitat. Res de tot aquest 
historial no ha comptat, ja que hem estat tractats com si, 
de cop i volta, a Catalunya se li haguessin despertat, sob- 
tadament, unes h i e s  ignorades d’autonomisrne. I, 
sobretot, all6 que per al qui us parla és mts greu, o sigui, 
que no es va tenir en cmsideracib que l’Estatut del 1932, 
pactat entre dos governs legítims, ens va ser arrabassat 
nomes que per la forqa de les armes. 

Se’ns ha considerat, doncs, com un de tants pobles tt 
h o r a  de reclamar els nostres drets, i és per aixo que no 
hem de deixar quieta aquesta eina que tenim a les mans, 
bo i anant, tan aviat com sigui possible, a iniciar el pro- 
cks de la reforma de [’actual Estatut, aprofitant, a més, 
les clarianes que es presentin i tambi: a emplenar les cli- 
velles que se’ns puguin mostrar. I tot aixb, amb una tos- 
suderia de superació, consistent a voler estar presents a 
tots els actes que, per bé que siguin emanats des de 
Madrid, facin referencia a Catalunya. Sera aixi com, de 
mica en mica, progressivament, podrem arribar a trans- 
formar 1’Estatut actual en 1’Estatut que es mereix el poble 
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catali. Com no s’haxl d’admetre noves demores, en mas- 
sa ocasions no prou justificades, en els ja c&lebres tras- 
passos de serveis; corn cal mirar d’aconseguir d’una 
vegada i per sempre aquesta cosa importantissima que 6s 
la televisib, que ha d’esdevenir ben nostra i ben catalana, 

Els catalans hem estat titllats moltes vegades de 
moure’ns entre dues característiques que ens son 
peculiars: el seny i la rauxa. I t s  precisament sota 
aquests dos signes que hauríem de saber conjuminar la 
mena d’entrelligat que ens portés el dificil equilibri, o 
sigui, la rauxa convertida en una conducta i una actitud 
plena d’ambició, pero plena també d’imaginacio. I el 
seny, en el sentit de saber fer les coses ben fetes. No hi ha 
d’haver disposicions, lleis ni decrets que facin el miracle 
de complaure a tothom, Per6 sí que, creant el clima 
necessari, caldria trobar una legislaci6 que interpretks ia 
majoria, bo i cercant la flexibilitat, per6 tambk i’enteresa, 
propies d’un poble que en diferents etapes de la nova. his- 
toria ha donat proves paleses de saber portar la nau a 
bon port. 

No podria acabar la meva intervenci6 sense referir-me 
al fet comarcal, tan viu en tots els Arnbits catalans, unes 
comarques que cal potenciar. Qui us parla, home de 
comarca, no ha cregut mai en la mena de faula del cen- 
tralisme barceloni, una histbria, aquesta, posada en cir- 
culaci6 precisament pels qui sempre han volgut trencar el 
sentit natural de les coses, o sigui, i’existkncia de la nacio 
i I’existkncia de les comarques. Cada vegada que els 
catalans ens hem governat, ho hem estat, de comarcalis- 
tes. Ja ho va ser la Mancomunitat de Prat de la Riba i de 
Puig i Cadafalch, unes petjades que la Generalitat res- 
taurada seguia, bo i fent radicar a diferents indrets de 
Catalunya molts dels seus serveis. Hem d’anar, doncs, 
encara, ampliant-los, per6 no dient solament que som 
comarcahtes, sino essent-ho de debb, de la mateixa 
manera que no n’hi ha prou de proclamar que Catalunya 
és una nació, car all0 que cal ks que aquesta naci6, pel 
seu contingut, ho esdevingui d’una manera efectiva. Qui 
is contrari n les comarques i a les nacionalitats es el cen- 
tralisme, vagi vestit del color que vagi vestit, inventor del 
sistema {(provincial)), totalment estrany i foraster a casa 
nostra. Per aixh cal també anar a la desarticdaci6 de les 
Diputacions, els serveis de les quals han de passar al 
Govern catali; organismes, amb tots els respectes que 
ens puguin merkixer, pccb que pel sal fet de dir-se (<pro- 
vincials)) esdevenen quelcom d’exiltic, j a  que z Catalu- 
nya no hi ha d’havc altres demarcacions que els munici- 
pis, les cornarques i la Generalitat. Totes les altres signifi- 
quen ingerkncies en el govern de la nostra nacionalitat 
que no es poden acirnetre. 

1 poques coses :&s. Per lii tasca esbossada amb 
aquestes paraules qtie, si més no, hauran tingut el mkrit 
de no ser cxcessivamcnt extenses, posem-nos a peballar, 
i a. treballar amb eldusiasmc. 1Jn wmpatriota rostre, i 
que no era pas polític, deia que dentusiasme cs sal de 
I’inima)). Un entusiasme, doncs, que en nosaltrcs no pot 
defallir i que mai no ha de permetre de veure seiints buits 
en aquest hemicicle, perqui quan s’accepta un casrec 
s’accepten així mateix els deures pertinents. En e h  mhlti- 
ples debats que anem a encetar, cadasclj podrh expressar 

les seves opinions, moltes vegades no pas convergents, 
per6 per ai seu curs normal caldra que sapiguem recor- 
dar que el concepte més aclaridor de la democracia ha de 
ser sempre el de saber guanyar, per6 també el de saber 
perdre. 

Que la flameta de la fe ens itmlumini per governar una 
Cataiunya que ha de ser la Catalunya de tots, no pas la 
d’una o altra tendkncia, sense, per& oblidar que els qui 
tenen la taula buida han de ser objecte de les nostres pre- 
ferhncies. I, en parlar de taules buides, hem de tenir pre- 
sents les dels compatriotes que encara viuen amb unes 
pensions modestes i, pitjor encara en molts casos, les dels 
que no en cobren de cap mena, una qiiestio aquesta que, 
si no est i  en nosaltres de poder resoldre, all6 que cal fer 
és posar-la ben present prop dels organismes competents, 
fins a aconsgguir que siguin establertes unes jubilacions 
dignes. L’eesperaqa d’obtenir per als nostres germans un 
demi millor ha de ser al nostre nord, a base d’un treball 
constant, corn si cada dia comenc6ssim de nou. I, posats 
a retreure injusticies, hem de fer esment de l’anbmala 
situació en que encara avui es troben la majoria dels 
antics funcionaris d’aquesta Generalitat, que van ser ces- 
sats pel fet d’haver servit fidelment el govern que els 
havia nomenat, uns funcionaris trets de l’exercici dels 
seus cirrecs pels qui van desencadenar I’anomenada 
guerra civil, que, cal dir-ho d’una vegada i per sempre, a 
mts de ser-nos imposada, va ser la mis  incivil i la mks 
inzitil de totes, una guerra que entre uns i altres hem de 
maldar perqul: no es repeteixi mai més. 

Malauradament, i per limitacions prou sabudes, no 
ser& a !’abast de nosaltres, i amb aixo acabo, de poder 
decidir en plets importantissims com son, per exemple, el 
de l’angaixosa situacib de tants milers de parats, ni 
entrar en el moll de 1’0s de f’leconomia, aspectes aquests 
que en línies generals corresponen al poder central. 
Repeteixo, per& que cap de les qüestions no ens ha de 
ser aliena, i que la Generalitat i aquest Parlament han de 
deixar sentir la seva veu en tot alli, que faci referhcia al 
desenrotllament del pais. I, si alguna vegada, enmig de la 
lluita diiiria, ens sentim decebuts, si en alguns moments 
flaquegen les nostres forces, recordem les paraules que 
‘el primer teoritzaáor ’ del ’ catalanisme polític, Valentí 
Almirall, posava com una consigna els primers dies de la 
Renaixenqn: ((Catalunya i endavant!)) (Molis aplaudi- 
ments.) 

L’Oficial major llegira a continuaci6 les normes per les 
quals s’hauran de regir les primeres actuacions per a la 
constitució provisional del Parlament i que se sotmeten a 
la votació dels senyors Diputats. Es llegeix, doncs, 1’An- 
nex número u. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: Normes per a la constitu- 
ci6 del Parlament de Catalunya: 

1 D r  Seri nomenada la Mesa presidencial provisional, 
que exercirli el cirrec fins a la constitucih definitiva dei 
‘Par Xament, i es compondra d’un President, clos Vice-presi- 
dents i quatre Secretaris. 

Les votacions per a E’eeleccib d’aquests carrecs es 
faran per mitji de paperetes, que els senyors Diputats lliu- 
raran a la Mesa perque siguin dipositades a I’urníi prepa- 
rada a aquest efecte. 

2.“ 
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Les votacions del President, dels Vice-presidents i dels 
Secretaris es faran successivament. 

3.’ Finida cada votacib, es realitzara l’escrutini cor- 
responent. El President d’edat tliurarA les paperetes a un 
Secretari perqub les Ilegeixi en veu alta. 

L’altre Secretari anotara els resultats de la votació, així 
com tots els incidents que s’hi esdovinguin. 

P Per a I’elecció del President, cada Diputat escriu- 
r,i un sol nom a cada papereta, i quedari elegit el qui ob- 
tingui majoria absoluta de vots. Si no n’hhi ha, es repetira 
E’eleccib entre els dos Diputats que s’kagin apropat mCs a 
la majoria, i quedari elegit el qui obtingui mes nombre de 
vots. 

En cas de paritat, es repetir$ I’elecci6 fins que un dels 
candidats tingui mks vots. 

5.‘ Per a I’elecció dels dos Vice-presidents, cada 
Diputat cscriuri un nom a la papereta, i quedaran elegits 
els qui3 pes ordre correlatiu, obtinguin majoria de vots. 

Per a l’elecci6 dels Secretaris, s’escriiir6 un nom a 
cada papereta, i quedaran elegits, per ordre de vots, els 
quatre que n’hagin obtinguts mks. 

Tant en aquesta elecci6 corn en la dels Vice-presi- 
dents, caldri ntenir-se, si hi ha paritat, a. all6 que disposa e1 
p a r i p  af quart. 

En tutes aquestes votacions seran considerades 
paperetes n u l h  les paperetes en blanc, les il-legiblcs o les 
que continguin noms de Diputats que no hagin presentat 
la credencial. Aquestes paperetes serviran, perb, per a 
computar cl nombre de Diputats que hagin pres part en 
I’acte. 

!laz Quan en una papereta hi hagi mks noms dels ne- 
cessaris, nomes es computarh el primer, i cls altres seran 

I considerats corn a no inscrits. 
Un cop acabades les votacions, cls qui hagin es- 

tat elegits ocuparan llurs llocs. 
En un termini de ‘bruit dies hhbils, cada Diputat 

prcsentara a la Mesa uila declarstcih sigriacin que expressi 
el Grup parlamentari al qual desitgi estar ndscrit. 

Eh Diputals que no haguessin prcsentnt llur cre-. 
dencial en constituir-se provisionalment el Parlament, Iliu- 
saran la dita alccfaracib al mateix tcrnps que la credencial. 

Aquells Diputats qiie no pertanyin a cap Grup 
parlamentari podran unir-se entre ells o manifestar a quin 
Grup mks afi desitgen ésser incorporats per als efectes del 
rkgim politic del Parlament. 

~n tot cas, la Mesa considerara que formen grup, 
en concepte de Grup mixt, tots aquells Diputat$ que no 
pertanyin a cap Grup mi desitgin incorporar-se a un sector 
afi. 

Els Grups parlamentaris haurafi de constar, al- 
menys, de quatre Diputats i figuraran en tes diverses Co- 
missions en proporcio a llur forGa numkrica. 

16? Els Grups nomenaran els Diputats que els hau- 
ran de represen tar per ats efectes parlamentaris. 

I 7.; Aquests representants posaran a coneixement 
del President del Parlament les altes i baixcs que es vagin 
succeint. 

18? S’aprova la constitucio de dues Comissions de 
treball: la Comissió dkompatibilitats i la Comissió de 
Regtarnent Interior del Parlament, formada 1 a primera per 

LC 

7,; 

8.” 

lO? 

B i .; 

12.; 

13.; 

14.; 

15: 

un representant de cada Grup parlamentari, i per disset 
Diputats la segona, nomenats per cada Grup en proporció 
als seus escons. La primera d’aquestes Comissions funcio- 
nara pel sistema del vot ponderat i la segona només en cas 
de paritat. Els representants dels Grups que formin les di- 
tes Comissions seran nomenats en el terme mixim de deu 
dies habils. 

i9? i darrer. En tot all6 que no sigui previst en aquestes 
normes provisionals, o per a la seva interpretacid, i desen- 
volupament, decidiri la Mesa provisional juntament amb 
un representant de c d a  Grup parlamentari. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, es 
posen a votacio Ies normes que acaben de ser llegides. Es 
prega que els qui votin ({sí)> es posin drets. 

(S,’uixequen tots e h  senyors i senyores Diputats, Elevat 
de dos.) 

El Sr, ACOSTA SANCHEZ: Sefior Presidente, pido 
la palabra. (Les parauies del senyor Acosta Shnchez sÓrt 
interrompudes per una remor de veus.) Pido la palabsa. 
Diputado par el $SA, deseu constatar,.. (EI Sr. Acosta 
Sdnchez 6,~  interrompi pel Sr. President. Mentrestafit, 
la resta de senyors i senyores D@utats romanen drets+) 

El SP. PRESIDENT: Rb, j o  haig de dir que aquí tinc 
un cerimoniai escrit i que m’hi haig d’atenir d’una 
manera estricta- Jo no tinc cap inconvenient que parli 
tothom qui vulgui. Ara bi, que consti que aix6 no esth 
escrit i que no m’ha estai: posat damunt aquest paper, i jo 
no tinc cap mks remei en aquests moments que seguir 
aquest cerimonial. 

El Sr. ACOSTA SANCHEZ: Se entiende denegada la 
petición. Reitero, clam, la petición. Mrny brevemente. 
(Remor de veus.) Una intcrvcncibn muy breve (veus de 
protesta) para decir, sin ánirno de empañar la solemni- 
daci y el brillo de esta fecha histbrica y la alegria de este 
dia que comparte tambih nuestro pueblo andalur,, que 
estamos en la ahligncibn de manifestar nuestra discon- 
formidad con la forma en que se han elaborada (remor 
de veus) las rrormas que se potien a votacih (la remor 
esdeuk més forta). Resulta inadmisiblc que no se nos 
haya consultado ... (La forta remor de veus impedeix de 
sentir les paraules que segueixen.) 
Un Sr. SECRETARI (Sr. Santiburcio): Perdonen, 

pero riingún Grupo parlamentari0 tienc derecho R hacer 
explicación de voto, y en consecuencia se estaba proce- 
diendo a votar, y en todo caso la explicnci6m de voto 
veridria a posteriori. Pero no obstante, el procedimiento 
cstá siguiendo y no hay explicación de voto en cuanto a 
este terna. En consecuencia, no ha lugar el que haya 
explicacibn de vota. (Aplaudiments.) 

El Sr. PRESIDENT: A més, em passen una nota on 
em diuen que no es pot interrompre aquest acte, Tindrem 
temps de parlar de tot i de la manera que vulguem. Repe- 
teixo: que es posin drets els Diputats que votin w h  

(Els senyors Secretaris procedeixen u comptar els 
senyors Dbutais que continuen a peu dret,) 

Poden seure. 
Es prega que els qui votin (mo)> es posin drets. 
(Es poserz drets dos senyors Diputats.) 
Es prega que els qui s’abstinguin es posin drets. 
(Tothom roman segut.) 

javier
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Queden aprovades les normes de la constitució provi- 
sional d’aquest Parlament per 132 vots que han dit ((si)), 
dos vots que han dit m m  i per cap abstenció. 

Se suspen, doncs, la sessió, i cunvoco les senyores i els 
senyors Diputats per a les cinc d’aquesta tarda. Gskies 
a tots. 

(Sn’n tres quarts menys cinc minuts de dues del mig- 
dia.) 

La sessi6 es =u repren a un quart i cinc minuts de sis de la 
tarda. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: Senyors Diputats, el 
senyor President obriri tot seguit la continua& de la 
sessid, d’aquesta tarda. S6n pregats d’ocupar el seu lloc. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, es 
comemca la sessi6, ttil com s’havia anunciat aquest matí. 
Continua, doncs, la sessió per a la constitucih provisio- 
nal del Parlament. Es procedeix a la votacib pera l’elec- 
cib del President provisional d’acord amb les normes 
aprovades. 

L’Oficial major fa14 repartir les paperetes, on caldri 
escriure un sol nom. I em sembla oportú que l’üíicial 
major repeteixi les ordenacions referents a la votació, 
que han estat aprovades aquest mati, perqui: quedin més 
en l’hnirn i en la rnemdria de tots. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: D’acord amb les indica- 
cions del President, llegir6 tes normes per a la constitució 
del Parlament que fan referkncia a I’acte de les votacions 
que ara se cclebrarti, i que són, exactament, la norma 
segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena 
i novena. 

D’acord amb aixd, la norma segona diu: 
({Les votacions per a l’elecci6 d’aquests carrecs -de 

President, Vice-presidents i Secretaris de la Mesa provi- 
sional s’entkn-, es farati per mitji de paperetes, que els 
senyors Diputats lliuraran a la Mesa perquk siguin dipo- 
sitades a l’urna preparada a aquest efecte. 

d e s  votacions par a l’elecció del President, dels Vice- 
presidents i dels Secretaris es faran successivament. 

))Article tercer : Finida cada wotacib, es realitzar& l’es- 
crutini corresponent. El President d’dat lliurari tes 
paperetes a un Secretari perque les llegeixi en veu alta. 

)>L’altre Secretari anotara els resultats de la vatació, 
així com tots els incidents que s’hi esdevinguin. 

)Article quart: Per a l’elecció del President, cada 
Diputat escriurh un sol nom a cada papereta, i quedara 
elegit el qui obtingui majoria absoluta de vots. Si no n’hi 
ha, es repetira l’eEecci6 entre els dos Diputats que s’hagin 
apropat més a la majoria, i quedari elegit el qui obtingui 
mks nombre de vats. 

))En cas de paritat, es repetiri l’elecci6 fins que un dels 
candidats tingui mks vats. 

>>Article cinquk: Fer a i’elecció dels dos Vice- 
presidents, cada Diputat escriura un nom a la papereta, i 
quedaran elegits els qui, per ordre correlatiu, obtinguin 
majoria de vots, 

)>Article sis&: Per a l’etecci6 dels Secretaris, s’escriurh 
un nom a cada papereta, I quedaran elegits, per ordre de 
vots, els quatre que n’hagin obtinguts més. 

))Article set&: Tant en aquesta eleccib con en la dels 

Vice-presidents, caldrh atenir-se, si hi ha paritat, a al16 
que disposa el paragraf quart. 

)>Article vuite: En totes aquestes votacions seran con- 
siderades paperetes nuLles les paperetes en blanc, les ilk- 
gibles o les que continguin noms de Diputats que no 
hagin presentat la credencial. Aquestes paperetes ser- 
viran, perd, per a computar el nombre de Diputats que 
hagin pres part en l’acte.)) 

X article novk i darrer, que fa seferkncia a la votacib 
que ara efectuarem: ({Quan en una papereta hi hagi rnbs 
noms dels necessaris, només es computara el primer, i els 
altres seran considerats com a no adscrits.)) 

Fet aixb, els senyors Diputats, per indicació, doncs, 
del President, i a les paperetes que els han estat reparti- 
des, poden fer-hi constar el nom del Diputat que desitgen 
veure elevat R la categoria de President d’aquesta Mesa 
provisional del Parlament de Catalunya. I immediata- 
ment, per \’ordre en quk els senyors Diputats han diposi- 
tat les seves credencials a la Secretaria provisional del 
Parlament, és a. dir, el mateix ordre en qu6 han estat lle- 
gits abans a la junta preparzttbria, seran cridats a fi que 
lliurin la papereta al Secretari, el qual ai seu torn la pas- 
sari al President, el qual també al seu torn la dipositara a 
l’urna. 

(Cumenp la votació.) 
El Sr. PRESIDENT: Falta algun Diputat per a diposi- 

(Es procedeix a I’escrutini.) 
El Sr. PRESIDENT: Clos l’escrutini, tot seguit 

donarem compte de la votació. (Pausa.) 
Senyores i senyors Diputats, el resultat de la votasi6 

k s  el següent: Heribert Barrera: 108 vots; Pere Ardiaca: 
24 vots; en blanc: 2 vots. (Aplaudiments perhnguls.) 

Queda, per tant, elegit President provisional del Parla- 
ment de Catatunya el Diputat senyor Heribert Barrera i 
Costa. Tot seguit, es procedeix a la votació per a I’elecciÓ 
dels dos Vice-presidents. L’Oficial major manari repartir 
les paperetes, on s’escriuri un sol nom. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: Els senyors uixers, si eis 
plau, que vulguin, doncs, distribuir les paperetes per pro- 
cedir a la votacio corresponent a E’elecci6 dels dos V i m  
presidents. (Pausa.) 

El Sr, PRESIDENT: Com que s’han repartit j a  tots 
els fulis en blanc, comenqa la votació. 

Ei Sr. OFICIAL MAJOR: D’acord amb les instruc- 
cions del President, procedirem, doncs, a cridar els 
senyors Diputats, com sempre, per l’ordre en que van 
dipositar les credencials. Em permeto de recordar que cal 
escriure un h i c  nom a les paperetes, be que calgui, en 
aquesta votacib, elegir dos Vice-presidents. En el cas que 
hi hagi més d’un nom, només sera tingut en compte, 
segons el reglament que aquesta mateixa Cambra ha 
aprovat aquest matí, el primer dels dos noms. 

tar el vot? Doncs es va a comenGar l’escrutini. 

tar el vot? Doncs, es corncnqa i’escrutini. 

(Comenca ka votacid.) 
El Sr. PRESIDENT: Falta algun Diputat per a diposi- 

(Es procedeix a E’escrmtini.) 
El Sr. PRESIDENT: Resultat de l’escrutini: Isidre 

Moles, 72 vots; Concepci6 Ferrer, 60 vots; en blanc, 2 
vots. Per tant, queda proclamat primer Vice-president 



Isidre Moles i segona Vice-presidenta Concepció Ferrer. 
(Aplaudiments perllongats. A /hora, diversos senyors 
l l i p la t s  i senyores DITputades fan  indicacions de no con- 
siderar prou correctes els nombres anunciats.) 

Senyores i senyors Diputats, com que hi ha algun dub- 
te, passarem a fer un nou recompte de vats. 

(Es procedeix a un altre recompte de vots.) 
Senyores i senyors Diputats, ja s’ha aclarit. Corn que 

es posaven les paperetes en diverses muntanyetes, n’hi 
havia una que s’havia traspassat d’una a l’altra. La vota- 
ció final i definitiva i aclarida k s ;  Isidre Moles, 71 vots; 
Concepció Ferrer, 6 1 vots; en blanc, dos. (Aplaudiments 
per lloagats.) 

El Sr. PRESIDENT: Anem a procedir a la votacib per 
a l’eleccib dels quatre Secretaris. L’Oficial major rnanará 
repartir les paperetes, on s’escriura un sol nom. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: Senyors uixers, complint 
les indicacions del senyor President, vulguin repartir als 
senyors Diputats les paperetes. 

El Sr. PRESTDENT: Com que tothom deu tenir els 
fulls en blanc, es va a comenqar l’escrutini. Vull dir, la 
votacib, E’Qficiaí major, com d’habitud, cornenqari a 
Blegir la llista perquk s’acostin a la Mesa els Diputats que 
han de votar. 

El Sr. OFICIAL MAJOR: Com en anteriors oca- 
sions, els Diputats seran ,cridats per l’ordre que van p e -  
sentar la seva credencial de Diputat a la secretaria provi- 
sional del Parlament. 

I 

(CornenCa la votacib.) 
El Sr. PRESIDENT: Hi ha alguna senyora o senyor 

Diputat que no hagi votat? Doncs ara, i perdoneu el lap- 
sus, cornen p r e m  I’cscrutini, 
(Es procedeix a I’escrutini.) 
EI Sr. PRESIDENT: El resultat de la votacib és el 

següent: Ramon Camp, 43 vots; Felip ksrda, 34 vots; 
Ramon Espasa, 24 vots; Enric Manuel Rimbau, 18 
vots; vots en blanc, 15. Per tant, queda proclamat Se- 
cretari primer, Ramon Camp; Secretari segon, Felip 
torda; Secretari tercer, Ramon Espasa; Secretari quart, 
Enric Manuel Rimbau. (Aplaudiments perlIongats.) 

Demano als elegits que vinguin a ocupar el lloc d’a- 
questa Presidkneia perquk la nostra tasca provisional ja 
:;%a acabat. Gricies a tots. (Aplaudiments,) 

(’2s esmentats serzyors passen u !u ¡%fem presidencial. 
Ocupa ¡u Presidgncia el senyor Barrera) 

El Sr. PRESIDENT (senyor Barrera): Senyores i 
senyors Diputats, permeteu-me unes breus paraules. En 
primer lloc, de regraciament, en nom de tots els com- 
panys de la Mesa provisional i en el meu propi, per la 
confianGa que ens heu conferit. En particular, jo us estic 
molt agsail per aquest alt honor, i us asseguro que trac- 
taré de ser-ne digne. Complir6 i faré complir el Regla- 
ment, faré que siguin respectats eis drets de tots i cadas- 
cun dels Diputats i els drets de tots els Crups parlamen- 
taris, i ,  en d que depengui de mi, amb la interpretació del 
Reglament que aquesta C arnbra hauri aprovat, intentar& 
que hi hagi la mAxirna flexibilitat i la maxima amplitud en 
tots els casos. No obstant aixb, vetllar& perquk els debats 
cs desenvolupin amb la serenitat i la dignitat que ha d’es- 
caure al Parlament, de Catalunya, perquh, senyores i 

senyors, tenim una gran tasca i una gran responsabilitat 
davant nostre. 

En aquests moments, quan podem dir que de veritat la 
democrdcia reprbn a casa nostra, el país té els ulls fits en 
tots nosaltres, i fora de Catalunya també es considera 
fins a quin punt Catalunya seri digna d’aquesta voluntat 
d’autogovern que hem proclamat durant tants anys. 
Hem de fer entre tots que Catalunya sigui realment un 
model i paradigma, i ,jo diria que I’hxit o el fracas de la 
nova etapa democsitica a tot I’EEstat depkn en bona part 
de nosaltres. Hem de ser dignes tamhk de tota aquesta 
llarga hist6ria de la nostra terra, en primer lloc del. Parla- 
ment del 1932, la tasca del qual va ser tan important, 
malgrat les dificilíssimes circumstancies en les quals 
hagué de treballar. I, més enlli dels segles, hem de ser 
dignes de les nostres Corts generals, d’aquesta llarga 
skrie de Corts generals que, del segle XEY al segle XVIU9 
van representar la primera forma de la dernocracia a 
casa nostra. Les de Barcelona, l’any 1706, foren les 
darreres. Desprks vingueren ja la guerra, el decret de 
Nova Planta, i durant més de dos segles Catalunya no 
tingui: representants directes que fossin els intkrprets i els 
rectors dels seus destins. 

Aquest Parlament, senyores i senyors Diputats, ha de 
comenqar a bastir la Catalunya dels nostres somnis, i per 
a fwho  necessitem l’ajut i l’esforq de tots. Com deia 
aquest matí I’Honorable President Senyor Josep Tarra- 
dellas, cal que Catalunya estigui unida, i k s  nomix si real- 
ment la Generalitat, i en primer lloc la seva mhxima insti- 
tuci6, aquest Parlament, sap treballar per tots els ca- 
talans, per tots els catalans sigui quin sigui llur origen, 
que podrem tirar enclavant la nostra tasca. Cal que 
aquest Parlament no decebi ningú, que tothom s’hi senti 
autknticament representat, i que, treballant per tots, tre- 
balli, en definitiva, per Catalunya. 

Aquest matí, el nostre President d’edat, Josep Maria 
Poblet, ha dedicat un record a tots els qui, en un momcnt 
o altre, a l’interior de Catalunya o R l’exili, presidiren el 
darrer Parlament, l’elegit el 1932. Aixo m’estalvia ara de 
repetir-ho. Per6 jo no voldria acabar sense recordar tants 
i tants companys de lluita que no han arribat a veure el 
final d’aquesta llarga nit que ha durat quaranta anys, que 
ens han deixat quan tot just apuntava l’alba o que no han 
pogut aconseguir aquest migdia de joia, que haurien 
hagut de ser aquí amb nosaltres, que hi haurien estat 
molts d’ells segurament si la mort no se’ls haguhs endut 
massa aviat. Seria massa llarg intentar fer-ne una llista. 
Permeteu-rne nom& citar dos noms, el de Joan Sansa i el 
de Josep Pallach. 

Senyores i senyors Diputats, aquests buits ens fan la 
tasca més feixuga, per6 tenim un nord: garantir ín lliber- 
tat i el benestar dels catalans, recuperar per a la nostra 
nació la sobirania perduda. Espero i confio que aquest 
Parlament fari passos decisius v&s aquest objectiu. 

Endavant, doncs, per Catalunya i a la feina! 
La propera sessi6, d’acord amb el nostre Estatut 

d’Autonomia, tindri per objecte l’eleccib presidencia1, i 
tindra lloc abans de deu dies. Els senyors Diputats seran 
convocats personalment. S’aixeca la sessib. (EZs senyors 
Diputats es posen drets. Aplaudiments per1 longu t s .) 
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(Tot seguit els presents entonen el cant d’<(Eís Sega- 

El Sr, PRESIDENT: Visca Catalunya lliure! 

(fix contestat undnimement. Forts i perllongats a p h -  
dorm.) diments. Sdn lm set i deu minuts del vespre.) 
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