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S'obre la sessio' a dos quarts menys cinc minuts d'unze del matisota la prmidthcia del M d t  Honorable Sr. Heriberl 
Barrera. 

Punt primer de l'Ordre dei dia: discussid i aprovacid del Projecte de Reglament presentat per la Comissi6 de Regla- 
ment. 

El senyor President, abans de comencar el debat, adverteix que, si  els senyors Diputats hi estan d'acord, no esgroce- 
dird a la tecfura dels arficles del Dictamen, ni de les esmenes, a excepcid de ¡es esmenes en veu que puguin esser 
presenludes a la Mesa i que seran llegides a h ~ n s  de d i scu ihe .  No obstanl uix& si algun Diputat demana que 
es faci 

S 'inicia la dimmib del Reglament dei Parlament pels articles i i 2, als quals no hi ha esmenes presentades, es proce- 
deix a la seva V O ~ Q C ~ ~  conjunta i resten aprovats per unanimitat dels presents Ip. 174). 

A I'article 3 hi ha una esmena d 'uddicid presentada pel senyor Benet, del G.  Mixt, i urt vot parliculur presentat pel G. 
p .  del PSUC. Els senyors Benet (JX 174) i Folch, del G.  p .  del PSUC (p 175), defensen les esmenes. Intervé en 
contra el senyor Torres, del G.  p .  &Esquerra Republicana (p. I76), i el senyor Acosta, del G.  Mixt, ho fa per 
aldusiuns (JX 176). 

EH el torn de dplica intervé el seriyor Folch (p. 177). El senyor Benet ddna suport a /'esmena tal com I'ha furmuiudu 
el G. p.  del PSUC i retira la seva Cp. X 77). Tot seguit es posa u votacio' I'esrnena nu'm. 1 i es rebutja per 56 vots a 
favor i 70 vots en contra (p. 177). 

L'esmena nu'm. 2 es considera decaiguda, en haver-se rebutjat la nu'm. 1 .  
Posats a votacid conjuntament els articles 3 i 4, resten aprovats per unanimitat dels presents. Intervenen per explicar 

el vot els senyors Alavedru, del G .  p .  de Convergzncia i tmiú (p. 178); Andreu, del G. Sucialisía @. 178), i Cap- 
deviia, del G. p .  de Centristes 

kctura d'dgun text, s'acceptard la seva demanda. 

179). 



Els articles SBns al I 9  sdn vntnfs conjuntament en H O  haver-hi esmenes presentades i s’aproven per unanimitat dels 
presenls. 

S’acrrrda d’associcrr el delrat dels articles 18 i 19 i de ies esmems rtúrns. 3 i 4 ,  de suhs!ifucici, presentades pels Dipu- 
tuts senyors Benet i Pmtubelcl, t o ~ ~  dos del G. Mixi, pel G. Smialis!a .i pel C. p. del PSUC (p. 179). 

El senyor President manffeslu que sembla adilquaí dhgrupar totes ¡es esmenes que f a n  refedncia al tema, no solu- 
ment la 3 i Iu 4, sino* tarrtbk /es que van des de la 5 a la 9 i les esmmes vau’ms. 19,21,22,33,34 i 46, que coinci- 
deixen a suprimir la refer2ricia “els Diputats no adscrits” i substituir-la per la del Grup Mixi”. 

E /  senyor Benet demana al senyor President de poder defensar conjuiztumerzt les esmenes wls urticles 18, J9,21,22, 
36,41, i%* 82 i J23, que, prdeticarnent, es refereixen ai mateix concepte. La proposta és acceptada per la Presi- 
dGncia, que agraeix l’esforg per alleugerir el debat (p. 180). 

El senyor Hortald, del G.  p .  d’Esyuerra Republicana, intervé en contra de l’esrnena dejensadu pel senyor Benet (pe 
184). 

El senyor Martiri i Toval, del G. Socidista, defensa E’esmena presentada pel seu G,  p.  als articles i apartats seigtklzts: 
18JP 19.Q,211S,22,2 i 3,36.P, 3 i 4,66.4 i 5,67497.1  i I233  Cp. 186). Intervé en contra ei senyor Vicens, del 
G, p .  d’fisquerra Republicma (p. M9). 

Els senyor# Martin i Tova! (p. 191) i Renet (p. .S92) fan l i s  del torn de &plica. 
Ei senyor RiM &fema lm esmenes presentades pel G. p.  del PSUC (p. 193). Irttervk en contra el senyor Acosta (p. 

El senyor President susp2n la sassidflns a clos quarts de cinc de la tarda. 
6 s  r e p r h  la sessid a les cinc menys dos minuts de la tarda. 
Intervenen en el tom de rZplica els S~WYQU Hortald (p. 200), Martia i Toval @ 201)’ Vicens (p. 202) i Rilid (p. 203). 

El  senyor Acosta hi renuncia. 
El senyor Secretari dbna lectura c1 una esmena en veu, presentada pel G.  p .  de Convergincia i Unib, a l’artide 19, 

apartats 1 i 2 (p. 2USJ Sl senyor President demana als G.  p.  si accepten de tramitar-la. El G. Socialista i eI G. 
p.  del PSUC s’hi oposen, i, per tant, no ks admesa per la Mesa, d’acord amb Ics nurmes aprovades per /a Mesa i 
la Junta de P Q ~ ~ u v ~ u ~ .  Es concedeix la paraula al senyor Camps i Rovira, del G. p .  de Convw@mia i Wnid que 
desiQ(A parlar sobre aquesta qli’estid b. 205). 

Es passa a Ia votacib dels articles 18 i 19. Les esmenes 3 i 4 sdn rebutjades per 56 vots aJavor i 72 en contra 6.. 206). 
Tot seguit es posa ce vutaciú el texi del Dictamen; el senyor President demana si eh articles es volen votar sepa- 
radament O no; s’acorda que es votin separadurnent i, aleshores, es proposa de votar l’apartat 1 de I’articlc 18; 
el senyor M u r h  i Tuval demana que es voiilz conjuntament /‘apartut 1 de I’arfr‘cle 18 i l’apartai 4 de I’article 19, 
per t d  com y t ~  s’hi han presentat esmenes. S’apruven per unanimitat dels presents (p. 206). 

Es posen a votacio’ hpartat 2 dc I’article 18 i els apartats I ,  2 i 3 de E’urticle 19. Per 72 vots a favor i 55 en conti*a, 
s’apruva el texf del Bictumelz 

Intervenen per explicar el vot els senyors Alavedra (p. 208) i Capdevila (p. 208). A continuació el senyor President db- 
na la paraula al Molt Honorable Sr,  President de la Generalitat, que vol intervenir (p. 210). 

htervemm per replicar e h  S C H ~ P . ~  Marth  i Tuval (p. 21 2) i Girtikrrez i Dr’cz (p, 213), i couttrarqlicca el Molt Honoru- 
ble Sr. Presideat de la Generalitat (p. 21.3). 

Les esmenes 5, 6,  7, 8 i 9 es consideren decaigudes en haver-se aprovat eis articles i8 i 19 del Reglament (p. 214). 
I, ‘article 20 del text del Dictamen s’aprova per unanimitat dels premats (p. 214). 
Els apariats 1 i 2 de k’artick 21 s’aproven per 71 vuts a favor i 54 vots en contra. Es voten conjuntament I’npartat 3 

de I’urticle 2% i l’apartat I de I’artick 22, i s’uproven per unalzimiiat dels presents. Els aporlats 2 i 3 de l’article 
22 shprovm per 72 vots a J ~ V W  i 54 elz contra (p. 215). 

L’article 23 s’aprova per unanimitat dels presents (pe 215). 
A I’article 24 hi ha presentades dues esmenes de substit’rucib, les nu’rnx. 10 i 1 I ,  del G. p .  del PSUC. Defensa les esme- 

nes el senyor K q m a  (p, 215). Intewe‘ en contra el senyor Escudi, del 6. p .  de ConvergGnciu i Un36 (p. 216). El 
senyor Espasa fh! u’s del torn de r2plicu (p. 218). 

Les esmenes núms. 10 i I I  sbn rebutjades per 21 vots ajavor i 92 erz contra. El text del Dictamen de /’article 24 s’a- 
prova per 94 votsr a favor i 21 vots en contra. Ei senyor Marrin i Tuval intervk per explicar el vot (p. 219). 

Se susp2n la smsit5 durant quinze minuts. 
Es rep& la semi6 a dos qutilrts i cinc minuts de HOU. 
Es proceddx al debat del litol del Cap fio1 11 1’ del titul de la Seccid Primera, on hi ha presentades les esmenes 12 i 13,  

del G. Socialista i del G.  p.  del PSUC. hterve‘per defensar les esmenes el seayor M a r t h  i Toval (p. 220), ei gual 
demana Q la Presi&rZcia si hi ha cap inconvenient pergu2 siguin defensades al! mateix temps les proposades en 
/‘upurtat P de I’article 25 i en I’article 27. LQ Mesa accepia la proposta, 

171 President d h a  la paraula al senyor Ribd per a la defenso de ¡es mateixes esmenes (cp. 221). intervé en contra el 
senyor Vifials del G. p. d’fisquerra! Republicana (p. 221). El senyor Marfh  i Tcllvd fa i x  del torn de r@dl’cn (p. 
222). Les esmenes 12 i 13 són rebutjades per 72 vots en contra i 55 n favor (p.  222). 

f i l  tíhl dei Capitul 11 i el títol de la &wid Primera s’aproven per 72 vots a favor i 55 vots en contra (p. 22-3). 
L’article 25 s’aprova per irnanlrnitat defs presents (p. 223). 
Les esmenes nu’ms. 14 i 15, presenlades als articles 26 i 27pel G. Socialisfa i pel G. p .  del PSUC i defefib~ades abans, 

196). 

206). 
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s'aproven per 71 vots a favor i 56  et^ contra. Per tunt, sbn incorporades al text del Dictamen. E/  senyor Capdevi- 
la intervé per explicar el vot (p. 223). 

Els articles 28,29 i 30, e12 qui nu hi ha esmenes presentades, es voten conjuntament i s 'aproven per unanimitat dels 
presents Icp. 224). 

El G. Socialista presenta u r t ~  emena en veu que proposa d'afegir un nou article a aquesta seccib, el gual, si fos apro- 
vat, sign ficaria un desplqament correla fiu de la numermi6 perd que, per tal que no s'aparti del text imprgs, es 
pot anomenar article 30 bis. El senyor Secretari llegeix l'esmena i tot seguit es demana si cap Grup s'opasa u la 
seva tramitacib. L'esmena #"admet a trtimit i Ca dejensa el senyor Lorda (p. 225). f i l  senyor Lletrat suggereix a 
h Mesa que es podria ubicar com a apartat 2 de E'article 30. Nu havent-hi cap inconvenient per part del G.  p .  
esmenant ni per part de cap altre G .  p. ,  es passa a vofacid i s'aprovu per unanimitat dels presents, i 6s ubicada 
com a apartat 2 de I'articIe 30 (p, 225). 

El G. p ,  d'Esguerra Republicana presenta una esmena en veu al t h l  de la Seccih Segona d'aquest Capítol. El G. p. 
del PSUC s'oposa a Sa seva trarnitacid, i, per farzt, resta sense efecte (p. 225). 

L'artide 31 i el títol de la sec& segom s'aproven per unanimitat dels presents (p. 225). 
A l'article 32 hi ha l'esmena nu'm. 16, presentada pel G.  Socl'niistu ipel G. p .  del PSUC. Defensa I'esmena el senyor 

Ardiaca, del G.  p .  del PSUC (p. 226); intervenen els senyors Torres (p. 226) i el senyor Camps i Rovira des de 
l'escd (p. 226). 

El G.  Socialista, amb el suport del G .  p .  de ConvergZnciu i Unib, reformula i'esmma, i en presenta una de nova en 
veu; cap G. p.  nu s'oposa a h seva tramitlrcid. El G.  p .  del PSUC retira la SWQ esmena; l'esmena en veu és upro- 
vada per unanimitat dels presents (p. 227). 

Els apartais 2, 3 i 4 de l'article 32 s'aproven per unanimitat dels presents (p. 227). 
f l l  senyor President suggereix de continuar la sessió fins a acabar tot el Capl'tol II, del qual només resfen els articles 

33, 34 i 35. 
A l'article 33 hi ha presentades, pel G. Socialista, les esmenes nÚms. I7 i 18, de substitucio'. EI senyor Larda intervé 

per defensar-les (p. 227); el senyor Capdevila intervé en contra (p. 228). E1 G. Socialista retira les esmenes I 7  i 
18 (p. 228). 

EI senyor President proposu de votar conjuntament els articles 33,34 i 35 per tal com no tenen esmenes. S'aproven 
per unanimitat dels presents (p. 229). 

E31 senyor President abans de suspendre la sessio' comunica que, a fi de permetre que la Comissió de Seguiment i Pro- 
visional pugui continuar I'mtudi dels projectes de llei pressupostaris, demd a la tarda no hi haurd sessid de Ple; 
aquesta es rependr~ demd al mat, a les IU, i continuar& dij"ous, també a les 10. 

Se suspt?n la sessi6 a les deu en punt de la nit. 

Sobre la sessi6 a un quart i deu minuts d'onze del 
mall: Presideix el Molt Hanorable Sr. Heribert Barrera, 
acompanyat de la totalitat de la Mesa. Al  banc del Go- 
vern seuen el Molt Honorable Sr. President de la Gene- 
ralitat i els Honorables Consellers senyors Coll! i Alen- 
torn, Vidal i GayoL6, Gus'lell i Laporte. 

Ordre del dia 

1. 

2. 

Discussi6 i aprovacia' del Projecte de Reglament 

Constitució #una Comissi6 d'lnvestigacid sobre 
del Parlament de Catalunya. 

les obres de la central nuclear d'Asc6, 

Discussiri i aprovació del Projecte de Reglament 
dei Parlament de Catalunya 

El Sr. PRESIDENT: Comenqa la sessió. Senyores i ,  
senyors Diputats, avui anem a comenqar la discussió del 
nostre Reglament, eina indispensable per a poder treba- 
llar ja amb regularitat en el proxim període de sessions, 
que esperem que tindra lloc el proper mes de setembre. 

Abans de comenqar aquest debat, j o  voldria donar les 
gracies, primerament, a tot el personal del Parlament, 
que ha fet possible en un temps molt curt la impressio 
dels textos, de manera que avui els senyors Diputats es 
troben en passessio de tots els documents necessaris per 
a seguir aquest debat. Voldria també fer remarcar, i re- 

javier
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graciar, la Comissib de Reglament pel seu treball, que ha 
estat efectuat en condicions dificils, amb moltes dificul- 
tats d’interpretacib d’unes normes que eren incompletes i 
que, malgrat tot, gracies a la bona voluntat dels seus 
membres i a l’efiicacia de I’accib de la Mesa, ha estat dut 
a terme en un tcrmini curt i jo crec que amb un resultat 
excel-lent donada la dificultat dei tema. Voldria dir tarnbi: 
que el debat que ara anem a comencar k s  un debat essen- 
cialment tecnic, encara que hi hagi algunes qiiestions que 
puguin tenir alguna significació política, almenys segons 
ccrts punts de vista. Per tant, jo crec que ens hem d’es- 
forqar tots plegats per a conduir-lo amb I’devaciÓ neces- 
saria i, al mateix temps, per a tractar d’evitar repeticions 
inittils i d’escurqar el temps dins de la mesura que el tema 
ho permet. És a dir, no pas, de cap manera, intentar re- 
duir I’exposició dels diferent s criteris, sinb, simplement, 
evitar les reiteracions, evitar tot el que pugui significar 
tornar sobre un terna ja discutit i ja votat. 

fis amb aquest esperit que la Mesa i la Junta de Porta- 
veus van considerar necessari ampliar les normes que 
s’havien aprovat anteriorment per a la discussi6 del Pro- 
jecte de Reglament, Els criteris interpretatius aprovats 
per la Mesa i la Junta de Portaveus han estat distribu’its a 
les busties dels senyors Diputats, de manera que són en 
possessib de tots vostes, i podran veure que el seu esperit 
k s  cl d’alleugerir el debat sense, de cap manera, voler re- 
duir gens ni mica el que pugui significar ewosicio de 
punts dc vista diferents dels expressats per d t r k  Grups o 
Diputats. Sobre aquests criteris interpretatius, voldria 
només fer una petita remarca, i és que en el criteri cin- 
.qui,  quan diu que als efectes del que disposa la norma 
vuitena qualsevol Grup o Diputat podra comunicar a la 
Mesa provisional les incongrukncies o les obscuritats que 
pugui contenir algun article del Reglament, s’entén, corn 
sempre -com sempre en qualsevol comunicació a la 
Mesa-, que aquesta comunicaei6 s’ha de fer per escrit. 
1-10 he volgut puntualitzar perqui no hi hagués cap dubte 
sobre aquest punt. 

Pi t  tot aixo, comencem el debat. Si els senyors Dipu- 
tats hi estan d’acord, no procedirem a la lectura dels dife- 
rents articles, ni del text de1 Dictamen ni del text de les 
esmenes que han estat mantingudes i que figuren com el 
tcxt del Dictamen en el Butllerf nirmero quatre. Els textos 
escrits sbn a la vista de tots els senyors i senyores Dipu- 
tats, i, per tant, em sembla quc seria pura pkrdua de 
temps una lectura, a la qual, si es repetida moltes vega- 
des, no es fa gaire atenció. En canvi, evidentment, qual- 
sevol esmena en veu que pugui ser presentada a la Mesa, 
d’acord amb el criteri segon d’aquests criteris intcrpret a- 
tius, si que sera llegida abans de procedir a discutir-ta, 
per tai corn aquesta esmena, evidentment, no ser& cone- 
guda en principi de tots els senyors Diputats. Si algun se- 
nyor Diputat, de tota manera, en qualsevol cas, demana 
que es faci lectura d’algun text que és, tanmateix, imprks 
en ei Butlleti número quatre, acceptarem la seva de- 
manda. 

Comencem, doncs, amb la discussio del Reglament del 
Parlament de Catalunya. Títol I: ((De la sessió constitu- 
tiva del Parlament.)) En els articles 1 j 2 no hi ha presen- 
tada cap esmena. Aleshores, d’acord amb els criteris in- 
terpretatius a que m’hc referit anteriorment, crec que, si 

no hi ha oposi66 per part d’aigun dels senyors Diputats, 
podriem procedir a la seva votació conjunta (Pausa.) No 
havent-hi aposicib, passem, doncs, a la votació dels arti- 
cles 1 i 2 del Projecte de Reglament. Les votacions, su- 
poso que podem fedes, si és que no hi ha cap peticib en 
sentit contrari, pel sistema ordinari d’aixecar-se i seure. 
Els Diputats que estiguin d’acord amb el text del Dicta- 
men dels articles 1 i 2, que vulguin aiqar-se. 

Els articles I i 2 queden aprovats per unanimitat; quc- 
den aprovats per unanimitat dels Diputats presents. 

Article 3. A l’article 3 hi ha presentada una esmena, 
que k s  I’esmena nlIrmero I ,  la qual, en realitat, és del Di- 
putat senyor Benet i un vot particuiar del Grup parla- 
mentari del Partit Socidista Unificat de Catalunya. e s  
una esmena d’addició que els senyors Diputats tenen se- 
gurament a la vista, i jo demanaria al senyor Benet i al 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya si volen agrupar les seves defenses o prefereixen fer 
la defensa separadament cada un d’ells (Els al.ludils cun- 
testen des dels escons.) Separadament, molt bk. En 
aquest cas tk la paraula el Diputat senyor Benet per a la 
defensa de la seva esmena. 

El Sr. BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, en el text aprovat per la Ponencia de la Camis- 
sib, en aquest article 3, apartat primer, es deia: ((Acaba- 
des les votacions, els elegits ocuparan llurs llocs. El Prc- 
sident farh i so2~licitara dels altres la promesa següent: 
Prometeu de complir lleialment el mandat que Catalunya 
us ha conferit?)) El text d’aquesta promesa, com podem 
veure, es identic al que constava en el Reglament del Par- 
lament de Catalunya de l’any 1932. A aquest text, el Po- 
nent del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya mantingué el vot particuiar segiient: ((Pro- 
meteu de complir lleialment cl mandat que el poble de 
Catalunya us ha conferit?)) El Ponent del Grup de 
Centristes de Catalunya en mantingué un altre que deia: 
{(Prometeu de complir lleialment el mandat que la 
Constitucib, 1’Estatut i Catalunya us han conferit?)) En 
el tramit següent, en el ple de la Comissió, es presentaren 
noves esmenes que se sumaven als vots particulars ante- 
riors, EI Grup parlament ari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya deia que {(Fil President fara, i salmlicitara dels 
altres, la promesa següent: Prometeu de complir lleial- 
ment el mandat que Catalunya us ha conferit?)) El Grup 
Socialista proposava: ((Prometeu de complir el mandat 
que el poble de Catalunya us ha conferit?>) Finalment, 
Centristes insistia: {(Prometeu de complir lleialment el 
mandat que Catalunya us ha conferit de conformitat 
amb la Constitucib i l’Estatut?s 

Davant el fet que la majoria de Grups de la Cambra 
acceptaven el text de la Ponencia, bé que intentant 
millorar-io amb esmenes i vots particulars, calia esperar 
que el Ple de la Comissi& aprovaria el text de la promesa 
semblant al de la Ponencia. 

Pero nu ha estat aixi. Davant la sorpresa de moltes 
persones, en el text aprovat pel Ple de la Comissió, el 
Dictamen, hi ha quedat suprimida del tot la promesa dels 
Diputats de complir el mandat que els ha conferit el 
nostre poble. Pet qub, ens hem de preguntar, es pretén de 
suprimir del Reglament d’aquesta Cambra la promesa de 
lleialtat que existia en e? Reglament del Parlament de Ca- 
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talunya en temps dels Presidents Macia i Companys? 
Quines s6n les raons que han tingut alguns Grups de la 
Cambra per a proposar la supressib d’aquésta promesa? 
Aquest Diputat no les coneix aquestes raons, com no co- 
neix cap raó que en justifiqui la supressió. Al contrari, al 
parer d’aquest Diputat, totes les raons són favorables aI 
manteniment de la promesa. Per aixb, demana que sigui 
rebutjat el text del Dictamen de la Comissió i que s’a- 
provi, en canvi, el de la Ponkncia. 

Aixi mateix, demana que aquesta Cambra millori el 
text de la Ponkncia acceptant f’esmena que proposa de 
substituir ei mot ((Catalunya)) per l’expressib {(el poble de 
Catalunya)) car sembla una expressib més apropiada. Si 
1’Estatut d’Autonomia de Catalunya declara, en l’article 
30, que el nostre Parlament representa el poble de Cata- 
lunya, i si els poders d’aquesta Cambra emanen d’aquest 
pobIe, és apropiat i és just que els Diputats d’aquest Par- 
lament prometin de complir lleialment el mandat que els 
ha conferit, precisament i exclusivament, el poble de Ca- 
talunya. Quin Diputat o Grup parlamentari d’aquesta 
Cambra pot oposar-se que sigui aixi? 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Algun senyor Diputat demana la 

paraula per un torn en contra? (Pausa.) Bé, deshores tk 
la paraula el representant del Grup del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, el Diputat senyor Xavier Folch. 

EI Sr. FOLCH: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, tots coneixeu, i el Diputat senyor Benet ho 
acaba, d’altra banda, d’exposar ara, les diferencies que hi 
ha entre el text dels articles tercer i quart tal corn varen 
ser aprovats per la Ponkncia i tal com finalment han es- 
tat aprovats per la Comissió. En una situacib de pais 
normalitzat, és obvi que pot ser raonable i fins i tot desit- 
jable que no hi hagi promtenqa per part dels Diputats, 
pero no is  aquest cl cas del nostre pais. Les institucions 
catalanes tot just acaben de ser recuperades; el grau 
d’autogovern és molt limitat; la democsicia k s  molt lluny 
d’haver-se consolidat al conjunt de 1’Estat; !’autonomia 
de Catalunya esta per construir, estern, R penes, comen- 
qant a construir-la. En aquestes condicions 6s evident 
que no podem parlar d’una situació normal, d’un pais 
normal; en aquestes condicions, creiem que la prome- 
tenqa tk un sentit, serveix per a donar caricter pliblic i 
solemnitat a la presa de possessió dels Diputats i a la 
constitucib del Parlament. Aquesta solemnitat es una 
manera pedagbgica, de cara al conjunt dels ciutadans, de 
subratllar la irnportancia del Parlament com la primera i 
la rnks representativa de les institucions de la Generalitat, 
la que encarna la sobirania del poble en la mesura que 
aquesta sobirania s’exerceix actualment. Per aixb, estem 
contra la redaccib de I’article 3, parigraf primer, tal com 
ha estat aprovat per la Comissio. 

Pero és que hi ha una raó molt mks imperativa, una 
raó molt més forta encara per a reintroduir la prome- 
tenqa dins I’article tercer, i aquesta rai, es lliga directa- 
ment amb la discussió que es va produir en el si de la Co- 
missio de Reglament sobre aquest tema. La Ponkncia, en 
efecte, j a  ho sabeu, havia aprovat un text que incidia 
aquesta prometenqa i ho va fer sense cap oposici6, sota 
la fórmula següent: <<Prometeu de complir lleialment el 
mandat que Catalunya us ha conferit?)) Aquesta 

fórmula, ho repeteixo, no va tenir cap oposició dins la 
Ponkncia. L’aposicii, va sargir quan els representants del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya dins ia Comissio 
van proposar una redacció alternativa en forma de vot 
particular que deia: <(Prometeu de complir lleialment el 
mandat que el poble de Catalunya us ha canferit?)} Es 
tractava, doncs, de substituir, d’acord amb la nostra pro- 
posta, que coincidia en aquest sentit amb una esmena so- 
cialista, es tractava, dic, de substituir ((Catdunyan per 
e l  poble de Catalunya)). Ens semblava, ens sembla a 
nos- 
altres, que Catalunya k s  en aquest context un terme 
massa general i abstracte, i pensivern, pensem, que no- 
més podia oposar-se a aquest canvi aquell que cregués 
que Cataluiiya era alguna cosa per damunt del poble de 
Ca thnya .  Lligavern, a traves de la nostra proposta, 
amb I’afirrnacib nacional característica de les classes po- 
pulars que considera que el poble es sobiri i ha de ser el 
protagonista de la histbria, molt especidment a. partir de 
la conquesta del sufragi universal. 

El mandat que ens lliga, el mandat que ens ha estat 
conferit, ho ha estat pel poble, pel. poble de Catalunya, a 
traves del vot expressat en les eleccions del 20 de marq 
d’enguany. I és aixo, justament, el que va ser objectat per 
un Diputat á’aquesta Cambra, del Partido Socialista An- 
daluz, el qual va sostenir, en la discussió dins la Comis- 
sib, que ell representava no el poble de Catalunya, sino el 
poble andaliis. (I aquí voldria afegir, entre parkntesis, que 
l’cxpressió ({poble de C ataiunya}) prove, en documents 
politics, de I’Assemblea de Catalunya. No se si quan la 
varn posar en circulacib -i aqui el plural no es refereix al 
partit que jo represento ara, sinó a tots els partits i enti- 
tats i centrals sindicals que integraven aleshores 1’As- 
semblea de Catalunya-, dic, no sc si quan vam posar en 
circulació aquesta expressió, ens la vam inventar, perb 
nosaltres ens crkiem, potser pecant d’ignorhcia, que ens 
la inventavern. En tot cas, la varn utilitzar, si voleu, com 
a solucib de compromis, sens dubte amb una clara vo- 
luntat d’integració a fi d’incloure-hi tots el ciutadans del 
país, independentment de la llengua i del lloc de nai- 
xenqa,) 

I per aixo, aquesta petita esmena, aparentment secun- 
daria, ha adquirit importancia política a causa de la dis- 
cussió sorgida en el si de la Comissió de Reglament. 

El Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, en nom del qual tinc I’honm d’adreqar-vos la 
paraula, us demana, senyores i senyors Diputats, que vo- 
teu a favor de la nostra esmena i, per tant, contra e1 Dic- 
tamen de ín Comissio. Aixb vol dir retornar al text de la 
Ponkncia pel que fa a l’article quart i retornar ai text de 
la Ponkncia pel que fa a l’article tercer, amb una excep- 
ció, que 6s substituir i’expressió {(Catalunya)}, dins de la 
promesa en quk es formulada, per (cel poble de Catalu- 
nya)). 

En tot cas, cal que tots siguem conscients, que cada 
Grup parlamentari, i cada Diputat, amb el seu vot, no 
només decidira la redaccio dels articles tercer i quart del 
Reglament, sinó que es pronunciara sobre una qüestio 
cabdal per al nostre pais. ¿Hi ha a Catalunya pobles di- 
versos: ei poble catala, el poble andalhs, el poble gallec, 
fins i tot el poble arab, etc.; o hi ha, tal corn afirmem 

javier
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nosaltres, un sol poble a Catalunya? Aquesta k s  la qües- 
tio. 

Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Algun Diputat vol demanar la 

paraula per a un torn en contra? (Pausa.) El senyor 
Víctor Torres. 

El Sr. TORRES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, jo també voldria recordar molt breument els 
debats que varem tenir a la Comissi6 de Reglament Inte- 
rior referents a aquest article. I en el meu record van que- 
dar corn una discussió breu, cortesa, sense cap mena d’a- 
gror. S’hi van marcar dues posicions, pero no dues posi- 
cions enfrontades, ni amb una gran connotacib política 
ni I’iina ni l’altra. Nosaltres, i en nixb discrepo del Porta- 
veu del PSUC, havíem presentat una esmena de supres- 
si6 ja quan es va portar el text de Ponencia a la Comis- 
sió. I aquesta esmena coincidia amb altres tres esmenes 
que volien rectificar el text de Ponencia. Hi havia, si no 
ho recordo malament, una csmena del Partit dels Socia- 
iistes de Catalunya que era similar, si no identica, a la 
que presentava el Partit Sociaiista Unificat. Hi havia una 
esmena del Partit Sociaiisla Unificat, el text de la qual 
acaba de ser defensat, i hi havia, en fi, una esmena del 
Grup de Centristes que feia variar el text en el sentit 
d’introduir-hi una cautela institucional, perque, a mis de 
la formula de promesa al mandat conferit per Catalunya 
o pel poble de Catalunya, s’hi afegia, si no ho recordo 
malament, ({en el respecte de la Constitucib i de I’Esta- 
tub). 

Aleshores nosaltres, amb una pru’ija de fer una inno- 
vacib, d’assajar que el nostre Reglament, que volem que 
sigui fet per molts anys, vagi prescindint de mica en mica 
d’aquelles rememorances, diríem, d’un passat que respec- 
tem, certament, per6 del qual no hem de ser esclaus de 
cap manera -tant es així, que nosaltres, i j a  es veuri en 
el curs de la discussi6 del Reglament, respectem moltes 
de les disposicions que s’havien adoptat en cl Reglament 
Interior de Catalunya cn el temps de la Repiiblica-, 
virem pensar que, en preskncin d’una diversitat de 
fbrmules per a la promesa a Catalunya o al poble de Ca- 
talunya en 61 respecte o no de la Constitucib i de 1’Esta- 
tut, el que seria millor seria suprimir, purament i simple, 
la promesa de complir lleialment el mandat que se’ns ha- 
via confiat, I amb aixb nosaltres no anem contra la tradi- 
ció. Em fa I’efectc que, el nostre partit, no se’] pot acusar 
de mancar de respecte, ni de consideracib ni &efecte, se- 
nyor Benet, al Parlament dels Presidents Macia i Com- 
panys. Perb nosaltres pensem que l’afer de la promesa és 
un afer que avui dia a poc a poc es va superant en tots els 
arn bi t s legislatiu s. 

Primer fou, i i s  encara, el dubte cornelia de saber si 
s’havia d’acceptar cl jurament pcr Dku o la promesa per 
I’honor. Una altra vegada, si hi havia d’haver un crucifix 
al clavant o no hi havia d’haver un crucifix al davant. 
Ara, en el Parlament, ens trobem amb el dilema de si 
hem de prometrc lleialtat Únicament a Catalunya, 
aquesta cosa abstracta i estimada que es diu Catalunya, 
o be, a rnks, hi hem d’introduir la matisacio cle ({poble de 
Catalunya)), amb la rnatisacib explicita del Diputat del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, de classes popu- 
lars de Catalunya. 

Nosaltres diem que el mandat que tenim tots nosaltres 
en aquesta assemblea ens ve directamcnt dels nostres 
electors, ks a dir, de tots els catalans, amb edat i amb 
condició de votar, Nosaltres tenim aquí un mandat 
concret, al qual hem de fer honor en el curs d’aquesta le- 
gislatura, Nosaltres tenim un compromís certament amb 
Catalunya, certament amb el nostre poble, certament 
amb I’Estatut, certament amb la Constitució. Pero aixh 
és una cosa tan obvia, ks una cosa tan evident, que qual- 
sevol text aclaridor o complementari que s’hi pugui afe- 
gir, nosaltres el considerem purament i simplement su-. 
perfiu. El fet de la lleialtat al nostre mandat és un pro- 
blema de conscikncia de tots i de cada un de nosaltres. 
Es un problema de sensibilitat. 6s un problema que 
nosaltres hem de considerar en tota la importincia que 
té, pcro pensant que el dia de dema el nostre poble, a 
nosaltres, Diputats, no ens preguntarii, quan li retrem 
compte del nostre mandat, si varem fer aquesta o aquella 
promesa, o si no em varem fer cap. El que ens demanara 
el poble de Catalunya, el que ens demanaran els cata- 
lans, el que ens preguntaran els nostres conciutadans que 
ens varen votar, és el que hem fet i el que no hem fet du- 
rant aquesta legislatura. 

Jo no vull dubtar -no en dubto i Esquerra Republi- 
cana no en dubta- de la lleialtat de tots i cada un dc 
vosaltres, de nosaltres, al mandat que el poble ens ha 
confiat, El poble de Catalunya ens ha confiat unit 
parcel4a individual de sobirania que nosaltres, aquí, hem 
de respectar i hem de mantenir. I aquesta promesa, nos- 
altres la tenim al cor i l’hetn de fer efectiva. I murmurar a 
flor de llavi una promesa en un sentit o en un altre no 
afegiri ni traura res a la solemnitat del nostre compro- 
mís. 

Nosaltres creiem que, la promesa, ens la fem nosaltres 
mateixos, com el marit i l’eesposa cs prometen, i sobretot 
han, de ser fidels, per6 aix6 es demostra en el curs de l’e- 
xistkncia. Nosaltres tarnbk, senyors Diputats, creiem sin- 
cerament que la fbrmula de promesa avui dia ha estat a 
poc a poc abandonada pels Parlaments europeus. I aquí, 
en aquest recintc, en el moment en quk comencem a tre- 
ballar en aquest nou Reglament, al qual desitgem vida 
per molt anys, voldríem comengar traient aquelles 
fórmules, permeteu-me l’expressió, formularies que no 
afegeixen res ni al contingut del nostre treball futur ni a 
les cxighncies que l’opinib publica catalana ha de tenir 
per a tots i cada un de nosaltres, Pes aquestes raons, se- 
nyors Diputats, Esquerra Republicana de Catalunya de- 
mana que es mantingui en Ea seva integritat cl text de Po- 
nencia. Moltes gracies. 

(El senyor Acosta demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: EI senyor Acosta demana la pa- 

raula, i com que hi ha hagut dues intervencions a favor, 
pot haver-hi dos torns en contra. Per tant, té la paraula el 
senyor Acosta Sanchez, 

El Sr. ACOSTA: Sefioras y sefiores Diputados, aclaro 
en primer lugar que, más que un turno en contra, mi in- 
tervencih responde a una alusión que se ha hecho aquí 
al Partido Socidista de Andalucía y al miembro que io 
representaba en la Cornision y en la Panencia del Regla- 
mento. Dado que ese rniembro era yo, interpreto que es 
una alusión personat i tiene mas mi intervención el sen- 
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tido de contestar a esa alusion que el del turno en contra. 
De todas formas, una cosa 110s llevara al fondo de la 
cuestibn. 

Ha dicho aqui, sorprendentemente, el orador del 
PSUC que yo -evidentemente no habia otro miembro 
del PSA en el debate de la Comisih-, habia dicho que 
no me consideraba representante del pueblo cataian sino 
del pueblo andaluz. Independientemente de que esto sea 
verdad o no, de que yo me considere asi o no, yo no dije 
eso. Y en aquel debate de la Comisión no estaba yo solo, 
ni estaba solo con el portavoz del PSUC. Lo que yo hice 
fue responder a otra alusibn directa del PSUC, que se 
expreso en ¡os siguientes terminos -y me acuerdo casi li- 
teralmcnte. El PSUC, en un momento dado, dijo que su 
partido se alineaba frontalmente contra toda fucrza po- 
lítica que en Catalunya no se considerara representante 
de la ciudadanía catalana. Yo en seguida pcdi al Presi- 
dente de la Cornisibn palabra, y todos 10s presentes en 
aqucl momento, inciuida la prensa i 10s restantes rncdios 
de cornunicacion, asi como la cinta que lo tiene re- 
gistrado, sabe 10 que dije, y fue 10 siguiente: que yo per- 
sonalmente, mi partido y todos 10 que en el militan se 
consideran ciudadanos de Catalunya. Y esto ha sido de- 
clarado y cscrito durante la campafia electoral, De mudo 
que por aqui no hay ataque, a no ser que ya se quiera rc- 
torcer extraordinariarnente la cuestión. 

Otra cosa es la cuestión de que yo me considere aqui 
representante del pueblo catalan. Pues evidentemente 
que no. Nosotros no tenemos que ocultarlo. También 10 
hemos dicho reiteradas veces. Nosotros sornos represen- 
tantes en esta Carnara del pueblo andalur. en la emigra- 
cibn. Aquí no descubrimos ningÚn Mediterranco. Lo que 
si cabe, si acaso, es entrar a fondo en esta cuestibn, si es 
que es momento, que no creo que 10 sea, en cuanto que 
estamos ante un problema profundo que quizas exija al- 
gbn dia un debate en profundidad de esta Carnara. Pero 
puestos a decir algo, puestos a explicar un poc0 esta po- 
sible contcadiccion entre la ciudadania catalana y la per- 
tenencia a un pueblo, tampoco creo que sea muy dificil, 
ni sociolrjgicamente ni antropolbgicarnente ni siquiera 
politicamentc. Cuando se nos propuso la fbrmula del ju- 
ramento al pueblo catalan, pues evidentemente, en rigor 
moral, este Diputado no podia hacer este juramento. Y 
nunca hemos negado nosotros que nos consideramos an- 
daiuces y pertenecientes al puebto andaluz en la emigra- 
ción, Lo riguroso, 10 correcto, y fue la fórmula que pre- 
dominú y que saho en la ComisiÓn, es que se considerara 
a la Catahfia de hoy tal corno es. Y la Catalufia de hoy 
todos sabemos que es el producto de un fenómeno 
extraordinariamente importante, que ha sido la inrnigra- 
c i h  de masas trabajadoras procedentes de otras tiersas 
durante las hltimas tres dkcadas, y esta es una realidad 
que esta ahi, se quiera o no admitir, y esta sealidad socio- 
ibgica, antropolbgica, cuiturai, nos lleva a la canclusion, 
que nadie en rigor puede discutir, de que aqui coexiste ei 
pueblo catalán en su tierra con porciones de otros pue- 
blos que se han desarraigada de la suya en vistud de to- 
dos 10s fenómenos que sabemos, y aquí están en un pro- 
ceso de fusibn, integración, simbiosis, llimese como se 
quiera. Luego, en rigor poiitico, a la Cataluiía de hoy co- 
rresponde el juramento de jurar por Catalufia, como el 

conjunto, corno el mosaico de todos estos pueblos veni- 
dos de ofras tierras que, con el catalan, luchan por llegar 
a esa Catalufia de todos, mhs hornogbnea, ctc. Pero esta- 
mos en el principio de un proceso y ya se estii juzgando 
el final. La fórmula nas parecia voluntarista y en rigor 
moral no podiamos votarla. La otra formula, la de jurar 
por Cataluña, fue la que predominó en la Comisión y la 
que nosotros asurnimos, porque nos parece la real. A 
partir de ahora todos vamos a construir la Cataluña que 
tenernos, pero partiendo de la realidad que tenemos. Y 
nada mas, sefiores y sefioras Diputados. Gracias, sefior 
President. 

Sr. PRESIDENT: Algun dels senyors Diputats que ha 
intervingut en el debat vol fer ris del seu dret en el torn de 
rectificació? El senyor Xavier Folch. 

El Sr. FOLCH: Molt breument, per aclarir, primera- 
ment, que 1st nostra fórmula no esmenta l’expressio ({clas- 
ses populars)>, contrariament al que deia el representant 
d’bquerra Republicana, sinó estrictament ({poble de Ca- 
talunya)). Després, tot i reconiixer que el mandat és un 
problema de conscikncia de cada Diputat, carn deia el re- 
presentant d’Esquerra Republicana, creiem que aixo no 
invalida el fet de la prometenqa, no nom& per les raons 
que abans he intentat de donar, sinb tambb pel fet que, 
després del debat tingut en el si de la Comissi6 i després 
de la intervenció que acaba dc fer aqui el representant del 
Partido Socialista Andaluz, aixo s’ha situats en uns ter- 
mes que van mks enlla d’una estricta discussió entorn 
d’un article del Reglament i que tenen a veure, directa- 
ment, amb una qüestió política de primera magnitud, tal 
com ens assenyalava ara el senyor Acosta. Ell ha recone- 
gut ara que se sentia representant dei poble andalús i ens 
ha dit que a Catalunya coexistien pobles diversos. Nns- 
altres creiem que, en aquest context, mantenir la prome- 
tenqa s’ha fet necessari des del moment que, algú en 
aquest Parlament posa en dubte qui3 k s  el poble de Cata- 
lunya. Prescindir de la prometenGa, en aquestes condi- 
cions, seria no voler cnfrontar-se de cara amb el pro- 
blema, voler defugir-lo de manera vergonyant. Nosaltres 
pensem que continua essent v3id el lema que ens va 
aplegar tots el darrer 11 de setembre, el lema que deia 
<(Ara mks que mai, un sol poble:,). I per aixb, us demano 
novament que rebutgeu el text del Dictamen dc la Co- 
missib, i que voteu a favor de la nostra esmena. Moltes 
gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Algun altre Diputat vol fer us del 
dret de rectificacio? (Pausa.) En aquest cas, procedirem 
a la votació de l’esmena del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya i de l’esmena del senyor 
Benet, que en realitat no seria exactament la mateixa. 
Pero en la seva intervenció el senyor Benet s’ha associat 
a l’esmena del Partit Socialista Wnificat de Catalunya. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb l’es- 
mena presentada pel Partit Socialista Unificat de Catalu- 
nya, vulguin aiqar-se. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que desitgin abstenir-se? 
L’ecsmena del Partit Socialista Unificat de Cataluny% 

defensada també pel senyor Benet, ha estat rebutjada per 
56 vots a favor i 70 en contra. En aquestes condicions, la 
Mesa entén que queda decaiguda l’esmena número 2 pre- 



sentada pel Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya a l’article 4 proposant un zkpartat ter- 
cer. en el qual es deia que per a accedir a la condició de 
parlamentari, caldria complir el requisit de la promesa, 
Arn, per tant, decaiguda I’esrnena a I’article nlimero 4, 
podem votar, si els scnyors Diputats hi estan d’acord, 
con-iuntamcnt el text del Dictamen dels articlcs numero 3 
i número 4. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
dcl Dictamen, poden algar-se. 

Els scnyors Diputats que estiguin en contra del text del 
Dictamen? 

Els scnyors Diputats quc vulguin abstenir-sc? 
Na havent-hi vots cn contra ni abstencions, el text dei 

Dictamen per als articles 3 i 4 queda aprovat per unani- 
mitat dels prcsents. 

El scnynr Alavedra te la paraula per a explicacio de 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, ei nostre Grup no vol abusar de les expli- 
cacions de vot, perque aquest ks un acord, en principi, de 
la Mesa i de la Junta de Portaveus, excepte en els casos 
en quk el debat tingui una certa importincia. I nosaitres, 
en aquest article, en aquests articles 3 i 4, en eis quals no  
veiem mes importancia, hi ha hagut un debat que ens 
obliga a fer una explicacio de vot molt breu. 

El nostre Grup, en cl tcma de la promesa, no tenia cap 
inconvenient en cap de les fbrmules. En la fórtnuh del 
Rcglament del 32, que és: {(prometeu complir lleialment 
et mandat que Catalunya us ha conferit?n, no tenia tam- 
poc cap inconvenient en la fbrmulx de c e l  mandat que el 
poble de Catalunya us ha conferit)), i no tcnia, ni t i ,  tam- 
puc cap inconvcrxicnt en l’esrnena Centrista de dir tot 
aixb d’acord amb I’Estatut i d’acsrd amb la Constitucib, 
perquc nosaltres hem votat sí a la Constitucio i R I’Esta- 
tut. Nosaltrcs, simplement, varn donar suport a la su- 
pressi6 de ia promesa pels motius que aqui ha expressat 
ei senyor Víctor ’Torm, i que sbn uns motius d’actualit- 
xacio i tccnics, perque la promesa, k s  abandonada en 
quasi tats els Parlaments occidentals i es una reminis- 
cencia vuitcentista que el compromis dels Diputats és 
amb els seus electors i et cornpromis queda, en tot cas, 
refermat en les properes eleccions, Per6 si que en les 
explicacions que hi ha hagut aqui, i concretament l’expli- 
cacic5 del representant del Partit del PSA, nosaltres VQ- 
lem dir que, en tot cas, la nostra decisió en Comissió ha- 
via estat presa abans d’aquest petit debat entre eis repre- 
sentants del PSUC i e1 scnyor Acosta, a la qual el senyor 
Acosta ha fet refcrkncia. Per tant, la nostra decisio en 
Comissib no  té absolutament res a veure amb els argu- 
ments que aquí s’han donat. I sí que volia dir, sobre 
aquest tema, i aquest és ei motiu cic la nostra saldicitud 
d’cxplicació de vot, que nosaltres, el nostre Crup, vol a 
Catalunya un sot poble, vol més que mai un sol poble, i 
Iluitari per aconseguir-ho. El quc passa és que aquestes 
coses s’aconsegueixen arn b una acci6 pol itica llarga, 
amb una accib política ben feta i no amb un sistema de 
promeses i amb uns debats sobre ternes que en aquest 
cas nosaltres d e m  que no havia de tcnir lloc. Moltes 
gricics, senyor President. 

vot. 

El Sr. PRESIDENT: Per a CXPI~CX~Ó de V O ~ ,  té la pa- 
raula el senyor Josep Andreu. 

El Sr. ANDREU: Senyor President, scnyors Diputats, 
deixi’m que comenci per fcr un record romimtic, ja que 
cm sembla quc sbc l’zinic Diputat que havia estat Diputat 
del primer Parlament de Catalunya, que llavors era molt 
mks jove, i vaig intervenir constantment en totes Ies dis- 
cussions i debats quc hi va haver en aquell Parlament de 
Catalunya. 

‘Tret aquest record nostilgic, jo voldria explicar el meu 
vot i fer uns comentaris sobra: el vot dels altres. Jo crec 
que cl fet de suprimir la promesa, com se suprimeix en 
molts Parlaments, és 16,gic. Per6 ks que nosaltres, esti- 
mats amics, ho vulguem o no ho vulguem, ra quaranta 
anys que no teníem autonomia. Hem estat quaranta anys 
sense democracia i nosaltres no tenim res consolidat, i, 
per tant, totes aquestes coses sentimentals i formals de 
promctrc la lleialtat i prometre de mantenir la lleialtat a 
Catalunya sbn promeses que hem de fer cada dia i que 
hem d’exigir cada dia. L’estimat amic meu senyor Torres 
ha dit unes paraules que a mi m’han sorprks, perquk ha 
dit cd’cstimada i abstracta Catalunya)). Jo crec, amic 
Barrera, que no ho volia dir, aix& perqui, per a nosaltres 
i per a tots els Diputats, Catalunya no és una cosa 
abstracta. Catalunya és, per a nosaltres, el mes essencial 
que tenim en el nostre cor i que tenim en la nostra po- 
lítica. Catalunya ks el que ens fa viure, el que cns fa sen- 
tir csperanqa i el que ens fa lluitar en la politica cn mo- 
ments tan complicats i tan dificils com els que vivim. Per 
tant, jo sostinc que hem votat aixi i que el senyor Alave 
dra, que també ha votiit cn contra d’aquesta promesa, 
després, en explicar el seu vot, ha vingut a dir que estava 
d’acord amb la promesa i estava d’acord amb totes les 
manifestacions. Vull dir que jo en surto completament 
desorientat, d’ayuestes contradiccions, pcrquh, d’um 
banda, es vota en un scntit i, d’una altra, desprcs 
s’expiica una  altra situació. Per a mi, votar la lleialtat :i1 
poble de Catalunya, prometre la Eleialtai al poble de Ca- 
talunya, és un deure quc teniem i crec que ks un acte que 
el poble de Catalunya hauria agrai’t. 

Voldria també fer afhsio al representant del Partit So- 
cialista Andalus; jo tinc tots el respecte per als represen- 
tants del Partit Socialista Andalus elegits per Catalunya. 
Jo, des del primer dia, en les campanyes, ja des del pri- 
mer acte gran de la plaqa de braus de Barcelona, vaig dir 
que per a mi érem tots catalans i que tenen tots els ma- 
teixos drets els catalans de totes les terres d’Espanya que 
havien vingut a treballar i a viure a Catalunya. Per tant, 
tots cls incus rcspectcs per a ls  grups andalusos, aragonc- 
sos, per a tots els emigrats que han vingut a treballar a 
Catalunya i que per a mi tenen la ciutadania i tenen cls 
mateixos drets exactament, a Catalunya, que un catala 
de nissaga i de moltes generacions. Crec que k s  un pro- 
blema que hem de deixar córrer, amb qu& hem d’acabar, 
i no farem res si no estem convenGuts que existeix un po- 
ble de Catalunya; i aquest poble catali d’avui dia som 
nosaltres, els catalans, sbn els castellans que viuen i trc- 
ballen aqui, i respectem tothom, fins aquells que, desprks 
de molts anys de treballar a Catalunya, no han fet cap 
esforc per a poder parlar en catala i voler parlar en ca- 
tala. Jo... mereix el meu respecte tothom, i, pcr tant, ben- 
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vinguts siguin’aquestn gent; ells han ajudat com ningti a 
fer la Catalunya que avui tenim, i la nostra Catalunya 
d’avui és així i l’hem d’acceptar corn és, i l’hem de res- 
pectar tots com ks. 

Jo crec que avui dia hem de prometre tots els catalans 
de servir lleialment el poble de Cataiunya. Aquest &s el 
mandat que tenim, i com que jo crec que el poble de Ca- 
talunya ho som tots, andalusos, aragonesos, gallecs, ca- 
talans d’origen, ho som tots, aixb ho podria votar tot- 
hom, perque jo crec a tothom que cregui que formen 
integrament, entre tots, Catalunya. Per nixb, jo, senyors, 
crec que hem comiis un error en aquesta votacio i estic 
segur que ningú no queda gaire satisfet. fis molt possible 
que hi hagi algun partit que ha estat el que ha promogut 
que no hi hagués aquesta promesa, el primer -perqu& 
sembla que només hi havia una fracci6-, aquest pot es- 
tar content, els altres podem dir, tant els que han guanyat 
corn els que hem perdut, que es un acte trist i desconsola- 
dor que hagim regatejat prometre la nostra lleialtat per 
sempre a Catalunya, al nostre poble de Catalunya. 

Res mes, i moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Algun altre representant d’un 

Grup vol explicar el vot? (Pausa) El senyor Capdevila. 
El Sr. CAPDEVILLA: Senyor President, senyores i 

senyors Diputats, bi, com s’ha esdevingut la. discussió ha 
quedat clar com havia anat el text de la Ponkncia i les es- 
menes presentades al niveIf de Comissio. Certament, al 
nivell de Ponkncia ens vam posar d k o r d  els represen- 
tants dels Grups parlamentaris, i al nivell de Comis& es 
van presentar les esmenes de qut ha fet ja esment el 
Partit Socialista Unificat de Catalunya i et dels Socialis- 
tes de Catalunya, afegint aquesta esmena d’addició de 
{(poble de Catalunya)) abans de ({Catalunya)). Per part 
del nostre Grup es va posar, d’attra banda, afegint 
després del text de la Ponencia, ((de complir lleialment el 
mandat de Catalunya dintre o respectant la Constituc% i 
l’Estatut,), i per part d’Esquerra Republicana es va pro- 
posar I’esmena de supressib que ha estat la que va incor- 
porar definitivament la Comissi6 i que ha guanyat, 
doncs, la votació en aquest Ple. Aleshores, nosaltres 
volciriem, purament, fixar la nostra postura, en principi, 
davant de I’afegitÓ de {(poble de Catalunyan per part de 
socialistes i de comunistes i davant, d’aitra banda, de la 
nostra esmena, en q u i  havíem proposat d’afegir, repe- 
teixo, <<tot i respectant la Cmstituciú i X’Estatut~~. Les 
opinions, doncs, exposades en el si de la Cumfssio per 
altres Grups parlamentaris, d’dguna manera, el fet de 
presentar-se a les eleccions -eleccions que, d’altra 
banda, eren convocades en virtut del que s’establia en 
una Constitució i cn un Estatut- suposava implicitament 
l’acatament d’aquesta Constitucib i d’aquest Estatut. 
Donada, d’altra banda, doncs -i crec que aquest Ple ha 
estat un reflex, en certa manera, de la discussib que hi va 
haver en el si de la Comissió-, i per evitar qualsevol altre 
tipus d’interpretacib, tot i dient que la nostra esmena no 
era de supressió, sinó simplement d’addicib amb aquest 
afegit0 a quk he fet esment, varn creure que potser el que 
salvava definitivament els problemes i tes dificultats que 
hi podia haver respecte a la formula proposada per l’arti- 
cle tercer --entenent, d’aitra banda, que certament les fi- 
defitats presents i futures no estaran tant en funció de 

promeses, sinó, corn tarnbe s’ha fet esment aquí, a traves 
del nostre comportament parlamentari dia a dia, hora a 
hora, dins de les Comissions i d’aquest Ple-, vam accep- 
tar, doncs, conjuntament amb altres Grups parlamenta- 
ris, com també s’ha vist al Ple, I’esmena d’Esquerra Re- 
publicana. Esmena que, d’altra banda, és absolutament 
congruent amb el dret comparat, perquk de les Constitu- 
cions de I’Europa occidental consultades pel nostre Grup 
només en una, la finlandesa, hi consta una promesa, i, 
d’altra banda -una promesa on involucra el President de 
la República i el mateix Consell Executiu, el Govern de 
Finlandia-, i, d’altra banda, repeteixo, a cap altre Regla- 
ment de Parlament europeu occidental no podem trobar 
una promesa. Per tant, purament i simplement, per ob- 
viar, dificultats, per entendre que certament la manifesta- 
cii, de les nostres intencionalitats respecte a les institu- 
cions de Catalunya no estava tant en una promesa ini- 
cialment, en prendre possessió els Diputats, sinb en el 
comportament dintre d’aquest mateix Par1 ament, ens 
acollirem a l’esmena d’Esquerra Republicana i í’accepta- 
rem. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Cap altre Grup parlamentari vol 

explicar el seu vot? (Pausa.) Així, continuem amb l’arti- 
cle cinquk. De l’article 5 a I’article 17 no hi ha cap es- 
mena presentada; si ets Grups parlarnentaris i eis senyors 
Diputats no hi tenen inconvenient, votaríem conjunta- 
ment tots els articles que van des de l’article 5 fins a l’ar- 
tick I 7 inclusivament. (Puusn.) No havent-hi inconve- 
nient manifestat procedim, doncs, a aquesta votació. Els 
senyors Riputats que estiguin d’acard amb ei text del 
Dictamen dels articles 5 fins al 17  inclusivament, que es 
posin dempeus. 

El senyors Diputats que estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
Els articles 5 a 17, indusivament, del Projecte de Re- 

glament queden aprovats per unanimitat dels presents. 
i comencem ara la discussib de l’article 18. Segons 

manifestacions que han arribat a aquesta Mesa, els 
Grups parlamentaris estarien d’acord a associar el debat 
dels dos articles i 8  i 19, que estan íntimament relacia- 
nats, fis aixi mateix? (Assentiment.) En aquestes condi- 
cions, doncs, farem un debat conjunt per als articies 18 i 
19 als quals hi ha presentades les esmenes número 4 i 
n h e r o  4, totes dues amb el mateix text, pero, evi- 
dentment, amb esmenes distintes presentades pels Dipu- 
tats senyors Renet i Portabella, pel Grup Socidista i pel 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya. Aquestes esmenes i el text d’aquest article fan re- 
ferkncia, també, al text de nombrosos articles posteriors i 
sembla adequat agrupar, per a una discussió conjunta, 
totes les esmenes, no solament 3 i 4, sin6 tambe les que 
van des del número 5 fins al número 9, i també les esme- 
nes numeros 19, 21, 22, 33, 34 i 46, que, referents a di- 
versos articles, coincideixen totes a suprimir la referkncia 
( d s  Diputats no adscrits)) que proposa el Dictamen de la 
Comissió, i substituir-la per la referkncia {cel Grup Mixt)). 
Si no hi ha en alguna d’aquestes esmenes alguna matisa- 
ció que, en el moment en qui: arribem a la consideració 
de I’article corresponent, aconselli mantenir el debat, en- 
cara que sigui amb un text modificat, si no hi ha, doncs, 
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I solarnrient ac- 
cepta el srrggerirnierit c.iiid: t;l el senyor Rcnet., sinb que l’hi 
;agraeix pr~dirarda.9mcnt perrpa& iiixi) ens yernzetrk cl’alleu- 
gcrir el debat. No cal dir qtlc, des del nioment que el se- 
nyor Benei amh UTM sola intervenncih defmsarii csrmencs 
tan notnbroscs, el termini rnaxim de temps de quinze mi- 
nuts cn aqucst cas no ti: senntit i el senyor Rcnet p ~ d ~ i  fcr 
ús de la paraula tot el temps que consideri nccessari. 

El Sr. 93ENET: Mirari: de ser el rnhxim cle curt passi- 
ble i tnoderat. Senyores i seiiyars Diputats, no puc deixar 
de manifestar, en camenqar aquesta meva intervenciii en 
aquest dchnt, una  profunda preocupaci6, una preocupa 
cirj riascuda en constatar que existeix r:l perill que 
aquesta Cambra comenci les seves tasques cometent un 
gravíssim crror, perqu$ a parer meu, seria un gravissini 
error que un text fonamental corn és 61 del Reglament del 
Parlament no fos aprovat en els seus punts essencials, 
com ho són els que regula l’articfe 18 i 19, entre altres, 
per la prhctica unanimitat dels Diputats i Grups parla- 
mentaris, nacionals, catdans, &aquesta Cambra. ’3. i en 
alguna qüestib no es pot prescindir del consens jo diria 
que &s aquesta en que, prccisament, ca3 elaborar i apro- 
var un Reglament del Parlament quc sigui acceptat per 
tothom. Aixi ho va entendre, encertadament, a parer 
meu, la Ponhncia de la Comissi6 de Reglament en realit- 
zar la tasca que li fou encomanada, i, com a conse-. 
qiiencia, cls articles 19, 31 8 i cl conjunt que formen amb 
altres articles, dc cotrtingut semblant, que 8611 fonamen- 
tals pcryub estableixen la forma dbrganitzacib de la 

Cambra, van ser acceptats practicament per unanimitat 
dels Grups parlamentaris. 1-10 confirma el fet que cap 
d’aquests Grups, cap d’aquests Crups no mantinguks un 
vot particular rcspccte a aquests articles, prccisament els 
articles 18 i 19. 

Només els Diputats del Partido Socialista de Andalu- 
cia, senyor Acosta, en nom propi i del seu company dc 
partit, niantinguk un vot particular que proposava essen-- 
cialment: a) dcsaparicib del Grup Mixt, b) que amb u11 
mínim de dos Diputats del mateix partit es pogues for- 
mar Grup parlamentari, c) que nom& es pogués formar 
un Grup per sacla partit o coalició, d) que els Diputats in- 
dependcnts liavien d’integrar-se al Grup parlamentari 
mes afí. 

El text claborat i aprovat per la Ponkncia, per tant, re- 
sulta aprovat per prkticarnent tota Ea Cambra., &s a dir, 
peis representats de 133 Diputats entre cls 135 que com- 
ponclr aquest Parlament. En contra, i mantenint un vot 
particular totalment contrari al text aprovat, nom& foren 
dos vots. La representacih de 133 vots contra els dos 
vots semblava garantia suficient que el Ple de la Comis- 
sió aprovaria el text de la Ponkncia sense cap mena de 
modificaci6 essencial, la qual cosa fa pensar que 61s po- 
nents de la Comissib, senyors Alaveclra, Martín, RibÓ, 
Hortali i Capdevila, en acccptar el text de la Ponincin i 
no mantenir cap vot particular, actuavcti Gl’acord amb r:ls 
respectiris partits, el seus canapanys Diputirts i cls wus 
dirigcnts. Tarimateix, i contra tot prcmbstic, cu 61 Ple de 
la Comissii, es prutlui wit primera i graal sorpi-esa. h i  el 
trirnit de present acii, d’esmencs, un partit, d’Esq1iern.a 
licpublicmria dc Blatxlianya, desdient-sc dc lla seva wnte-. 
r i m  posició i contradient eX seu vari de la Ponbricia, pre- 
seiita un csn-jutkt #esmenes ;a l’ariicle I BX i &-es quc 
modificaven radicalrncnt el text de la Ponencia. Mks en- 
cara, amb aqwstes txincncs, aquest partit, aqucst Grup 
par1 arnentari assumia, de f‘ct, el contingut. essencial del 
vot. particular quc  havien reservat els 6108 Diputats clcl 
Partida Socialista de Andalucia. 

En canvi, tots els altres Grups parkamentaris, tmt 
Convergincia i Unib com Socialistes com d Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, FIO prcscntaren cap rneiia 
d’esmena cn el tramit de Ple de la Comissi0 respcctc als 
articles E8 i 19, mant.eniint, per tant, d’aquestn manera, cl 
text de la Ponhncia. Per la seva handa, el Grup parla- 
mentari de Centristes tambk mantenia, de fct, cl text de la 
Ponkncia, car nom& present i una curta esrnciia d’addic- 
ció a l’artislc t 9, apartat i, quc confirmava el text de la 
Podncia en proposar quc es diguks que cada Grup par- 
lainentari, llevat del Mixt, harrrh de constar C Q ~  a minim 
de quatre Diputats. Aixi, doncs, rcsultava que dels 135 
Diputats que componen la Cambra, un Grup que reprc- 
senlava 16 Diputats, és a dir, 2 d’Esqucrra Rcpuiilicaera 
de Catalunya, i 2 del PSA, proposava. la modificaci6 ra-- 
dical en t r h i t  de comissib dels articlcs 18 i 19 del text dc 
la Ponkncia, mcntre que els Grups i Diputats que rcpre- 
sentaven els dtres 100 Diputats, cn no presentar CSWIC- 

ncs 2.11 Ple de la Comissio, es mantenien, de fet, fidels ai 
text de la Ponkncia. 

Ihcara havia de produir-se una nova i gran sorpresa: 
en la discussi6 de ics esmenes prcseniades pel Grup d’Es- 
qucrra Republicana de Catalunya als articles 18 i 19, 
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després d’unesasessions molt tenses en el Ple de la Camis- 
sib i d’innombrables negociacions de passadissos i des- 
patxos i de telefonades a aitíssim nivell, es produí un cap- 
girament total de la posició dels dirigents del Grup parla- 
mentari de Convergencia i Unit5 que havia d’arrossegar 
els dirigents de Centristes. Uns i altres, desdient-se del 
que fins aleshores havien defensat i aprovat, votaven fi- 
nalment en el ple de la Cmnissib uns textos que eren radi- 
calment distints, i del tot contradictoris, dels que havien 
aprovat i defensat anteriorment i amb els quals assumien 
essencialment les reivindicacions del Partido Socialista 
de Andalucia defensades aferrissadament per alguns diri- 
gents dc1 Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Només el Grup parlamentari dels Socialistes 
i el del PSUC es mantenien fidels ai text de ta Ponkncia, 
que només feia uns dies havia estat aprovat, de fet, per 
tots els Grups parlamentaris. 

Quk havia passat perqu6 Canvergencia i Unió i 
Centristes s’haguessin de trencar l’esquena davant les 
exigencies del dirigents del Grup parlamentari d’Esque- 
rra Republicana de Catalunya i dels dos Diputats del 
PSA? Cal explicar-ho a aquesta Cambra. Cal que 
s’expliqui al poble de Catalunya aquesta causa de canvi 
tan radical en una opiniri, en una qiiestió tan fonamental 
que afecta el funcionament del nostre Parlament, per6 
que afecta també el present i el futur del poble de Cataiu- 
nya com a comunitat nacional. Per6 no em faig ilhsions 
d’escoltar aquesta explicació o almenys I’explicacib real 
d’aquest canvi tan radical. Perquk aquesta explicacib és 
un secret que nomes poden coneixer els dirigents dels 
partits que donen suport -i a quin preu, Déu meu!- al 
Govern minoritari de la Generalitat. Aquest canvi radi- 
cal del text de la Ponineia provoca que el Dictamen que 
es presenta a la Comissi6 sigui un text tecnicament molt 
defectuós, que pot originar molts conflictes en la futura 
vida parlamentaria. I ks natural que sigui defectubs, per- 
q u i  el vell text de ia Ponencia, que era fruit d’una llarga 
elaboració i que era tkcnicament correcte i políticament 
ponderat, davant la intransigencia de certs Grups parla- 
mentaris hagué de ser canviat radicalment en poques ho- 
res i, segons sembla, fins i tot en alguna sessio nocturna. 
Per tant, senyores i senyors Diputats, si s’aprova el text 
que se’ns presenta, tinguin present que aprovaran un text 
plc d’imperfeccions th iques .  

Dit aixo, passem a l’exarnen concret de l’article 18, 
apartat 2 del Dictamen de la Ponkncia, del qual aquest 
Diputat ha assumit la defensa, i aquesta defensa la fa en 
relació amb el text de la Comissió del Dictamen que 
se’ns proposa d’apsovar. El text de la Ponkncia deia: <<En 
tot cas, la Mesa considerara que formen Grup en con- 
cepte de Grup Mixt tots aqueils Diputats que no hagin 
manifcstat la voluntat d’inscriure’s a cap Grup.)} El text, 
doncs, establia l’existkncia de l’anomenat Grup Mixt. El 
text que se’ns proposa d’aprovar suprimeix el Grup Mixt 
i diu: ((Tots aquells Diputats que no hauran manifestat la 
voluntat d’adscriure’s a cap Grup seran considerats Di- 
putats no adscrits.)) En d text de l’esmena del Grup par- 
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya hi havia 
un afegit6 molt significatiu per a comprendre el rerafons 
d’aquest debat. D-eia que els Diputats no adscrits no po- 

dran formar part de mes d’una Comissi6 legislativa per- 
m ment. 

Sortosament, per a la histbria d‘aquesta Cambra, 
aquest afegit0 desapareg& del text. Se’ns proposa, 
doncs, senyores i senyors Diputats, la creació, a1 nostre 
Parlament, de la condició de Diputat no adscrit, que no 
existia en el Parlament de Catalunya en els temps del 
President Macia i Companys, que era, corn el nostre, un 
Parlament organitzat a base de Grups parlamentaris. I 
ho era, i et nostre ho és -en aquest cas el nostre ho és-3 
per disposicio expressa, no ho oblidem, de 1’Estatut 
d’Autonomia vigent. Precisament perquk el nostre Parla- 
ment &s organitzat per Grups parlamentaris per disposi- 
ci6 expressa de I’actual Estatut d’Autonomia, la creació 
del Diputat no adscrit en el nostre Parlament per mitja 
del Regiment pot ser considerada contraria a l’estatut, 
pot ser antistatutaria, i, per tant, aquesta Cambra ha de 
reflexionar abans d’aprovar-la, car no seria exemplar, se- 
nyores i senyors Diputats, que ia nostra Cambra comen- 
cés Ies seves tasques aprovant un Reglament en que al- 
guns articles com aquest que estic comentant poden ser 
considerats contraris a 1’Estatut d‘Autonomia de C atalu- 
nya. Crec que ks aixi perquh, com he expricat abans, el 
nostre Parlament estableix e1 funcionament de la 
Cambra per mitjii de Grups parlamentaris, i aixi com en 
la Constitució de I’Estat es disposa simplement que les 
Cambres, és a dir, el Senat i el Congrbs de Diputats, esta- 
bliran els seus propis reglaments scnse fer ni tan sols es- 
ment dels Grups parlamentaris, en e1 nostre Estatut el 
text, en aquesta qüestió, és d’una total concreció, car en 
I’article 32, apartat 3, s’estableix que el Reglament neces- 
sitara un nombre mimin de Diputats per a la formació 
dels Grups parlamentaris, la intervenció d’aquests en ei 
procés legislatiu i les funcions de la Junta de Portaveus. 
Els Grups parlamentaris, acaba dient i’Estatut, participa- 
ran en totes les Comissions en proporció amb llurs mem- 
bres. 

Que cada Diputat, abans de votar ei text que se’ns 
proposa, recordi que vota un text que pot ser considerat, 
ho repeteixo, antistatutari, i que amb el seu vot pot pro- 
vocar conseqübncies greus per al prestigi del Parlament 
de Catalunya i de I’Autonomia catalana. 

Senyores i senyors Diputats, algu ha dit i repetit en els 
mitjans de comunicació que els Diputats no adscrits que 
es volen crear per mitji dels textos que comento tenen en 
el Reglament els mateixos drets que els altres Diputats, 
Ies mateixes possibilitats de formar part de les Comis- 
sions. 

cims tan inexactes com aquestes, que confonen l’opinio 
pública. En el text que se’ns proposa, en ei Dictamen de 
la Cornissib, el Diputat no adscrit es condemna a fer una 
figura parlamentaria de segon ordre, car se li retallen 
atribucions i se li limita o nega l’exercici en el dret fona- 
mental que, com a Diputat elegit pel poble de Catalunya, 
li corresponen per tal que pugui exercir amb eficacia la 
seva tasca. 

Permeteu-me que en faci una relacib, que no pretén ser 
exahustiva sini, merament iLlustrativa. El Diputat no 
adscrit no pot participar a cap dels debats generds sobre 

És lamentabk que hi hagi persones que facin afirma- ’ 
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l’accib politica de govern. Tampoc no t t  dret a presentar 
propostes de resdució en acabar-se el debat general. 
Es convertit en un Diputat sense veu, per6 amb vot. 

Per6 no pot explicar a la Cambra aquest vot. El Diputat 
no  adscrit no pot presentar proposicions no de llei. Tam- 
poc no  pot presentar esmenes a aquesta mena de propo- 
sicions. Tampoc no pot prendre part en el debat generat 
que provoquin aquestes proposicions no de llei. Ih un 
Diputat amb vot, perh sense veu ni possibilitat d’explicar 
el seu vot. El Diputat no adscrit, per a presentar proposi- 
cions de llei, necessita la signatura de quatre parlamenta- 
ris més. El Diputat no adscrit pot formular interpelh 
cions, pero amb fortes limitacions respecte als altres Di- 
putats. No pot presentar la moc% que els altres Diputats, 
adhuc individualment poden presentar al final d’un debat 
provocat per Ia mateixa. interpeHaci6. Ei Diputat no 
adscrit, en els debats sobre projectes de llei, no pot prc- 
sentar esmenes a la totalitat que postulin el retorn del 
projecte de llei del Govern, ni esmenes que presentin el 
text articulat altcmatiu. En els debats, en el Ple de la 
Cambra, els Diputats no adscrits només podran partici- 
par en els torns d’intervencib reservats als Grups parla- 
mentaris, si ho sol-liciten de la Mesa abans dels debats o 
al President durant e1 Ple, per6 nom& en els debats d’es- 
pceiai relleu, corn diu textualment l’apartat 4 de l’artick 
66 que sse’ns proposa d’aprovar. 

Ara bk, senyors i senyores Diputats, ¿qui ha de decidir 
en aquesta Cambra si un debat que s’inicia sera o no 
d’cspecial relleu? LAmb quin criteri ho fara? Si d g u  pot 
decidir aixb, k s  lamentable que en el Reglament del Par- 
lament de Catalunya aparegui un text C Q ~  aquest, que 
m’abstinc de qualificar per respecte a la Cambra. Els Di- 
putats no adscrits no podran participar mai, per més 
gran que arribi a ser llur nombre, en la Junta de Porta- 
veus. Aleshores, ¿qui defensara en aquesta Junta els inte- 
ressos parlamentaris dels Diputats no adscrits, que po- 
den arribar a ser un nombre apreciable, segons sigui el 
curs d’aquesta legislatura o de les que vinguin despres? 
Qui els informari dels acords presos? Com poden fer-se 
escoltar de la Junta de Portaveus? Al Diputat no adscrit, 
segons el Reglament, no se li reserva lloc permanent ni 
en el sa10 de sessions. Tal com estan els Diputats dels 
Grups parlamentaris, hauri  de ser un Diputat que volara 
per aqui. Ja veurem on seurem i on podrem seure, si és 
que podem arribar a seure. EI Diputat no adscrit IIQ pot 
participar en la Comissi6 de Govern de la Cambra ni de- 
legar la seva representació. No tk dret a formar part de la 
Comissi6 de Reglament de la Cambra. Queda exclos de 
la Comissió de I’Estatut de Diputats. El Diputat no 
adscrit no pot sol4citar de la Mesa la reconsideracib de 
les decisions que hagi pres la Mesa sobre l’admissió o DO 
admissib dels escrits que ell presenti, ni sobre la seva 
qualificació ni sabre el trirnit que se’ls doni. El Diputat 
no adscrit no pot decidir lliurement de quines Comissions 
de la Cambra podra formar part. La seva decisio k s  sub- 
ordinada a la que acordi la Mesa. En cap cas no podra 
fer-sc substituir a les Comissions, El Diputat no adscrit 
no tindrA dret que es posi a la seva disposici6 cap local 
en el palau d’aquest Parlament, ni que se li facilitin mit- 
jans materials per a dur a terme la seva tasca en aquest 
palau del nostre Parlament. Acabo, senyores i senyors 

Diputats, perqui crec que la relació &s suficient per a dc- 
mostrar que el Diputat no adscrit ks un parlamentari a 
qui es limita la seva activitat, la seva veu i la seva llibertat 
d’expressio en el Parlament. Pero, senyores i senyors Di- 
putats, jno és potser aixb el que es proposen d’aconse- 
guir algunes persones, alguns Grups en aquesta Cam- 
bra? 

Dit aixb, permetcu-me que faci una consideracio en 
defensa concreta del text de l’article 19 de la Ponkncia. 
El Parlament de Catalunya organitza la seva tasca en 
Grups parlamentaris d’acord amb el que disposa 1’Esta- 
tut d’Autonornia, segons s’ha remarcat abans. fh natu- 
ral, doncs, que aquests Grups parlamentaris siguin for- 
mats per un nombre de Diputats suficient que garanteixi 
que els Grups podran dur a terme la tasca parlamkntatia 
que els correspon de fer. Per aixo, el Reglament de la 
Cambra ha d’establir el nombre minim de Diputats que 
han d’integrar-la. En el text aprovat per la Ponkncia s’es- 
tablia que aquest nombre mínim de Diputats era el de 4. 
Per tant, coincidia amb el que establia també el Regla- 
ment del nostre Parlament en temps de la Repiblica. 
Pero resulta que el text de la Ponencia que defenso era 
més generbs que el text del temps de la Repliblica, car en 
el temps de la Repriblica el minim eren 4 Diputats, entre 
un total, si no ho recordo malament, de 85 Diputats, la 
qual cosa representava que, per a formar Grups parla- 
mentaris, calia gairebé un cinc per cent de Diputats, 
mentre que ara, en el text de la Ponknciii que defenso, es 
conservava el nombre d’un minim de quatre Diputats, 
malgrat ser cent trenta-cinc el nombre de Diputats dei 
nostre Parlament. O sigui, que ara, amb menys d’un tres 
per cent de Diputats, es podria formar Grup parlamen- 
tari propi d’acord amb el text de la Bonencia. 

El nombre de quatre Diputats que proposa el text de la 
Ponincia que defenso 6,s un minim imprescindible en un 
Parlarnent corn el nostre, repeteixo, organitzat en Grups 
parlamentaris, car un Grup parlarnentari amb un 
nombre inferior de Diputats a quatre, per exemple, no 
pot complir gens ni mica totes les tasques que li cosres- 
ponen. 

Recordem, per exemple, que 1’Estatut d’Autonomia 
diu que els Grups parlamentaris participaran en totes les 
Comissions en proporcib a llurs membres; per tant, 
aquesta obligacib que s’imposa exigeix que els Grups 
parlamentaris que es formin tinguin el nombre suficient 
de Diputats per a complir-la. Ens hem de preguntar, sc- 
nyores i senyors Diputats, si el Reglament autoritza, com 
algú preth, la formacit, de Grups parlamentaris amb na- 
més dos Diputats; ens hem de preguntar si aquests 
Grups podran comph aquest deure que tenen de partici- 
par en totes les Comissions de la Cambra. Evidentment, 
no. Per a afirmar-ho, nom& cal recordar que el mateix 
Reglament de la Cambra que se’ns proposa d’aprovar ho 
impedeix formalment; aquest Reglament de la Cambra 
que se’ns proposa d’aprovar disposa l’existkncia de vuit 
Comissions permanents legislatives fonamentals en l’or- 
ganitzacib de la Cambra, i, a mks, de la Comissió de GQ- 
vern Interior, de la de Reglament i la de 1’Estatut dels Di- 
putats, és a dir, dotze Comissions permanents normds, 
l’aassistkncia a les quals caldra, a mks, compaginar amb 
I’assistencia a la Junta de Portaveus i a les altres Comis- 
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sions d’investigacib i d’altrn mena que la Cambra deci- 
deixi de crear. 

La capacitat de cada Diputat per a treballar en les Co- 
missions es limitada, com es natural.. Per aixo, en el ma- 
teix Reglament que estem debatent, en I’aarticle 4 l ,  apar- 
tat segon, es disposa, a parer meu, amb molt d’encert, 
que els Diputats nomes podran ser membres, corn a 
rn axim, de tres Comissions permanents legislatives. Així 
doncs, si aquesta Cambra aprova que pugui haver-hi 
tirups parlamentaris formats només per dos Diputats, 
resultara que el Grup que formin aquests dos Diputats, 
d’aquestes vuit Comissions permanents legislatives de la 
Cambra, només cada Diputat podra formar-ne part de 
tres, o sigui que el Grup parlamentari només podri parti- 
cipar en sis Comissions permanents legislatives. D’a- 
questa manera, es donara la situacib absurda i paradoxal 
que un Grup parlarnentari no podra ser present a totes 
les Comissions permanents legislatives en una Cambra 
com la nostra, repeteixo, que k s  organitzada en Grups 
parlamentaris, Aixo, aquest Grup parlamentari, sera un 
Grup parlamentari o seri una altra cosa? Cal que els se- 
nyors Diputats hi reflexionin. 

Senyores i senyors Diputats, en un Parlament corn el 
nostre, organitzat en Grups parlamentaris i en Comis- 
sions, corn les que preveu el mateix Reglament, 6s tkcni- 
carnent impossible que pugui funcionar un Grup parla- 
mentari compost només de dos Diputats; per aixo, ja 
el Parlament catala del 32 els Grups parlamentaris ha- 
vien de ser com a mínim de quatre; per aixh, Ia mateixa 
Ponhcia ho entengué així. Si algú en aquesta Cambra 
pretén de formar-los només amb dos Diputats, seri 
exclusivament per tal d’aconseguir firialitats polítiques 
conjunturals, com per tai d’evitar l’existkncia del Grup 
Mixt o afavorir uns determinats partits en contra 
d’altres. Per6 que no se’ns digui que ks  per raons tkcni- 
ques que es formar& que s’autoritza, un Grup Mixt fot- 
mat nomes per dos Diputats. 

A I’apartat segon de l’article 19, del text que se’ns pro- 
posa, es diu: aper cada partit o codició electoral nomis 
pot constituir-se un Grup par1amentari.u fis natural que 
el Reglament aclareixi que cada partit nomes pot consti- 
tuir un Grup parlamentari; per aixo, aquest Diputat no 
s’oposaria que aquest aclariment s’afegis al text de la Po- 
nkncia que defenso. Perd no és natural ni es admissible 
que el Reglament del Parlament impedeixi als Diputats 
d’un partit legalment constitui’t, pel fet d’haver anat en 
una coalicio electoral amb un altre partit, que pugui for- 
mar, si ho creuen ap&Ú i quan ho creguin oportu, un 
Grup parlamentari independent, si disposen del nombre 
minim de Diputats que per a formar Grup assenyala el 
Reg1 ament. 

Negar aquest dret, negar a aquests Diputats la passibi- 
litat de formar Grup parlamentari propi, equival, a parer 
meu, a condemnar-ios a una totai subordinació al partit 
majoritari de la codicio, a condemnar-¡os tambe, en el 
cas de no acceptar de continuar en la coalicio, per les 
raons que siguin, a la condició inferior de Diputats no 
adscrits ¿En nom de quin principi liberal i democratic es 
pretén de negar aquest dret a uns determinats Diputats 
que formen part d’una coalicio? 6s curiós que aquesta 
esmena hagi estat presentada precisament, Q defensada, 

pel Grup parlamentari d’un partit que pel juny del 1977 
presenti als seus electors una coalici6 electoral que pro- 
bablement ha estat una de les mks originals de la histbria 
política d’arreu del món. Si aquella coalició haguts 
triomfat amb un nombre superior, evidentment, de Dipu- 
tats del partit que l’acompanyava, que acompanyava el 
que ara proposa aquesta esmena, jtambé, hauria propo- 
sat una esmena semblant? La garantia del bon funciona- 
ment de tota unió, federacib o coalici6 es el reconeixe- 
ment del dret de separació, del dret a I’autodeterminació; 
per aixo, el Reglament de la Cambra no pot retirar 
aquesta garantia. 

Finalment, una breu considerac% sobre I’apartat ter- 
cer de I’article 19* que diu: {(Eis Diputats que abandonin 
un Grup seran considerats Diputats no adscrits.n Decla- 
racib excessivament rotunda i poc matisada, fruit proba- 
blement d’aquesta improvisació que s’observa en la ma- 
jor part del text del Dictamen de la Comissi6 que se’ns 
proposa d’aprovar, fruit probablement del canvi radical 
imposat en el text de la Ponhncia, car els Diputats que 
abandonin un Grup parlamentari podran passar tambi: a 
un altre Grup, almenys aixi ho estableix l’apartat segon 
de l’article 2 i. 

Senyores i senyors Diputats, aquest parlamentari de- 
fensa el text aprovat per la Ponencia i rebutja el Dicta- 
men que ha estat aprovat en el ple de la Comissió. Ho fa 
perqui: vol que l’organització del nostre Parlament sigui 
feta amb criteris de racionalitat, de Funcionalitat i d’efi- 
cacia; ho fa perquk et Reglament d’una Cambra ha de 
ser obra comuna i acceptada i aprovada practicament 
per tots els Diputats i Grups del Parlament nacional ca- 
tali, corn ho era, de fet, el text de la Ponkneia que es vol 
rebutjar; ho fa perquh creu que un Reglament de la 
Cambra no ha de ser mai moneda de canvi en negocia- 
cions politiques entre els partits que el poble ignora. Si, 
corn a conseqübncia de mantenir aquest criteri cal, com 
calia l’any 1932, que un partit polític tingui quatre Dipu- 
tats per a formar Grup parlamentari propi, i resulta que 
a la Cambra algun partit no els te i, per tant, no pot for- 
mar Grup, el fet que no pugui formar Grup es deura no a 
aquesta Cambra, sinó que es deura al fet que el poble de 
Catalunya, en les eleccions ai Parlament, no li dona 
el nombre suficient de sufragis. Els resultats electorals 
-expressió de la voluntat popular- seran, doncs, els 
linics responsables que no puguin formar Grup els Dipu- 
tats d’uns determinats partits. No correspon, per tant, a 
aquesta Cambra de dktorsionar d seu funcionament per 
tal d’oferir a un partit, sigui el que sigui, d o  que els dec- 
tors no Ii van donar. 

Que un partit polític, pel nombre insuficient dels seus 
Diputats, no pugui formar Grup parlamentari no vol pas 
dir, com ha estat dit per algli, en els mitjans de comuni- 
cació, no vol pas dir que se li negui veu i vot a la 
Cambra, ni els mitjans materials perque els seus 
membres puguin dur a terme amb eficicia la seva tasca, 
car tot aixo es facilita per l’existkncia del Grup Mixt que 
establia e1 projecte de Reglament aprovat pes la Po- 
nencia i que com ja he dit i repetit, existia en el Parla- 
ment de Catalunya en els temps de la República. Que en 
el Grup Mixt poden expressar-se lliurement totes les opi- 
nions, adhuc les dels partits més minoritaris -els que tin- 

-. ~- - - -  - . .--- - -- -. _. 
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guin un o dos Diputats-, és ben cert, i ho vam poder 
comprovat. -l’opinib pfiblica va poder-ho comprovar- 
en el debat sobre la moció de censura del Congrés de Di- 
putats de Madrid, que fou retransmks. 

En aquest debat, al costat dels líders dels grans partits, 
es va poder escoltar la veu dels representants dels partits 
mks minoritaris, corn la dels senyors Pi-Sunyer, Bandrés, 
Sagaseta i Bías Pifiar. El resso que tinguC cada una d’a- 
questes veus, certament, depengué del que digui: cada Di- 
putat. Ningú, doncs, no pretén, amb la creacib del Grup 
Mixt, silenciar la veu de cap Diputat. Cal, doncs, mnnte- 
nir el Crup Mixt tai com consta en el text de la Ponhncia, 
com cal suprimir la condicib de Diputat no adscrit, la 
qual es vol concretar als Diputats que, elegits com a in- 
dependents en llistes de partits, volen mantenir-se fideis a 
aquesta independkncia d’acord amb les promeses que fe- 
ren als seus electors. Cal, finalment, suprimir la coaccib 
que es pot exercir, mitjancant el Reglament, sobre els Di- 
putats que han estat elegits en una coalició electoral. 

Al principi de la meva intervenció parlava de la meva 
preocupacib pel fet que es pugui arribar a rebutjar un 
text de Reglament com el de la Ponencia, que havia estat 

‘acceptat per tots els Grups parlamentaris nacionals en 
aquesta Cambra, per un altre tcxt imposat per Sa dreta 
d’aquesta Cambra contra les esquerres. Car fer aixb en 
una Catalunya encara no constitu’ida, en uns moments 
difícils corn vivim, quan sortim d’aquest intent de geno- 
cidi que hem sofert, seria un error i un trist espectacle. 
Que els Grups parlamentaris que es diuen nacionalistes 
no provoquin aquest espectable en el seu afany de dcbili- 
tar, de dividir i, adhuc, de destruir partits catalans d’es- 
querra, mentre afavoreixen el lerrouxisme. 

Senyores i senyors Diputats, acabo. Si alguns Dipu- 
tats, per les raons que siguin, volen que la veu d’aquest 
vell combatent nacionalista i demtjcrata s’eescolti al me- 
nys possible en aquesta Cambra que ho facin, pero que 
ho facin talment que, en intentar d’ofegar la seva veu, no 
ofereixin alhora a aquells que volen dividir el nostre po- 
ble en comunitats antagoniques una plataforma parla- 
mentaria que el poble de CataIunya amb els seus vots no 
els va donar. 

Gracies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT: Algun Diputat vol fer Ús del torn 

en contra? (Pausa.) El Diputat senyor Joan Hortali, 
El Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i se- 

nyors Diputats, Esquerra Republicana, en el debat sobre 
el Reglament Interior del Parlament de Catalunya, té 
com a desig, i defensa, compatibilitzar el que és perma- 
nent del taranni del nostre poble amb afanys significa- 
tius de progressisme i, sobretot, amb idea de futur. fis per 
aixb que, en píantej ar amb una perspectiva substmtiva- 
ment tkcnica la discussió del Reglament, varem creure 
que un funcionament parlamentari modern necessitava 
fonamentalment una actuació normal, una actuacib amb 
normalitat, es a dir, una minimització de la incoherkncia. 
Necessitava, en segon Iloc, una actuacio equilibrada, t s  a 
dir, una minimitzacib de la disfuncionalitat; i necesitavn, 
en tercer lloc, una actuacio transparent, i s  a dir, una ma- 
ximització entre elegits i electors. El tema és complex, i s  
un terna que requereix més reflexio que dramatisme, ks 
un tema en quk difícilment es pot dir blanc o negre, pero 

en funció d’aquests tres criteris --normalitat, equilibri i 
transparkncia o, cl que ks el mateix, minimitzacio de la 
incoherhcia, minimitzacib de la disfuncionalitat i maxi- 
mitzacib de la identificacib entre elegits i electors-, Es- 
querra Republicana de Catalunya defensa i, per des- 
comptat, votara el text del Dictamen de la Comissib, i re- 
butja l’infosmc de la Panincia. I aquestes en són les 
raons, Per quk conve minimitzar la incoherkncia? Per 
quk conve un funcionament parlamentari normal? Per 
una raó molt senzilla. L’existkncia d’una mena de {{totum 
revolutumjk, com és el Grup Mixt, incorpora incohe- 
&cia. El Grup Mixt, i se’n garlara mbs endavant, no ga- 
ranteix els drets &I Diputats individuals. Nomes ca2 pen- 
sar en el que passa al Parlament de Madrid. Ei Grup 
Mixt úistorsiona el funcionament de les Comissions legis- 
latives. Per un mecanisme estrany de representativitat, 
un Diputat, sense cap mena d’afinitat ideologica, esta re- 
presentant en la Comissió el pes $’un Grup #interessos 
completament oposats. El Grup Mixt, a mks, es presta a 
la manipulacib per part dels Grups relativament majori- 
taris. Per tant, el Grup Mixt crea incoherkncia. Ineohe- 
rimcia que amb aquesta manipulacio és ben palesa si s’a- 
nalitzen, també, les actuacions a Madrid durant aquesta i 
l’anterior legislatura, llavors dels criteris fixats pel Partit 
del senyor Tierno Galvan, la posicib iconoclasta poste- 
riorment del senyor Lasuén, i fins i tot la invasió d’iinde- 
pendents, entre cometes, de la UCD en un tercer mo- 
ment. La incoherencia e s  evident, i aquesta incoherhcía 
s’ha de minimitzar. X aquesta incoherkncia certa, la veiem 
clarament en les discussions d’aquest Reglament, quan, 
ni més ni menys, el cinquanta per cent dels efectius del 
Grup inicialment proposat com a Mixt demanen, com he 
dit, ni mks ni menys, la seva autodissolucib. Si realment 
es vol minimitzar aquesta incoherencia, s’ha de demanar 
la supressib del Grup Mixt, i Esquerra Republicana, sens 
altre afany que aquesta minimitzacio, ha proposat, dc- 
fensa i votara la supressio del Grup Mixt. 

Davant d’aquesta actitud que pressuposa la incohe- 
rkncia, he dit també que el segon principi que convi 
d’introduir 6s el funcionament equilibrat del Parlament, 
És a dir, la minimització de la disfuncionalitat. Si se su- 
primeix el Grup Mixt, obviament s’hauri d’introduir 
quelcom que permeti la salvaguarda dels interessos que 
aquest Grup acollia. Quelcom més operatiu, quelcom, en 
definitiva, menys incoherent. Esquerra Republicana, des 
d’aquest punt de vista, introdueix i defineix la figura del 
Diputat no adscrit. El Diputat no adscrit, en un Parla- 
ment que funciona sistematicament basant-se en els 
Grups, és certament un element de disfuncionalitat. Perb 
aquesta disfuncionditat, si es minimitza, es preferible a la 
incoherincia del Grup Mixt. I ta manera de minimitzar 
aquesta disfuncionalitat i s  donar a la figura del Diputat 
no adscrit unes atribucions que li permetin en qualsevol 
moment, i garanteixin i comptabilitzin, aquest equilibri 
inestable entre I’acat ament disciplinari, entre l’acat ament 
reverencial del dogma i els principis fonamentals, els 
principis basics que suposa la idea de la llibertat sespon- 
sable, de la qual en principi hom creu que gaudeixen, i 
n’han de gaudir, els Diputats anomenats independents. 

Si valem minimitzar aquesta disfuncionditat, com dic, 
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conve dotar la figura del Diputat no adscrit d’un conjunt 
d’atributs que li permetin, dins d’un Parlament que fun- 
ciona substantivament en Grups, de desenvolupar amb 
plenitud la seva tasca. J la manera corn aix6 s’acmse- 
gueix va inclosa en aquest Reglament, si es contemplen 
successivament els articles 22, 36, 66, 123, 129, 130 i 
fins i tot la Disposicib Transitbria Segona. I hi és de tai 
manera, que hi queden garantits uns drets economics i 
politics. I, per tant, no es poden dir, sota cap concepte, 
fora que es vuIgui entendre que reglamentar k s  con- 
fondre, totes aquestes coses. Primer: els Diputats no 
adscrits nomes podran anar a les Comissions que la 
Mesa fixi segons les possibilitats numkriques. Aixo no ks 
cert. t’article 36, cal Ilegir-lo amb atenció -i ara ho es- 
tem discutint tot conjuntament-, no permet de sostenir 
de cap manera aquesta afirmació. Els Diputats no 
adscrits tenen dret a participar en les Comissions legisla- 
tives i a participar-hi d’acord amb uns criteris que, per 
evitar qualsevol mena de disfuncionalitat addicional, la 
Mesa reglamenta, per6 el Diputat no adscrit participa en 
les Comissions legislatives. No es pot dir, en segon lloc, 
que els Diputats no adscrits no podran participar en el 
debat general, excepte els d’especial relleu. Aixo no és 
cert. L’article 36 especifica, concretament, que els Dipu- 
tats no adscrits podran fixar la seva posicib i explicar els 
seus vots en els debats d’especid relleu, i un debat d’es- 
pecial relleu, senyor Benet, pot ser dificil de fixar-lo, per6 
en una Cambra moderna, progressiva, generosa i 
comprensiva és normal que s’entengui el que realment és 
un debat d’especial relleu. I es diu ((especial relleu)> i no 
#debats generals}) perquk d’aquesta manera, si només es 
digubs debats generaIw nom¿% es podria fixar la posicib 
o defensar el corresponent vot, explicant-lo en els debats 
generais. Si es diu d’especial relleu és que, a mts dels 
d’interks general, que s6n d’especial relleu, n’hi pot haver 
d’altres -que també convé-, si es demana, la possibilitat 
i la necessitat d’aquesta exglicacib de vot i d’aquesta fi- 
xacio de posició política. 

Tampoc no se sosté que els Diputats no podran pre- 
sentar proposicions de llei. Tenen les mateixes garanties 
que els altres Diputats: necessiten un nombre determinat 
de signatures. No es pot dir tampoc que els Diputats veu- 
ran disminu‘ides les seves prioritats pel que fa a les 
interpelkwions. Ans ai contrari. Que es llegeixi atenta- 
ment I’article 123 i es veurh, en aquest cas, que les seves 
possibilitats justament queden augmentades. No es pot 
dir tampoc que els Diputats no adscrits no podran pre- 
sentar proposicions no de llei. Aquest és un tema -arti- 
cle 129- dei qual en qualsevol CRS convé la discussió i 
l’analisi posterior, pero a continuacio el que es diu, que 
no podran participar en els debats sobre proposicions no 
de llei, tampoc no es pot mantenir. 1 en aquest cas, sense 
haver d’esperar res, perque dependra, evidentment, de la 
interpretacio correcta que s’ha de fer de l’artick 36 i, 
posteriorment, de l’article 66. 

Per tant, el Diputat no adscrit no ts un Diputat de se- 
gona. EI Diputat no adscrit es, certament, una disfuncio- 
nalitat en un Parlament de Grups, per6 de la manera que 
ha estat tutelat i protegit en aquest Reglament el Diputat 
no adscrit gaudeix de plenitud de drets dins d‘un estatus 
especial, que és realment el que permet una estructura re- 

glamentaria corn la que ara es ti, o com la que ara s’esta 
discutint. I, fonamentalment, la figura d’aquest Diputat 
no adscrit tendeix, i vull repetir-ho, a compatibilitzar, i 
aixo es important, qualsevol mena de desviació, quaise- 
vulga no-accept ací6 disciplinaria, malgrat l’accept aciÓ 
inicial en una llista que es va presentar als electors, i per- 
met l’exercici -i aixo és important--, d’una llibertat res- 
ponsable, plena de drets i d’atributs. 

El model parlamentari que proposa, defensa i votara 
Esquerra Republicana de Catalunya tendeix, corn he dit, 
a minimitzar la incoherkncia, i per aixo demanem la su- 
pressib del Grup Mixt. Tendeix a minimitzar la disfun- 
cisnalitat, i per aixQ el Diputat no adscrit esta dotat d’a- 
tribucions i potestats. Pero tendeix tambi, i sobretot -i 
aixo ks important-, a maximitzar la identificació entre 
elegits i electors. Tendeix a voler, en aquest aspecte, que 
la naturalesa dels Grups parlamentaris sigui una natura- 
lesa que permeti amb plenitud el joc democritic, i per 
aixb, davant la configuració dels Grups parlamentaris, 
no s’introdueix un cjriteri quantitatiu. Es defensa, subs- 
tantivament, aferrissadament, que si davant del poble 
s’ha defensat una idea política i un programa, sigui en 
funció d’aquesta idea i d’aquest programa que despres es 
constitueixi Grup al Parlament ges tal de poder-la defen- 
sar. Que no se’ns digui que entre el poble al qual s’ha sot- 
mks un programa i s’ha ofert una ideologia, s’hi ha d’in- 
terposar la tecnocracia d’un reglament. La identificacib 
entre elegits i electors ks fonamental, I per aixo convk, 
cal, que els Grups parlamentaris responguin a la idea de 
la ideologia, la política, del programa que a l  seu dia va- 
ren defensar davant deis seus electors. 

A partir d’aqui, certament que en aplicar a casa nostra 
aquest criteri sustentat en la més estricta puritat demo- 
critica, sorgeix d’una manera mks aviat faiansteriai, 
d’una manera estranya perd en la qual convk encaminar 
tota la problematica del PSA. Si volem un Grup, si vo- 
lem un Parlament transparent, identificat entre electors i 
elegits, és evident que qualsevol llista que va presentar-se 
a les eleccions i que en va sortir victoriosa t i  dret a 
manifestar-se en aquesta Cambra. Per& aquest és el pro- 
blema, surt un partit anomenat Partit Socialista d’Anda- 
lusia, que condiciona aquest plantejament. I el condi- 
ciona de tal manera que per a alguns s’ha volgut fer 
qüestió d’aquest aspecte i enfrontar, amb pkrdua con- 
junta per a tots dos, democracia i nacionalisme. I aixb, 
senyores, senyors Diputats, és greu. He dit que el tema, 
en conjunt, obliga mes a la reflex% que al dramatisme, i 
enfrontar democracia i nacionalisme no és bo per a les 
institucions, no ks bo per ds ciutadans, no és bo per a 
Catalunya. S’aplica un criteri $’estricta puritat demo- 
cratica, s’identifica I’elegit amb l’elector, el Grup parla- 
mentari respon a una llista, el Grup parlamentari respon 
a una ideologia i a un programa i surt el Partit Socialista 
d’ Andalusin. Cal minimitzar-lo. Cal barsej ar-10. Cal, en 
la mesura que sigui possible, fe& catlar. Com si els seus 
70.000 vots fossin uns vots fantasmes, uns vots que no 
cal considerar en la seva integritat i capacitat i en el seu 
esforq específic d’ajudar a construir Catalunya. 

I s’addueixen dues raons: una raó numerica, arit- 
metica, diria, i una altra raó, diguem-ne, populista, dema- 
gogica, en diré c<caornetrican, perque no nom& es con- 
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templa el caos, siiii que, a mks, es vol mesurar. I es vol 
mesurar cn termes electorals, la qual  COS^ és molt pitjor. 
Les raons numeriques, diuen, perquE: aixb no pugui pas- 
sar, convk que els Grups parlamentaris siguin de quatre 
Diputats. Quatre? Per quh quatre? 12s que és un número 
bihlic, ks un nfimero cabalistic? EI quatre va desprks dct 
tres i el segueix el cinc. Per quk no tres? Per que no cinc? 
Quatre. Hi ha una ra6 historica. Bé, la historia es muta- 
cio permanent. Per que quatrc? El tema k s  que, si es vol 
estar d’acord amb un principi d’eestricta, i ho repeteixo, 
puritat democritica, si qualsevol llista que ha defensat 
una ideologia i un programa ha sortit guanyadora al Par-. 
lament, té dret a ser dcfensada i ser explicada en aquestli 
Cambra. Si aquesta llista, cn ei seu context rninim, esta 
composta pcs dos, doncs han dc ser dos. I ser dos, nu- 
mkricament parlant, aritrnkticament parlant, no ks tam- 
puc cap heretgia. Dos en relació amb aquest mimetisme 
que alguns terien en relació amb el Parlament dc Madrid 
és una fracció. Dos partit per cent tsent-cinc és mis  gros 
que cinc partit per tres-cents cinquanta. Vull dir tambi: 
que el  dret comparat permet, fins i tot, I’existkncia de 
Grups sota aquestes característiques d’identiikcib entre 
elegits i electors, permct I’existkncia dc Grups d’un sol 
Diputat. 

De fet, en les discussions reglamentaries, aqui, al Par- 
lament Basc, el Diputat comunista Roberto L,ertxundi va 
defensar l’existkncia d’un Grup amh un sol Diputat. 
Realment, i faig aquesta pregunta sense cap mena de 
mala intencib i amb la mks incauta ingenuitat, si en lloc 
dc tractar-se, cl’un Grup de dos del Partit Socialista d’An- 
dalusia 4 - t  una estona els han dit moros-, es tractis 
d’un partit constitu’it per I’aadmirat Diputat senyor Benet i 
I’cntran yable Diputat senyor Portabella, no hi hauria la 
qiiestib, Dos, quatre, sis, el criteri quantitatiu no 6s relle- 
vant. La participació en Comissions esta en funció de la 
capacitat i de la reglarnentacib. No es un criteri relle- 
vant.. . 

Davant d’aqucstes raons aritmetiques, he dit que s’hi 
oposen també raons de caracter populista, de caracter 
dcrnagbgic, de caracter “caomktric”. I aquestes sí que 
sbn importants. Es diu que fomentar combinndament un 
Grup que identifica interessos entre elegits i electors i, a 
la vegada, en 2111 mínim de dos Diputats, aixb es fer ler- 
rouxisme. Deu ser neolerrouxisme. Senyors, aquesta acu- 
sació certament bs greu. Perb ens conforta saber que es 
fonamenta en la més clara ignorancia, Neolerrouxisme? 
Lcrrouxisme? El lerrouxisme ks,  per dir-ho aixi, una 
doctrina que tendeix substantivament a negligir els a t a -  
lans, a negligir Catalunya, a negligir la nacionalitat cata-. 
laria a favor de I’espnnyolitat. Els senyors del PSA, en tot 
cas, el que defensen es la idea d’hndaiusia. N a  negligei- 
xen gens Catalunya. Els senyors del PSA convé que par- 
lin, si no, podrien aixecar una bandera realrncnt discrimi- 
natoria, De fet, a ningb nu es pot obligar, a la forGa, a ser 
catali. Esquerra Republicana fa temps que ha dit que ca- 
tali no es nomis el qui treballa i viu a Cataiiinya; catali 
6s el qu i  demostra la voluntat de ser-ho. I, des d’aquest 
punt de vista, és evident que, de fomentar posicions neo- 
ierrouxistcs, res de res. Justament, amb aquesta actitud el 
que es para es la bandera de la discriminacib, la bandera 
que justament es podria aixecar en contra d’una part de 

la colkctivitat que vel fer callar i no deixar parlar I’altra 
part de la colkctivitat. Per tant, senyores i senyors Dipu- 
tats, senyor President, aquest e s  el plantejament general, 
un esquema de funcionament parlamentari en el qual mi- 
nimitzem la incoherkncia, la qual cosa ens obliga a defen- 
sar la supressió del Grup Mixt. Un model parlamentari 
que tendeix a minimitzar la disfuncionalitat, la qual cosa 
comporta la introducció de la figura del Diputat no 
adscrit en plenitud de drets i atribucions dins d’uun estatus 
especial, ja que el funcionament del Parlament es de 
Grups. I, en tercer lloc, a maximitzar, amb les conse- 
qü&ncies no agradables, que no ens satisfan, la identifica- 
ció entre elegits i electors i, consegüentment, a establir 
una estructura parlamentaria perquk el poble de Catalu- 
nya sapiga en qualsevol moment quk ks el que se li va 
oferir, que és el que se li va prometre, quina és la ideolo- 
gia, quin és el programa que va votar i, en definitiva, com 
se li defensa, corn se li resolen els seus problemes en fun- 
cib d’aquest programa i d’aquesta ideologia des d’aquÍ 
dintre. 

Senyores i senyors Diputats, senyor President, molies 
grhcies per la generositat del temps, i moltes gracies a 
vostes per I’atencib que rn’han tingut. 

EI Sr. PRESIDENr: Pot ara defensar l’esmena coin- 
cident amh la defensada pel senyor Elenet el representant 
dei Grup Socialista. Tti la paraula el senyor Eduard Mar- 
tin. 

El Sr. MARTfN i TOVAL: Senyor President, senyo- 
res i senyors Diputats, primer de tot, i també per 
constincia taquigrafica, si s’escau, voldria fer esment 
dels textos d’esmenes que amb la meva intervencib consi- 
derari defensades en aquest acte. Molt concretament sbn 
les yuc tenim en els articles 18.2, 19.4, 21.5, 22.2, 22.3, 
36.1, 36.3, 36.4,66.4 i 5, 67.3,97.1 i 123.5, 

El Sr. PRESIDENT: Molt be, d’acord. El senyor Mar- 
tiri, per tant, tindri dret a utilitzar tot CE temps que consi- 
úeri necessari en la seva intervencii>. 

€4 Sr. MARTfN i TOVAL: Era una incitacio it la ge- 
nerositat dcl senyor President. Doncs bk, el tema de quk 
estcm tractant -que penso que no es de moros, i qui ha 
parlat de moros (com que sóc nascut a Milaga podria 
sentir-me of‘ks), ha estat el senyor Hortala, almenys en el 
scntit en que ell ho ha plantejat i que convk clarificar- 6s 
que fem en aquest Parlament perque funcioni. Criteris 
palitics i criteris de funcionalitat, i tos dos s’han d’aplc- 
gar. Quin ks el tema en qiicstib? O es creen Grups parIn- 
mcntaris, i per a qui no pugui crear Grup parlamentari hi 
Ira un Grup Mixt que li atorga drets de funcionament en 
un Parlament dc Grup, o es creen Grups parlamentaris, 
prescindint ara del nombre mínim, i desprks es creen tl- 
gures estranyes per tal, segurament amb intencions 
concretes, mai no explicitades, de donar sortida a intcrcs- 
sos personals o, si s’escau, partidaris. Perb, quins són els 
criteris actuals- no ja moderns, sinó actuals -als Parla- 
ments d’Europa, als Parlaments del món dernocritic? 

fis dificil en Dret comparat -es molt dificil- establir 
normes de conducta, Ho saben tots els senyors Diputats 
que han utilitzat all6 que el senyor Hortala, amb el.seu 
peculiar llenguatge, deia el cmamotretow Quk es el que 
passa als Parlaments? A Franqa, on no existeix Grup 
Mixt, tampoc no hi ha Diputats na adscrits. Hi ha els ni- 
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putats emparentats, si s’escau, amb els Grups parlamen- 
taris. A RGlgica, amb un nombre molt més inferior de Di- 
putats per a formar Grup -tres-, nornis hi ha Grups. AI 
Rundestag d’Alemanya hi ha Grups o Agrupacions, per6 
en cap cas Diputats funcionant per lliure amb drets 
concrets i determinats. A 1’Assemblea Portuguesa, segu- 
rament el Reglament més modern dels que comptem en 
el (marnotreto)), els Partits, si ho volen, poden formar 
Grups, pero només hi funcionen Grups, i els Diputats, in- 
dividualment, no hi funcionen. I a Wia,  finalment, es 
d h a  una circumstancia semblant. 

Quan el funcionament no és reglamentiriament per 
Grups, sino que les normes reglamentaries parlen deis 
Diputats, diem que un Parlament treu la seva histbria del 
segk XIX, d’abans, evidentment, pero en les ultimes nor- 
mes del XIX la Cambra dels Comuns anglesa, que fun- 
ciona per Diputats, no obstant aixb, funciona en la 
practica per Grups. I saben els senyors Diputats que te- 
nen interis pel tema que fins i tot quan membres del par- 
tit majoritari, en cada moment, perque són membres del 
Govern o perquk van a delegacions del Govern, han de 
sortir fora del país, el Grup de l’oposicib resta membres 
del seu Grup per tal d’equilibrar les votacions. Fixin-se 
fins a quin punt juga el funcionament per Grups, el fun- 
cionament amb disciplina de Grup. I aquesta es una di- 
namica moderna que esta -com ja ha dit algun Diputat, 
em sembla que el senyor Benet- establert en el nostre 
Estatut. Jo no entrar6 ara en el fet de si el text que es pro- 
posa al Dictamen de la Comissió &s o no is  antistatutari. 
Els juristes haurien de parlar molt de la qüestió. L’article 
32, apartat 3, de 1’Estatut de Catalunya és prou contun- 
dent: {(EI Reglament necessitar6 el nombre mínim de Di- 
putats per a la formacio dels Grups parlarnentaris, la in- 
tervenció d’aquests en els processos legislatius i les fun- 
cions de la junta de llurs portaveus. Els Grups parlamen- 
taris participaran en totes les comissions en proporcid! 
amb llurs membres.)) I no es parla per a res de la figura 
dels Diputats IIQ adscrits, distorsionadora, sens dubte, 
d’aquests criteris de funcionalitat i d’eficacia de qui: estic 
parlant, Perquk no es tracta de fer una Cambra generosa 
i comprensiva, senyor Hartaih. Aixb no existeix. Es 
tracta de fer una Cambra que funcioni i que tingui ele- 
ments de seguretat jurídica per a tothom, de manera que 
tothom sapiga que passara en aquesta Cambra. Res de 
generositat i comprensió, molt d’eficacia procedimental 
perquk tinguem tots seguretat jurídica en el que hem de 
fer. 

I en tot aquest afer s’ha dit que sorgeix corn de manera 
faiansterial una qiiestio concreta d‘un Partit concret, el 
Partit Andalusista. No, no, el que cn tot aquest debat 
sargeix, no sé si de manera falansteriai, es un canvi de la 
racionalitat per la irracionalitat, un canvi de la funciona- 
litat per la disfuncionalitat, I t s  el canvi produi’t a Comis- 
sió com a conseqiiencin que uns Grups, Convergencia i 
Unió, Centristes de Catalunya, que donaven suport a 
unes posicions, les de Ponkncia, canvien -esperem que 
aix6 sigui explicat- el seus criteris i es passen a una 
fórmula continuadament canviada en el si de la Comis- 
si6, que d6na lloc, a més, a problemes de funcionament 
en el si de la Comissi0 perquk presenten esmenes en veu, 
que no sabien si eren en veu, o transaccionals, etc., etc., 

per tal de canviar continuadament un text, poc pensat, 
que no contenia els elements fonamentals de coherincia. 
No els contenia i, fins i tot ara mateix, no els conté. 

Concretament, qub es fa amb els no-adscrits? O els 
Diputats no adscrits tenen els mateixos drets que qualse- 
vol Diputat integrat en un Grup o en tenen menys. Quina 
k s  la situaci6 actual? S’han dit algunes coses en un llistat 
molt llarg. Jo voldria posar I’krnfasi en algunes qüestions. 
A part que es qiiesti6 de llegir -efectivament, senyor 
Hortala-, per exemple, i’article 129.1, que diu que les 
proposicions no de llei són presentades pels Grups parla- 
mentaris. I, per tant, no pels Diputats no adscrits; que les 
interpelkions, si que les poden presentar els Diputats. 
Per6 el problema no és la intecpel4acib. El problema és la 
moció consegüent a la interpeLIaci6, que aquesta només 
pot skr signada pel Grup, amb la qual cosa el Diputat no 
adscrit diguem que veu d’aiguna manera interferida, al 
mig de la seva acci6 parlamentaria -avortada, si ho vo- 
len els senyors Diputats- la seva acci6 Parlamentaria. 
Interpehla el senyor Conseller, sense assenyalar, no li 
contesta, o no Si contesta adientment, i el senyor Diputat 
no adscrit es queda que no pot fer res, perquk no pot pse- 
sentar la mocio consegiient per tal que el Parlament digui 
si ti: raó el senyor Diputat o el senyor Conseller. 

Aixo és, sense mCs, article 125.2 d’aquest text en rela- 
ció amb l’article 123.1 d’aquest text. Na poden presentar 
esmenes a la totalitat, article 93, 3. Perd hi ha coses més 
greus i fins ja cbmiques, corn I’article 51  d’aquest text, 
que diu: <<Els Diputats -tots els senyors Diputats- 
seuen ai salb de sessions d’acord amb la seva adscripció 
als Grups parlamentaris i sempre ocuparan el mateix 
 lloc^. Els senyors Diputats no adscrits no seuran al salo 
de sessions. Esperem que no els posin de cara a la paret, 
pero no seuran en aquest sal6 de sessions, evidentment. 
Encara mes -article 145.L: es nega el dret a la malaltia 
dels senyors Diputats no adscrits. De manera que diu: 
({L’autoritzacib per a no assistir als treballs parlamenta- 
ris s’ha de soMcitar a1 President del Parlament, a través 
del Grup parlamentari)}. Aquests senyors no poden 
solalicitar aquesta autoritzacio,. Han de venir cada dia 
inexcusablement o incorren en falta injustificada d’assis- 
t&ncia si estan malalts, POSO per cas. Coses cbrniques, 
pero coses greus també. I es diu als articles 44, 45 i 46 
d’aquest text que les Comissions permanents no legislati- 
ves seran formades pels Grups parlamentaris, Que signi- 
fica aixb? Significa que, en la Comissió de Govern Inte- 
rior, que decideix com funciona aquest Parlament, els 
Diputats no adscrits no hi tenen cabuda; que, en la Co- 
missió de Reglament que Interpreta, modifica, canvia 
normes d’aquest Reglament, coses en que estan impli- 
cats, i moft implicats, els Diputats no adscrits, no poden 
intervenir en els seus debats. I significa que en Ca Comis- 
si6 d’Estatut dels Diputats -$ha dit, la que vetlla per al 
compliment dels drets dels Diputats- els senyors Dipu- 
tats individuals o no adscrits, pero adscrits podria dir-se 
en aquest cas, no hi poden exercir el seu dret que vetlli 
pels drets que, a mes, en aquest cas, sbn drets indivi- 
duals; peque, en el cas dels Diputats adscrits a Grupsg 
aquests a travks del seu Grup sempre tindran una possi- 
bilitat de garantia. Per tant, poc pensat, disfuncional ab- 
solutament. Perquk, a més, ens trobem amb un altre pro- 
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blerna, i ks que podríem, efectivament, donar aquests 
drets, si es que ks possible en el trhrnit procedimental en 
yuk estem, a aquests Diputats no adscrits, aquests que 
manquen aquí, es a dir, quc puguin seure al saib de ses- 
sions, no amb cls invitats, poso per cas, que puguin exer- 
cir la resta de drets que aquí he dit que no consten, I fins 
i tot mes, hi ha alguna csrncna en vcu anuiiciada que do- 
naria encara més drets als Diputats no adscrits. Que pas- 
saria, senyares i senyors Diputats? Que els Diputats no 
adscrits es converteixin cada un d’ells cn més d’un Grup. 
No assistiran a la Junta de Portaveus, perb tindran mks 
drets que qualsevol Diputat d’un Grup parlamentari, que 
ha d’inscrir, lbgicamcnt, la seva acció parlamitntaria 
dintre del que és 61 paquet del Grup, amb disciplina in- 
terna, etcetera. AI Diputat no adscrit? No. Si li donem 
aixo, i segurament mes coses que ens demanar& el Dipu- 
tat no adscrit no solament es converteix en un Diputat 
disfuncional per al Parlament, sinó absolutament contra- 
dictori amb la idea del Parlament de Grups. 

~i tema és molt important, perque es distorsioncn co- 
ses. Per exemple, la composició de les Comissions legis- 
latives, perquk, en les no legislatives, ja he dit que no hi 
poden participar. Aleshores, cn la composició de les Co- 
missions, es diu que podran participar-hi els Diputats no 
adscrits, amb una certa activitat previa per part de la 
Mesa del Parlament, en relació amb e1 nombre de Dipu- 
tats no adscrits que podcn participar-hi, etcetesa, Molt 
bk, per6 aleshores es diu que, com que, ibgicament, si 
participa a les Comissions, per exemple, la Comissi6 de 
Reglament, que ha. preparat aquest dictamen -del nostre 
Grup parlamentari, quatre membres en representació de 
trenta-tres--, si aquí afegeixen un Diputat no adscrit en 
representació d’ell, i s  obvi que les votacions no estarien 
equilibracics, si es vota directament comptant un hame 
present, un vot -un home o una dona, perdb. 

Aleshores, si aixo es així, nosaltres diriem: com es vo- 
tara n comissi6 amb els Diputats no adscrits? I es diu, i 
es va dir en el seu moment: per l’esrnena presentada, per 
vot ponderat. Pero si i s  per vat ponderat, varem dir no- 
saltres -aixb no estava previst en aquesta esmena-? re- 
sulta que el Grup Socialista, enviant-hi un Diputat o una 
Diputada, en tenia prou, perqui: votaria sempre per 
trenta-tres, i el Grup de Convergkncia i Unib, un Diputat 
o una Diputada i votaria per quaranta-tres, anib la qual 
cosa distorsionem tot el funcionament del Reglament; la 
Comissió, la convertim en una potkncia. Per6 surt la so- 
lució, no & si faiansterial o miraculosa, i es diu no, una 
part aliquota per cada Diputat, de manera que els quatre 
membres nostres, per exemple, a Ea Comissió de Regia- 
ment representen 8,25 Diputats, 8 Diputats mks 0,25 
d’unitat de Diputat. La qual cosa donara lloc, amb el Re- 
glament a la mi, article 36’3, si ho volem llegir, a actes 
d’aquest Parlament inusitades en el món del parlamcnta- 
risme, en que et President aixecar;$ la veu i dira, en pro- 
clamar el resultat, que aquesta esmena o aquest text ha 
tingut 66,4 vots a favar, 47,75 en contra i 4 abstencions, 
per posar un exemple. De manera que eIs Diputats votn- 
ran per parts en les Comissions, perque la. part aliquota 
ks aixo -jo, de matematiques ..., diuen que sóc: de lletres, 
pero penso que és aixo la part aliquota. Introdueix, per 

tant, distorsions importantissimes en el funcionament 
d’aquest Parlament. 

Hi ha un altre tema, evidentment, de tanta o mks im- 
portincia que aquest, que is cl tema de Grups parlamen- 
taris. Quina ks la composició politica de l’arc electoral de 
Catalunya? Una cornposicio en la gual tenim un Grup de 
Convergencia i Unib, amb 43 Qiputats, un Grup del Par- 
tit Socialista, amb 33 Diputats, un Grup del PSUC, amb 
23 Diputats, un Grup de Centristes, amb 18, un Grup 
d’FEsquerra Republicana de Catalunya amb 14. Aixo fa 
una mit-jam de 25,5 --perdonin, aquí, si hi ha decimals, 
perquh ks una mitjana cxacta- de Diputats per Grup 
parlamentari. I s’introdueix, ho vuiguin o no els senyors 
Diputats, prescindint arc3 de raons poiitiques -de qui  
després parlark-, una disfuncionalitat tkcnica en donar 
grup, amb tots els drets idkntics a aquests cinc grups, a 
un grup de dos Diputats. 1 aixb no te retop, fins al punt 
que a la Comissió -com deuen recordar els senyors Di- 
putats que hi varen participar i corn deu constar en les 
actes o a les cintes que enregistraven-, es va haver de 
canviar la regulacio de la iniciativa de la mocib de cen- 
sura que aleshores deia, per acord unanime de Ponhcia, 
que podia presentar un Grup parlamentari o una desena 
part de Diputats, i es va dir: compte!, un Grup parlamen- 
tari que no fos el Mixt, es deia, o una desena part de Di- 
putats, i ara es diu compte!, que el Grup parlamentari su- 
posat, del Partit Andalusista, no pugui presentar una ma- 
cib de censura contra aquest govern, perque nomes falta- 
ria, rn’imagino, senyor President de la Generalitat. Ales- 
hores-, ¿és o no hs introduir un element de disfuncianali- 
tat que en un arc politic, que tk uns determinats contin- 
guts quantitatius i de contingut politic, s’introdueixi un 
element d’aquest tipus? Pcrque aquí s’han dit moltes co- 
ses sobre el terna del Grup Mixt, pero el Grup Mixt bs 
I’única fórmula coherent inventada en el parlamenta- 
risme del món, i pes descomptat aquest invent no es pot 
titllar de cap manera de coherent amb els drets dels no 
adscrits, per tal de fer compatibles dues qüestions: el fun- 
cionament del Parlament per mitja dels Grups parlamen- 
taris, que es el Parlament modern -com aquí s’ha dit, el 
que expressa les veus polítiques en programes i altcrnati- 
ves i que representa, per tant, interessos concrets de l’e- 
lectorat-, i, d’altra banda, la necessitat que el Parlament 
funcioni. 

Aqui ha dit algun Diputat que aixb del Diputat no 
adscrit k s  una situació en la qual, en no contemplar-s’hi 
cl Grup Mixt, en no contemplar-s’hi la possible sortida 
fins i tot en el cas de partits que ara estan en una coali- 
ció, per tal com es diu que una coalicib electoral només 
un Grup, etc., etc., es podria pensar que aixo no es una 
sortida del no adscrit. Si es donen tots aquests drets, 
penso que I’incentiu de constituir-sc en Diputat no 
adscrit per part de tots els Diputats d’aquesta Cambra 
ser& molt i molt important. Perquk, efectivament, amb 
tots els arets que li manquen, si se li donen, convertim el 
Parlament en una disfuncionalitat absoluta entre Grups i 
Diputats no adscrits, Agradi o no agradi, de cohkrencia 
funcional i de coherkncia d’cficacia, n’hem de tenir 
sempre. 

P el Grup Mixt d h a  sortida a tots cls problemes pian- 
tejats per un Grup o per una forqa politica que no aparta 

. . - . . . . - - . . . . . - . .. . . . - - . . . ... . - . . - - -_ . . . . . - . . . -I_.. . . _. . . . .. .. -- -- - - 



DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nbm. 9 / 22 juliol 1980 189 
_. -~ - -  - -- - - _ _._ - - _. - 

la possibilitat de tenir Grup parimentari. 1 bona prova 
d’aixb ha estat el funcionament d’aquesta Cambra. No  
parlo d’una mociú de censura, corn aqui s’ha parlat, al 
Pariament de Madrid, al Congrks de Diputats. El debat 
d’investidura en aquest Parlament, els debats de la Co- 
missió de Reglament en aquest Parlament han donat Uoc 
que totes les veus tinguin possibilitat d’expressar-se i que 
tots els vots tinguin possibilitat d’expressar-se, de manera 
que no es digui que el Grup Mixt no serveix per a donar 
veu en aixb. I és funcional i d6na sortida als problemes 
que aqui es plantegen, en un Parlament que necessiria- 
ment ha de funcionar per Grups. Segurament la raó de 
tot aixo, de treure el Grup Mixt d’aquest Reglament -al- 
menys s’ha sentit, no sé si als diaris o d s  passadissos-, 
és evitar dobles veus d’un partit que portava uns inde- 
pendents -nosaltres també en portavern- a les llistes, i 
aquests independents no es queden en el seu Grup. Si 
aquesta ks la intenció, ara hi haura tres veus, que en 
quedi constancia. No dobles veus. Triples veus, si aquest 
n’era l’argurnent. Per tant, arguments politics de fons, on 
sbn? Que s’eexpliquin, perquk i s  que, si no, només pot ser 
aixb fruit, no ja d’argumentacions cccaometriques)), se- 
nyor Hortala, sinb fruit de solucions ctoportunirnetsi- 
quesn, i a veure -jo el reto aquí- qui és capag de rnesu- 
rar l’oportunisme que aquesta solució representa en 
aquest Parlament, ara i avui. Solucions conjunturals, 
fruit no sabem encara de quins criteris polítics; segura- 
ment de l’interes personal o partidari de persones o par- 
tits. Pero contradiccio absoluta amb I’esperit de I’Estatut, 
contradiccio absoluta amb l’esperit del funcionament 
d’un Parlament modern, contra la funcionalitat, a favor 
de la irracionditat dei Parlament. Almenys demanem, si 
ks  possible, que els Grups culpables d’aquesta desfeta 
n’expIiquin el perque, si els plau. Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Algun Diputat demana la pa- 
raula per al torn en contra? (Pausa.) El senyor Vicens. 

EI Sr. VICENS: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, ja tenim aqui plantejat tot el debat que era 
d’esperar sobre la teoria i la practica dei Grup Mixt, 
aquest Grup, inveneib, ens ha dit el senyor Martin, ge- 
nial, perque e s  l’única manera de fes un Parlament de 
Grups. Es una invenci6 la genialitat de la qual cal atri- 
buir a les Cortes Generales de Madrid, No sorn nosaltres 
d’aquesta opinió, i, per tant, corn ha dit el meu company 
Hostata, defensarem el Dictamen i demanarem que es 
voti en contra de I’eesmena. 

No intervindrk sobre el problema especific dels Dipu- 
tats no adscrits. Ho ha fet el meu company Hortal&, i 
com que hi haura un torn de replica, per a ratificar o per 
a rectificar, ja tindrem ocasio, ell i jo, de tornar sobre 
aquesta qüestió. Em proposo d’intervenir més especifica- 
ment sobre la figura del Grup Mixt, Estem en contra de 
la figura del Grup Mixt per una shie de raons que enu- 
meraré successivament. La primera, per la seva incahe- 
rkncia i per la seva irracionaiitat. Ja poden veure, senyo- 
res i senyors Diputats, que les mateixes expressions que 
han estat utilitzades pel senyor Martin em servcixen a mi 
per a sostenir el contrari. Tot depbn del color dei vidre 
amb quk es mira. Dic que, del Grup Mixt, hi estem en 
contra per la seva incoherincia i per la seva irracionaii- 
tat, perqub el Grup Mixt no defensa cap ideologia, no de- 

fensa cap programa. El meu company Hortda ha dit que 
es un cdotum revoluturnn. A mi tambk m’agrada molt el 
llatÍ i em sap greu que I’amic Hortala m’hagi aixafat 
aquesta possibilitat. Utilitzaré una expressi6 mbs 
nostrada, El Grup Mixt, no sols és un dotum revolu- 
turn}), sini, que es un calaix de sastre, on hi ha tota mena 
d’estris, junts i barrejats, i draps de tots els colors. No 
vull, per exemple, recordar més que Ia invencib, aquesta 
genialitat de les Cortes Generales, del Grup Mixt. EI 
Grup Mixt del Congrés de Diputats de Madrid contk el 
senyor Bias Piñar i, simultiniament, els senyors Sagas- 
seta i Ban&&. El Diputat mes reaccionari d’aquella 
Cambra i els Diputats que semblen mks esquerrans, tots 
junts i barrejats. 

41 contrari, el text del Dictamen de la Comissib, arti- 
cle 19, punt 1, estableix un criteri que cm sembla cohe- 
rent i racional. Llegeixo el punt 1 de I’article i9  del Dic- 
tamen: ({Només poden constituir-se en Grup parlamen- 
tari, de dos membres com a minim, els Diputats que són 
d’un mateix partit o d’una mateixa coalició electoral, en- 
cara que hagin estat elegits per diferents circumscrip- 
cions.}) Establir aixo és ser fidel ai resultat de la voluntat 
popular i no, corn deia el senyor Benet, del Grup Mixt 
que correspongui a la voluntat popular. Ets electors, 
efectivament, no han votat cap partit que es digui Grup 
Mixt, cap coalicib que tingui aquest nom ni cap agrupa- 
cib d’electors que porti aquest titol. En el plantejament 
que fa el Dictamen de la Comissió, els Grups equivaien 
als partits, a les coalicions que el poble ha votat en les 
eleccions. 

El que vol el meu Grup parlamentari d’Esquerra Re- 
publicana bs que en aquest Parlament hi hagi coherkncia, 
hi hagi racionalitat i hi hagi transparencia política que 
faci possible al poble de Catalunya que ens ha portat 
aqui d’entendre que és el que passa. Un exemple de 1°C- 
tual incoherencia ja del Grup Mixt que tenim provisio- 
nalment en aquesta Cambra ks l’espectade que hem co- 
rnenqat de veure. El senyor Benet, en nom d’ell i del se- 
nyor Portabella, defensa l’esmena i em fa l’efecte que d’a- 
qui a una estona sentirem algun dels Diputats del PSA 
intervenir contra I’esmena, de manera que aquest Grup 
parlamentari té el cinquanta per cent d’una opinió i e1 
cinquanta per cent d’una altra, exactament contraria. Ve- 
ritablement, crtotum revoluturn)) i calaix de sastre em 
sembla que s6n expressions encara massa educades per a 
qualificar aixo. El que evidentment aixo no k s  ks un Grup 
parlament ari. 

En segon lloc, disfuncionditat, expressió utilitzada 
llargament pei senyor Martin i Toval. Nosaltres pensem, 
contrariament, que la disfuncionalitat de l’existencia del 
Grup Mixt s’expressa, entre altres coses, en Ia distorsio 
del treball de les Comissions. Jo haig de dir al senyor 
Martin i Toval, que he apreciat moltksim el seu refinat 
humorisme, quan ha fet tota la broma sobre la part 
aliquota dintre de les Comissions. Deu, com a humorista. 
Pero resulta que la distorsib m’agradaria que em digués 
que no existeix amb l’exemple del que passa en les Co- 
missions del Congres de Madrid, on hi ha el Grup Mixt. 
Un exemple, per no cansar la Cambra, argumentant: en 
la Comissió Constitucional, el senyor Blas Piñar ha Ilui- 
tat contra I’Estatut de Catalunya, contra 1’Estatut Basc, 
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contra tot el que ha volgut, votant amb vuit vots de pes 
del seu Grup. Aixb si que ks disfuncionalitat. Aixb sí que 
k s  distorsionar el treball de les Comissions quan dintre 
d’aquests vuit vots és evident que la majoria no ercn de 
l’opinib de Rlas Piñar, que votava per ells. 

131 terccr lloc, pensem que la figura dcl Grup Mixt va 
contra cls drets dels Diputats individuals. El meu com- 
pany Hortali h a  fet referkncia al fet que la figura del 
Grup Mixt pcrrnet tota mena de manipulacioris per part 
de Grups mks grans. Pcri, aixb no és una possibilitat, 
sinb que s’ha donat realment alli mi el. Grup Mixt exis- 
teix tai com el proposa l’csmcna. A les Corts Generals de 
Madrid, durant tot e1 tcmps cluc el senyor Tierno Galván 
va cstar en el Grup Mixt, va aconseguir d’inipedir, i aixb 
complint estrictatnent tots els Reglaments i totes les nor- 
mes dernocratiy ues, que pogués intervenir qualsevol altre 
Diputat yuc no fus del PSP, I desprks d’aquesta etapa del 
PSP e s  UCD quc hi va fer entrar Diputats independents 
seus --independents entre cometes-, per control ar-10, el 
senyor Pili Arboleda i d’altres. Pero encara tenim un 
cxeinple més clar de fins a quin punt un Grup Mixt pot 
anar contra eis drets deis Diputats individuals, perqui 
aquest exernpk fa referencia a Catalunya. I[ és l’eexcmple 
de !’Entesa dels Catalans, de la qual s’ha dit que fou un  
malcntks, opinii, amb la qual combrego totalment. A 
1’Entcsa dels Gatalatis, cl scnyor Benet, com a Portaveu, 
va negar la sigilatura de coiieixement de Ics esmenes que 
els senadors Audet i Xirinacs volien presentar en la dis- 
cussib de la Constitucib. Cal dir que no s’exigia que cl 
Portaveu estiguks d’acord amb Ics esmenes d l u d e t  i Xi- 
sinacs, sinQ quc en signés el coneixement, un trimft re- 
glamentari per a poder-les defensar, les esmenes. El se- 
nyor Benet va refusar la seva signatura de coneixement, i 
els senadors Audct i Xirinacs vitrcn haver de marxar d’a- 
qucstrz Entesa dels Catalans, o11 Ili havia tarnbe Diputats 
dc diversos partits i es produi’a una barreja, per a poder 
dcfeirsar les seves esmenes. I hem de tenir en compte que 
1’Entesa dels Catalans era uila cosa molt més homoghia 
del que es un Grup Mixt, yuc se’ns proposa yuc tinguem 
n dintre d’ayuest Parlament. Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia, tots cls memhrcs de I’Entesa dels Catalans 
hi estaven d’acord. I, no obstant aixb, el senyor Benet va 
refusar la signatura de coneixement, cosa que, per cert, 
110 va passar en cl Congrés dels Diputats, on el Diputat 
senyor Heribert Barrcra no va tenir mai cap dificultat pcr 
;i defensar les esmenes que va volcr en materia de Consti- 
tucib, pcrquk estant en la Minoria Catalana, el Portaveu 
de la Minoria Catalana li va signar el coneixement de to- 
tes les seves esmenes, encara que hi estigués en contra i 
efectivaincnt hi vot& cn contra desprks en cl Ple. El que 
vull dir ks que hi haguk un final comic de I’Entcsa dels 
Catalans. En marxar els senyors Audct i Xirinacs per 
aquest motiu, 1’Entesa dels Catalans no tenia el nombre 
de Senadors necessari per a seguir essent un Grup parla- 
mentari, i aleshores va caldre anar a buscar el senyor 
Martí de Riquer perquk 1’Entesa pogués seguir essent un 
Grup. Jo respecto extraordinaiiament el senyor Martí de 
Riquer. Em sembla un dels medievalistes mks importants 
que tenim a Catalunya, i, sens cap mena de dubte, un 
dels milrors coneixedors de la literatura medieval cata- 

lana. Pero espero que ningú no em dir i  que és un 
exemple de politic d’esquerres. 

En quart lloc, els Parlaments europeus. Breument, al- 
gunes qüestions de dret constitucional comparat. Els que 
reguien quelcom de semblant al Grup Mixt, ho diuen 
amb una extrema prudkncia -i aixb no s’ha dit en 
aquesta Cambra quan s’ha fet referkncia a altres Parla- 
ments europeus-, diucn que podran unir-se entre clls els 
Diputats, o bk que --escoltin senyores i senyors Diputats 
el que diu e1 text de l’csmcna que se’ns demana que apro- 
vem-, <<en tot cas, la Mesa considerara que formen Grup 
Mixt)), etc., etc. bs I’ohligatorietat total. Aquí sí que jo hi 
veig un fruit de la. improvisació dels esmenants i no pas, 
com s’iia dit, un fruit d’improvisació de la discussi6 en 
Comissib. Aqucsta imposicib crbligatbria, sense cap mati- 
sacib, ni In mes minima. Escoltem el quc deia cl Rc&- 
ment dcl Parlament de Catalunya, l’any 32, en cZ qual hi 
havia quelcom de semblant. Cito el Reglament del 32, ar- 
ticle 1 1 ,  punt tercer: {dils Diputats que no pcrtanyin a 
cap partit o que per llur nombre no es constitueixin c11 
Grup Parlamcntari podran unir-se entre ells o manifestar 
quina fraccih m e s  afi...}) Podran unir-se. No, en tot cas, 

teix article I I ,  ara punt 4, del nostrc Reglament del Par- 
lament de Catalunya del 32: ({La Mesa podra considerar 
que formen Grup en concepte d’indefinits o indcpen- 
dents tots aquells Diputats ... N, etc, La Mesa podra consi- 
derar. Cap obligacib yrie existeixi un Grup Mixt, com 
proposen cls estnenants. 

Vull fer ducs observacions laterals H aquesta analisi 
del  Grup Mixt abans d’izcabnr. Una sobrc la qüestió del 
nombre de Diputats. I-la estat tractada ja q u i ,  cn 
aquesta tribuna. Per6 vull dir que 61 Partit Socialista de 
Catalunya, quan es va discutir en Comissi6 cl nombrc 
mínim de Diputats per a formar Grup, quc en el Dicta- 
men ha quedat establert eri dos, no hi va estar cn contra: 
es va abstenir. En scgon lloc, unes brells reflexions sobrc 
ei lerr-ouxisme que ha sortit esmentat aqui. El primer que 
hi ha fel referkncin ha estat el senyor Renct. El lerrou- 
xisme, a principi de segle, era el yue després i encara. ara 
en seguim dient espanyolisme. Ps la manipulacii, d e ~ s  ca- 
talans amb pretextos demagugics aparentment d’esque- 
Tres per a posar-los a remolc d’intercssos contraris als i11- 

teressos nacionals dc Catalunya. El lerrouxisme ks dir 
que el catalanisme i el nclcionalisrnc catala sbn i n v m  
c ims  de In burgesia. Tot a k o  k s  el lcrrouxisme. Ef cas del 
PSA, tal corn I’hem sentit aquest mati aqui, em sembla 
un altrc assumpte. Ha dit el senyor Acosta que ell. no cs 
considera catali. Es considera ciutadh de Catalunya, 
pero no es considera que formi part dels catalans. I ks  
amb aquesta argumentacib que ha obtingut setanta mil 
vots i escaig en les eleccions del passat mes de marc;. El 
PSA no acusa el nacionalisme catal& de ser burges, i el 
problema que plantegen, i que aqui tambk ha estat trac- 
tat, crec que té relacib amb el que el meu company Hor- 
taIa esmentava: qui es catalh? Nosaltres, Esquerra Repu- 
blicana, considerem que catala es, no sols el qui viu i tre- 
balla a Catalunya, sinb el qui vol ser catal& i, com a 
qualsevol altre pais del món on viu gent, els nacionals 
d’un pais shn, no eis qui hi viuen i treballen, que poden 
ser immigrats per diverses raons si conserven la nacions- 

cpie la Mesa considerara que íorrnen Grup Mixt. T n r l ma- 
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litat, sinb els qui volen ser nacionals d’aquell pafs. Esque- 
rra Republicana v01 que a Catalunya hi hagi una sola co- 
munitat, vol que hi hagi una sola llengua, vol que el cas- 
telli acabi essent col4ocat en el lloc que li correspon, al 
dc llengua secundaria, L’Estatut dc Catalunya diu que de 
les ducs llengües oficials, ei catali, a més de ser oficial, és 
la llengua propia de Catalunya. Em sembla que fins i tot 
d’aixb es podria deduir que el castella es una llengua 
imprbpia de Catalunya. Pero a aquests objectius, en els 
quals Esquerra Repubiicana sera inflexible, només hi PO- 
dem arribar amb tanta flexibilitat com calgui amb els 
metodes a emprar i en els íerrninis per a aconseguir 
aquesta finalitat. fis a dir, que, si serem i sorn inflexibles 
en els objectius, serem tan flexibles i tan pacients com 
calgui per a respectar els drets individuals de tothom i 
per a arribar a aquesta integracio, que k s  absolutament 
necessiria. Fer a la integracio cal dialeg. Nosaltres estern 
en desacord amb el Partit Socialista d’Andaiusia, Hi po- 
lemitzarem, perd ens batrem en aquesta Cambra i on 
calgui per defensar el seu dret a expressar lliurement 
el que vol dir. Pcrquk, si no, no hi haura cap mena de 
diileg amb els setanta mil clcctars que han portat els dos 
Diputats del PSA que tenim en aquesta Cambra. 

Finalment, per acabar, senyor President -si &s que en- 
cara em queda temps-, voldria fer una referencia a 1”- 
cusaci6 que ha fet el senyor Benet i que ha repetit en part 
el senyor Martin i Toval, que la defensa del Dictamen es 
fa per raons purament conjunturals i tw per un treball 
efectiu de la cambra. Tot al contrari. Sorn nosaltres qui 
defensem la coherkncia, la racionalitat i la transperencia 
política de l’estructura d’aqucsta Cambra, COM he dit al 
principi de la meva intervencib. 

El que són motius conjunturals que porten els esme- 
nants a defensar I’esmena sbn els seus, les raons per les 
quals volen un Grup Mixt. 1 vull donar només un 
exemple, al qual s’ha fet una aLlusiÓ de passada en 
aquesta Cambra, l’exemple del Parlament Basc. Al Par- 
lament Basc, el senyor Roberto krtxundi ,  Diputat del 
Partit Comunista, va proposar que hi hagués Grup d’un 
sol Diputat. e s  a dir, va estar contra el Grup Mixt, Ho 
va perdre, i ara existeix el Grup Mixt, i el senyor Roberto 
Lertxundi es troba en un Grup Mixt tot sol, acompanyat 
de dos Diputats á’Alianqa Popular. M’agradaria saber si 
esti content, el senyor Roberto Lcrtxundi, d’aquest Crup 
Mixt. NQ vull entretenir mes la Cambra, i vuil dir que, 
per totes aquestes raons, demanem que s’aprovi el Dicta- 
men dc la Ponencia, i, per tant, votarem i demanem que 
es voti en contra de I’esmena presentada. Res mis, se- 
nyor President. Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: En principi, semblava que ha- 
viem adoptat el sistema que la rectificacib es fes al final 
de totes les intervencions, pero és una qiiestib absoluta- 
ment arbitraria, de manera que si el senyor Marth prefe- 
reix parlar ara, no hi ha cap inconvenient. En aquest cas, 
hauriem de donar, tanmateix, el mateix dret als Diputats 
que han intervingut anteriorment. 

El Sr, MARTfN I TOVAL: Senyor President, co- 
rnenqaré amb una petita qüestib d’ordre per explicar per 
quk vull fer la rectificacib en aquests moments. I k s  que, 
si com a fruit de la meva reetificacib el senyor Vicens tin- 

guks t’amabilitat de referir-se al meu torn i a la meva es- 
mena, aixi ens entendríem més en el debat, perque el pri- 
mer que haig de dir és que s?ia fet un torn en contra de 
I’esmena per mi defensada parlant nom& d’un petit as- 
pecte d’allb de que jo he parlat, el tema del Grup Mixt, i 
referint-se, molt mks que IIQ pas a la intervenció Coc1 Dí- 
putat que els parla, a d’ziltres intervencions, fins i tot fent 
dhsions a persones no presents i a actituds de trnnsves- 
tisme politic, de dreta a esqucrra, d’esquerra a dreta, de 
situacions passades -parlo arn b eufemisme--, a situii- 
cims de democracia de qui  més val no parlar, senyor Vi- 
cens, perque es tracta de persones no presents, que no 
poden respondre a les seves delusions. 1 aixo k s  cortesia 
parlamentaria, que tothom ha de respectar, u, i dos, per- 
que mes val no parlar-ne, de transvestismes politics, en 
aquesta sala. 

El Grup Mixt es madrileny, s’ha dit. Ei Grup Mixt, se- 
nyor Vicens, estA amb ei nom d’agrupació al Bundcstag 
alemany, Reglament del 75. El Grup Mixt, senyar Vi- 
cens, esta en ]’Assemblea portuguesa, Reglamcnt de 
1976, amb el nom de Grup Mixt. A ItAlia, a la Cambra 
de Diputats, no ai Senat, hi ha el Grup Mixt, en Regla- 
ment de t 97 1, Grup Mixt Independent, corn s’en diu. Per 
tant, IIQ es un invent madrileny. Fins i tot, el Reglament 
de Madrid el que ha fet -espero que puguem parlar d’al- 
guna cosa buna de Madrid- t s  millorar el funcionament 
del Grup Mixt, i aixi, avui, es fa possible que no hi passin 
coses com les que aqui s’han comentat, tant per part def 
Grup del PSP, en el seu moment, com per part del Grup 
d’UCD, en un altre moment, Fets que nosaltres reconei- 
xem, per6 que avui no s6n possibles. I el senyor Vicens 
n’ha posat un exemple. El senyor Pifiar, el senyor Saga- 
seta, el senyor Bandrés, el senyor Pi-Sunyer tenen veu a 
traves del Grup Mixt en debats importants, en esmenes, 
en qualsevol projecte, proposiciú de llei o acciri parla- 
mentiria de que es tracti en el Congres de Diputats de 
Madrid. Per tant, el Grup Mixt ofega ets drets dels Dipu- 
tats? No, perque hi ha Grups Mixts i Grups Mixts. I po- 
dem fer un Grup Mixt, i havíem dissenyat un Grup Mixt 
que pensem que no ofegava, de cap manera, el dret dels 
Diputats. Perquk fins i tot a Pancncia en una esmena 
proposada per nosaltres, amb el benentks que intentavern 
fer un Grup Mixt que no es pensks que volia distorsionar 
el funcionament de la Cambra, varem dir que el Grup 
Mixt, en els debats, decideixi qui parla per ell, per6 que 
no es puguin distribuir intervencions. 1 es va dir: no, no; 
millor que tothom pugui parlar, Nosaltres ho virem ac- 
ceptar. Varem retirar de seguida aquella esmena a la pri- 
mera lectura de Ponkncia. Per tant, haviem fet un Grup 
Mixt en ei qiaal tothom tenia els seus drets. No ofega els 
drets el Grup Mixt. Si de cas, ofeguen els drets els textos 
que jo aqui he l le~ i t  de la Comissii,: el de no seure en 
aquest saló dc sessions. 1 gracies pel deu en humorisme, 
senyor Vicens. Per6 el deu en humorisme no es per a mi, 
es per al text que vsstks han fet. Perque jo m’he limitat a 
llegir alIb de la part alíquota. El deu en humorisme per a 
vostks, que jo, d’aquest text, no en vull res, ni en humo- 
risme el deu. {{Toturn revalutumn o calaix de sastre. No. 
Grup Mixt. Si és que es diu Grup Mixt. No cal inventar- 
se la paraula. Ja es diu que k s  un Grup Mixt o Agrupacib 
Mixta. Per aix6, perque es Mixt, ldgicament comporta 



I’adscripció cn aquest Grup de Diputats de diferent pro- 
cedencia i fins i tot de diferent ideologia, 

S’hha fet un csment a un Grup en que nosaltres &rem 
presents en el Senat, al grup de 1’Entesa dels Catalans. 
Nomes dir uila prccisib: no cra un Grup Mixt. No era un 
Grup Mixt parlamentiriament parlant. En el seu contin- 
gut, qui ks capaq aqui d’afirmar la coherencia absoluta 
interna dels Diputats que formen cada Grup? Ens miren 
tots? Per tant, no era un Grup Mixt, parlamentariament 
parlant, Quant a contingut, cadascú intenta solucionar 
les coses a casa com pot. Ens virem abstenir, bs cert, en 
Comissi6 sabre el nombre per a formar Grup. e s  que ks 
cert. El nombre no 6s l’important, no era l’irnportant per 
a nosaltres. L’important era la coherkncia. Per6 resulta 
que ara, amb el Grup de dos, hem introdui’t una impor- 
tant incoherhcia. Un Diputat que ha parlat abans, no 
rccordo qui era, ha plantejat un tema que jo m’he estal- 
viat dc plantejar perqui: ja estava plantejat: que, efectiva- 
ment, el Grup de dos no podra participar a totes les Co- 
missions, perquk, corn que es diu que cada Diputat no- 
més podra participar com a rnixirn en tres Comissions 
,-hi ha deu Comissions legislatives-, llavors nornks po- 
drem participar en sis. Escolliran els ternes, i aquest 
Grup no podra explicitar el seu programa --no tindra 
programa- en quatre aspectes importants d’aquest Par- 
lament. Perqut no podra parlar-ne, no podri parlar. 

Fer6 encara mes: el Grup de dos tambk, corn jo hc dit 
abans --i esperava que hagués quedat clar-, interfereix 
la proporcionalitat de vot a les Comissions. Diil t’article 
36,3 dcl text que vostks defensen, el de I’hurnorismc, el 
del deu en humorisme: <<Quan tindra lloc una votació en 
una Comissi6 a. quk pertanyin Diputats no adscrits)) -a 
qui: pertanyin Diputats no adscrits, si no hi pertanyen 
Diputats no adscrits, aixo ja no serveix-, qualsevol 
inernbre d’aquesta podra demanar que eis vots es com- 
putin per un sistema ponderat...)), i llavors i s  quan ve 
aixh que cada Diputat de Grup parlamentari represen- 
tar& la part alíquota del seu Grup, all6 del 7,25 i aquestes 
coses. Quan hi pertanyin Diputats no adscrits. Si no hi 
pertanyen Diputats no adscrits, 6s a dir, amb un Grup de 
dos, no es pot demanar el vot ponderat. Per6 els quatre 
Diputats Socialistes a la Comissió ics votaran, de fet 
haurien de votar, per representació de trenta-tres, mentre 
que el Diputat que vota en nom dcl Grup de dos, vota 
per dos. 1 mentre que el Diputat Socialista --poso el meu 
exemple per no ofendre ningú- votara per 8,25, la part 
aliquata, el Diputat del Grup de dos votara per dos, pero 
el seu vot valdra el mateix. Que en quedi consthcia, que 
aquí no es pot introduir ei vot ponderat. Bs ara ja ei tema 
del nombre all6 que té importincia, per la coherkncia i el 
funcionament del Parlament, perque la Comissi6 distor- 
siona la democracia d’aquest plenari. I ens v&rern abste- 
nir tambt: en aquella votacib, senyor Vicens, perqui: vol- 
gudament en aquest Parlament no hem -perdó per la re- 
clundancia- volgut de cap manera. utilitzar temes tan im- 
portants, tan clars, tan clarament importants, tan clar 
per a la realitat nacional de CataEunya, per a la realitat 
cornunitaria de Catalunya, com el fet immigratori i ta 
complexa realitat de la comunitat catalana. I aixb ha es- 
tat aquí utilitzat, i nosaltres nu hem volgut fer-ha, I no- 

saltres creiem que cap Grup no tenia dret a fer-ho en 
nom de Catalunya. Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Algun dels Diputats que han in- 
tervingut anteriorment en el debat desitja fer l i s  del seu 
torn de rectificacici ara? (Els Diputats senyors Benet i 
Hortaíd demanen la paraula.) 

El Sr. PRESIDENT: Potser per ordre, el senyor Be- 
net, primer, i, desprks, el senyor Hortala, 

El Sr. BENET: Senyar President, m’agradaria poder- 
mc rescrvar el torn de rectificació per éi  despris, al final 
del debat. Pero, en canvi, agrairia, senyor President, quc 
em permetis fcr un torn per al.lusions, naturalment per 
aLlusions personals, 

EI Sr. PRESITIENT: El senyor Rcnet té rao. Li han fet 
al-lusions personais, de manera que tk dret a intervenir. 
Només li recomano quc sigui breu i es limiti a respondre 
a aquestes alhsions, i desprks tindrh dret al torn dt: recti- 
ficacib. 

Ei Sr. BENET: Senyor president, senyores i scnyors 
Diputats, no m’agrada, i en la meva ja llarga, moderada- 
ment llarga, experikncia parlamentaria, és la primera ve- 
gada quc utilitzo aquest torn o faig una intervcncib per 
una qüestio d’aLlusions personals. Pero 6s que aquest 
torn, l’he hagut de demanar pcrquk aqui s’han fet afirma- 
cions que son totalment inexactes, i que, corn ha dit molt 
bé abans el Diputat senyor Eduard Marti, afecten ter- 
cercs persones, i afecten, concretament, una tercera per- 
sona. Si rn’haguessin afectat a mi, no m’hauria pres la 
molestia d’intervenir. El senyor Vicens s’ha incorporat 
molt recentment a la vida política del pars, després d’un 
periodc llarg de descans, i, si ho vol, parlarem de la his- 
tbria, per6 prefereixo no parlar-ne perqui, senyor Vicens, 
ens coneixem de fa molts anys, i cns coneixem d’abans 
del que ara voste pensa. Prefereixo no pariar-ne. Per6 sí 
que voldria dir que no es pot atacar com s’ha atacat una 
persona corn el senyor Martí de Riquer, No es pot parlar 
amb el to amb qu& s’ha parlat del senyor Marli de Ri- 
quer, parlant d’aquest final comic. No es pot parlar aixi. 
El senyor Marti de Riquer cn un moment dificil per a 
1’Entcsa dels Catalans, es va sentir catali per sobre de tot 
i va passar del Grup a qui: pertanyia al Grup de 1’Entssa 
dels Catalans. Un grup que, corn ha dit. Eduard Marth, 
no era precisament un Grup Mixt, sinó que era una coali- 
cib. I grhcies al fet que el senyor Marti de Riquer va pas- 
sar al nostre Grup, el nostre Grup va poder mantenir dos 
vots en la Comissió constitucional i, en part, doncs, 
gracies al senyor Martí de Riquer, el nostrc Grup va po- 
der proposar i va aconseguir que es guanyes una esmena 
que abolís la pena de mort, fins i tot dei codi militar, ex- 
ceptuant dels temps de guerra. I aixo va ser gracies al se- 
nyor Marti de Riques. Tol i que durant la nostra guerra 
vam estar en fronts oposats, ell es va sentir, per sobre de 
tot, catali en aquells moments. 

Jo no puc callar quan se’m diu que jo em vaig negar a 
donar la firma als senyors Xirinacs E Audet. No és exacte 
del tot, senyor Vicens. Comprenc que vaste, o que vostra 
senyoria, no conegui la histbria d’aquell temps, perqui: 
no  la vivia, la histhria política, o almenys no hi partici- 
pava. No ens vam trobar mai en 1’Assemblea de Catalu- 
nya, per exemple, etcetera. El que vaig fer jo, corn a Por- 
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taveu de 1’Entesa dels Catalans, fou executar un acord 
que varn prendre, per majoria o per unanimitat, 1’Entesa 
dds Catalans, com a coalicio que era, que no tots els Di- 
putats s’haurien de limitar a defensar unes esmenes, les 
que acordés la majoria de 1’Entesa dels Catalans. Hi va 
haver dos Senadors que van creure que tenien el dret i te- 
nien I’obligacio de pensar en esmenes determinades, T 
se’ls va dir que, aquestes esmenes, podrien defensades 
des del Grup Mixt, pero que nosaltres no podriem 
defensar-les. 1 que si hi insistien ens veuríem obligats a 
excioure31s del Grup. I els va excloure del Grup una ses- 
si6 plenaria de i’Entesa dels Catalans. 

Des del moment que eren exclosos del Grup, el Parla- 
ment del Grup no podia signar de cap manera les seves 
esmenes. i voldria dir, en honor del Grup Mixt, tan com- 
batut en aquesta Cambra, que el senyor Audet i el se- 
nyor Xirinacs van poder expressar-se des del Grup Mixt 
del Senat amb la rnkxirna amplitud. Talment fou així: la 
persona que va parlar més llargament, segons que consta 
en el Diari de Sessions, i es pot comprovar, en tot el de- 
bat constitucional va ser precisament el Senador senyor 
Lluís Maria Xirinacs. I al senyor Audet, no se li va pri- 
var, des del Grup Mixt, ni una sola vegada de participar 
en el debat. Anem en compte a no explicar histories ine- 
xactes que puguin afectar persones que no són presents 
en aquesta Cambra. 

Gracies, senyor President. 
(Ei seny~r  Ribii demana per parlar.) 
E1 Sr. PRESIDENT: El senyor Ribo desitjaria parlar 

abans del torn de rectificacions. Evidentment, hi ha ha- 
gut una contradicció entre el punt de vista del senyor 
Martín i el del senyor RibÓ, i sembla doncs que, adoptat 
l’un, hauríem de continuar-hi. Pero jo no voldria que 
ningzi en aquest debat no pogués considerar minvats els 
seus drets, de manera que dono la paraula al senyor 
RibÓ, i el senyor Hortali podra parlar per rectificacib 
després. 

(El SP. Hortalli demana la paraula per una güestid 
dbrdre.) 

El Sr. HORTALA: Senyor President, no hi tinc cap 
inconvenient; em sembla molt be que parli el senyor RibÓ 
i jo I’escoltare amb una extrema atenció. 

El Sr. RIB& Senyor President, en primer Eloc, 
voldríem agrair la cortesia parlamentaria del Diputat se- 
nyor Hortala, i nosaltres també volem fer una interven- 
ció agrupant ia defensa de les nostres esmenes als articles 
del 18 al 22, alla on en tenim presentades. 

Nosaltres, com es sabut, mantenim el text de Po- 
nencia, Per tant, volem esmenar el text de la Comissió. 
Estem a favor del Grup Mixt i d’un mínim de quatre per 
a formar Grup parlamentari. I se’ns vol imposar un 
Grup de dos i la figura estranya dels Diputats no 
adscrits, & aixo una qüestió tecnica o Cs una qiiestió 
politica? Em sembla que el debat que estem tenint aqui 
aquest matí i s  suficient per a concloure que aquesta is 
una qiiestib profundament política. O millor dit: una 
qiiestib que normalment en els Parlaments i s  merament 
tkcnica s’ha transformat, en aquest Parlament i amb la 
correlaci6 de forces a Catalunya, en una qiiestib política. 
S’hi ha transformat per l’encenou que ha comportat, per 
fes polemiques, per I’ajornament d’aquest terna a la Co- 

missió, per les negociacions a porta tancada de tres 
Grups que hi van portar una proposta completament glo- 
bal sense informació ah altres Grups respecte a aquest 
tema i que la van imposar en les votacions de la Comis- 
sió així. I és una qiiestió que se’ns vol fer veure que k s  
tambi de caire democratic, producte dels plantejaments 
tecnics que ara tambk jo em permetré d’aanaiitzar, per6 
potser el seu caire democritic es va esvaint quan analit- 
zem la intencionalitat de l’esmena defensada per Esuqe- 
rra Repubiicana, Convergencia i Unió i Centristes de 
Catalunya. Fins i tot hi va haver un moment que algu va 
pretendre separar les qüestions. I sbn dos temes molt di- 
ferents. D’una banda, hi ha el tema del Grup Mixt, de 
l’aaltra hi ha el tema dei Grup parlamentari dels Andalu- 
sisteg. No s6n qüestions separades des del moment que 
Esquerra Republicana, C onvergkncia i Unió i Centristes 
n’han fet un tot, ho han presentat com una esmena glo- 
bal, tan tancada, que per a rectificar-hi una coma caIien 
altíssimes negociacions alla on no es podia arribar per 
via normal parlamentiria. Nosaltres creiem que es un 
tema globat que afecta el Reglament globalment perb que 
afecta la vida política de Catalunya globalment. I temem 
que no estern fent un Reglament per a Catalunya, un Re- 
glament per a la institució del seu Parlament, sino que es- 
tem fent un Reglament per a una majoria relativa que 
sembla de fragil equilibri, perquk esta disposada a pagar 
alts costos per tal de continuar, com és aquest cas, en el 
Grup Mixt. 

Nosaltres proposem, per raons historiques, per raons 
de dret comparat, per raons polítiques, i me n’estalvio 
moltes perquk ja s’han expressat aqui, un minim de qua- 
tre Diputats per a formar Grup parlamentari, La propor- 
cionalitat de la Cambra, ja s’ha esmentat aqui, demana 
aquest mínim per tal de no distorsionar els seus treballs, 
per la funcionalitat del Parlament de Catalunya, raons a 
i’inreves de les argumentades pels oradors d’EEsquerra 
Republicana, i, sobretot, i també, perque el Parlament ha 
de ser un reflex de la societat de Catalunya. S no un se- 
flex matemitic de forma mecanica, sinó un reflex en eI 
seu funcionament, que garanteixi els drets a tots els Di- 
putats, del que es la societat de Cntalunyn, que no esta 
dividida, de moment, com se’ns vol presentar en aquesta 
Cambra. Per aixo, nosaltres també defensem I’existencia 
d’un Grup Mixt. Un Grup Mixt on puguin actuar tots 
aquells Diputats que no arribin a aquest minim, Iliure- 
ment, tal com estava definit ja en el Reglament del. Parla- 
rnent.de Catalunya de l’any 32. I aquí voldria fer un pa- 
rentesi per rectificar el senyor Vicens. Quan es llegeixin 
els textos, demanariem que es llegissin sencers, perqui: el 
Reglament del 32 també utilitza l’expressió <{en tot cas)), 
que, curiosament, el senyor Vicens s’ha menjat quan ha 
llegit aquest tros de Reglament. Nosaltres dernanariem, 
per tant, un mínim de dos i un Grup Mixt d’acord amb 
les linies que ja hi havia aleshores en el Reglament de 
I’any 32. 

Que 6s un Grup Mixt? Aquí s’ha explicat ja amb di- 
verses raons, amb diverses argumentacions. Nosaltres no 
fem qüestió del nom, peco quan un Reglament com el 
que en aquests moments estem discutint i aprovant duu a 
un treball parlamentari basat en Grups, es vulgui mirar 
per on es vulgui mirar, del dret u dei revks, el Diputat que 
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no esti acollit a un Grup parlamentari queda indefens en 
la majorin deIs seus drets. Hi ha fbrmules diverses per a 
parlar del que aqui se’n diu Grup Mixt. Hi ha fbrmules 
com la d’AgrupaciÓ d’índependents, agrupament de I X -  
putats, sempre en la defensa que tots els Diputats, fins i 
tot els que estan dins del Grup Mixt, corn seria el cas del 
PSA si estigui%. dins del Grup Mixt, actuarien en igualtat 
de drets i de condicions, amb una protecció absoluta de 
les majories i de les minories, que no quedarien distorsia- 
nades per les proporcions que ara es volen estabiir en el 
text de la Comissió. Al mateix temps, es garantiria la Ili- 
bertat dels Diputats, perque en qualsevol moment donat, 
corn que no tenen mandat imperatiu, com diu la Consti- 
tució i diu I’Estatut, poguessin abandonar el seu Grup i 
poguessin no trobar-se sols, indefensos, davant de la 
Cambra, sinb formar part d’un Grup a traves del qual 
accedirien a tots els seus drets parlamentaris. No volem, 
doncs, encotillaments electorals, de quk despris parla- 
rem, quan fem front a les argumentacions de coherencia, 
no valem un mecanisme que ens destorbi de fes la llei 
electoral i el Reglament que ens diu 1’Estatut. Ens els po- 
dem fer nosaltres, els Diputats al Parlament, amb plena 
sobirania. 

Es diu que k s  una figura estranya, Ja ha argumentat 
prou el senyor Eduard Martin que ks malt corrent -es 
digui Grup Mixt, es digui Grup o Agrupacii, d’hdepen- 
dents- a la majoria dc Parlaments. I jo em permeto de 
llcgir I’article 10 d’un reglament tan poc estrany corn 6s 
e3 del Bundestag, de l’any 1975: {{Els membres del Bun- 
destag que desitgin agrupar-se per6 que no poden arribar 
a assolir el nombre necessari per a constituir-se en Grup 
poden ésser reconeguts corn a agrupament, nomenar un 
Portaveu ... n, etc. No es res d’excepcional. No hi ha cap 
figura estranya en un Parlament que té un funcionament 
regular. Per6 6s que, a M ~ S ,  en tenim precedents cla- 
rissims en fa nostra histbria. S’ha esmentat el de I’any 32. 
Podem esmentar el de la Segona República, que a algu li 
pot sembrar estrany -curiosament i paradoxalment, li 
poden semblar estranys els arguments republicans- 
quan R l’article 11,4 es parlava de Grup Mixt, amb tots 
aquells Diputats que s’hi volguessin adscriure. Es poden 
buscar fórmules de racionalització del Grup Mixt. S’ha 
parlat aquí de corn n. Madrid s’ha millorat el Grup Mixt 
per evitar aquelles distorsions, aquelles manipulacions 
dels qui volien instrumentalitzar-la. Pero per a racionalit- 
zar el Grup Mixt no cal tallar ia possibilitat que cap ai- 
putat pugui sortir del seu Grup i acollir-se en aquest ai- 
xopluc coblectiu. Se’ns proposa en el text un nombre 
mínim de dos. Per quk dos? El senyor Hortala deia: per 
quk quatre, que va després del tres i abans del cinc? Per 
qui dos, que va despres de l’u i abans del tres? Perque 
coincideix amb un partit politic concret, 1 en parlarem, 
d’aixo, tot seguit. 

Per6 el senyor Acosta Sanchez va argumentar d’altra 
forma quan parlava del nombre minim de dos. Deia: no 
cal fer importacions estranyes en aquesta Cambra. I 
quan deia importacions estranyes es referia a la Segona 
Kepliblica, sigui el cas de les Corts, sigui el cas del Parla- 
ment de Catalunya. I, en canvi, deia tot seguit que cal 
veure que avui hi ha models, com el japonks o com el 
d’lsrael, que semblen menys estranys per a Catalunya 

que el de la República o que e1 de l h y  32. T se’ns vol 
crear la figura del Diputat no adscrit, producte de la des- 
aparacii, del Grup Mixt, seguint el model frances -i 
tarnbi: ens ho recordaren els Diputats d’Esquerra Repu- 
blicana cn la Comissió-, que paria de Diputats emparen- 
tats, pero que parla de Diputats emparentats amb un 
rtgim presidencialista --I’Estatut parla d’un rkgirn parla- 
mentarista-, amb un rigim on el President te poders tan 
cxcepcionals com I’article 16, on el Parlament té limita- 
des les seves funcions legislatives com es veu a traves de 
l’article 48 de la Constitució, o un regim on els Diputats 
representen circumscripcions uninominals, per votacilj 
majoritaria, en un rkgim on els Diputats funcionen en la 
Cambra amb assistincia tkcnica i de secretaria. a titol in- 
dividual. Un sistema bastant diferent d’aquell que cal 
contemplar i, per tant, i d’aqueil ai qual cal emmotllar el 
Reglament, com ks el de Catalunya avui. 1 a mi em 
sembla una gran ironia dir que estaran millor els Dipu- 
tats com a adscrits que no pas en el Grup Mixt. S’ha 
dit amb moltissims arguments, i jo m’hi vull afegir, en al- 
guns d’elrls, fins i tot anant a un major abast dc la seva 
contemplacib. Quan es parla que els Diputats no adscrits 
podran anar a les Comissions, es diu que a petició 
propia, segons el nombre que fixi la Mesa. Preguntes que 
podran afegir: la. Mesa q u i  fara? Un sorteig per decidir 
la prioritat de quin Diputat no adscrit va a cada Comis- 
sió? Quan hi hagi diverses peticions, corn s’adjudicara? 
Hi entraran tots? ¿Ni haura un ordre de major a menor, 
o de mks bons a mes dolents com a Diputats no adscrits? 

Es parla que no poden presentar esmencs a la totalitat. 
Es parla que no poden presentar proposicions no de llei, 
etc. Estalvio d’entrar en detall en el que ja  ha estat analit- 
zat abans, com a defecim carissims que porten els no 
adscrits a ser uns Diputats de segona classe, cosa que 
veig que és anticonstitucional, que lesiona plenament els 
drets d’aquests Diputats i tanca tota porta a una possible 
sortida d’un Diputat dei seu Grup, Es fa per coherkncia, 
ha dit Esquerra Republicana. Que, per coherhcia amb 
les lleis eiectorah i amb com se’n va presentar un davant 
del poble, s’han de mantenir aquests Grups que hi ha en 
el text que es proposa. I36. No ens podem quedar fixats 
en les lleis electorals. Les Eleis electorals --que em perme- 
tin els Diputats membres de la Comissió que esmenti un 
exemple que ja vaig utilitzar alla- permetien figures tan 
curioses com que un Diputat es presentés en dues llistes, 
que fos elegit per dues llistes. No hi havia cap impossibi- 
litat constitucional per a aixb. ¿És que el deixariem estar 
tambb a dos Grups parlamentaris deshores? No pot 
haver-hi una traduccio fidelissima, mechica, del que sbn 
les lleis, i mes quan ]’Estatut ens dóna poders per a orga- 
nitzar els Grups i el Parlament d7acord amb la nostra so- 
birania. 

Es demana coherencia quan la llei electoral sempre es 
un filtre -no pot ser un condicionant, no ho hauria de 
ser-, i quan veiem coherkncia difusa, cadascu la jutjara 
segons la seva ideologia, amb coalicions curioses com la 
que aqui s’ha esmentat d’Esquerra de Catalunya, l’any 
77, o el Pacte Democratic de l’any 77, en el qual figurava 
el senyor Acosta Sánchsr, com a candidat a Diputat per 
part del Pacte Democratic. ¿Potser és que ara recuperem 
la coherkncia, quan Convergida i Unio, acceptant l’es- 
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mena d’Esquerra, estira el senyor Acosta Sanchez pcr- 
q u i  formi el seu propi Grup? que potser també Es- 
querra Republicana estirara la resta dei PT per venir en 
aquesta Cambra o per formar també una expressi0 par- 
lamentaria? Potser SOM en aquest camí d’una coherincia 
que nosaltres no entenem gens com ha estat argumen- 
tada fins ara. Perque si es diu que és coherent fixar els 
Diputats que han sortit elegits en els Grups concrets, no- 
saltres demanem, i k s  que no seria coherent que, per 
excmple, el doctor Puigvert abandonés lliurement e1 seu 
Grup, si mai ti: un conflicte, i volgués figurar en el Grup 
Mixt com a independent? ¿Es que no serien coherents els 
Diputats d’Unió Democritica si mai tenien un problema 
amb Convergkncia per a voler formar el seu propi Grup? 
i,És que hi hauria incoherbncia en aquestes actuacions? 
i f i s  que va ser incoherent el senyor Clavera quan va 
marxar de la UCD perquk no estava d’acord amb el trac- 
tament donat al referkndurn d’Andalusia? No creiem que 
les argumentacions de coherencia vagin gaire a favor de 
retallar els drets d’un Diputat, de no sentir-se encotillat 
per lleis electorais i passar a formar part d’un Grup com 
pot ser el Grup Mixt. Se’ns proposa una aberració que al 
nostre entendre no té justificacib, ni per raons ticniques, 
quan hi ha multiples solucions. S’han estudiat i s’han 
explicat aquí amb molt de detall per part dels senyors Di- 
putats. Hi ha solucions per a totes les preferbncies. Per 
raons de democrkcia, en el Mixt, tots els Diputats tenen 
igualtat de condicions igual que els altres Diputats en 
altres Grups parlamentaris. Per raons historiques no 
se’ns pot argumentar, perquii és tot el contrari, quatre 
com a mínim, Grup Mixt. Quines són, doncs, les raons 
que s’han argumentat aqui per fer d‘aquest tema un tema 
tan ferotgement polític, quan, per exemple, en aquesta 
mateixa sala, el 9 de desembre del 32, una Comissi0 que 
estava formada pel senyor Espanya, en la quai hi havia 
tarnbb com a President el senyor Rovira i Virgili, i a més 
el senyor Taulé, el senyor Rilveny, el senyor Valles i Pu- 
jals, el senyor Tries de Bes, el senyor Ruiz i Ponseti, 
entre altres, va proposar un Reglament corn el que ens ha 
llegit el senyor Vicens, quatre número mínim, Grup 
Mixt? Sense cap vot particular, sense cap esmena, amb 
qüestió de minuts, va ser aprovat per unanimitat de la 
Cambra que estava reunida en aquest mateix Saló. 

Són raons polítiques, profundament polítiques, no pas 
tecniques, constitucionds, democritiques O d’altra mena 
les que han portat aquest conglomerat de tres forqes po- 
litiques a fer un canvi tan radical en el tractament d’a- 
questa tematica. Ens podrim perdre en argumentacions 
constitucionals fins a l’infinit, per6 no tis per aqui per on 
hem d’estirar el fil per a trobar la solució del problema. 

Per a nosaltres, hi ha una intencionalitat politica 
critica plenament partidista; i s  una opcio política, quan 
hauria de ser una opcih institucional del RegEament -ho 
diu I’Estatut, a més- que s’emmascara sota la idea que 
es vol protegir les minories, que s’ernmascara, i aquí hi 
ha el fet perillos, i ara en parlarem amb extensió, sota un 
tema tan roent corn 6s el de la integracib de tots aquells 
que han vingut a treballar a Catalunya, i que s’emmas- 
cara fins per garantir una majoria cojunturai, i nosaltres 
criem que tambk per intentar fraccionar un vot popular 
que pot anar a partits d’esquerra. 

A Catalunya tenim un problema molt gran, un pro- 
blema principal, el de la immigració, un problema que no 
e s  només numiric, que pot arribar a ser caomktric -ho 
veurem tot seguit-, davant del quai hi ha un gran perill, 
que seria o bé anar a. I’assimilacib pura i simple o anar B 
dividir Catalunya en dues comunitats. I aixo no ho diu 
nom& el PSUC, retornant uns elogis que se’ns han fet 
molt sovint des d’un partit corn Convcrghncia respecte a 
la nostra política d’implantació entre tots els catalans de 
nissaga o d’adopcib per a fer-ne una sola Catalunya. Po- 
driem dir que aixo tarnbk no ha fet constantment, i ens 
ho semblava fins avui, Convergkncia Democratica. S’ha 
dit des de posicions corn les de Converghncia que hem de 
rebutjar el fet de dividir Catalunya en dues comunitats, 
que aquesta soluciE, és d’inspiració anticataiana; s’ha dit, 
per ’part d’un Portaveu tan qualificat de Convergkncia 
corn Miquel Roca i Junyent, en declaracions, que des 
d’una perspectiva electoral, ceferint-se al PSA a Catalu- 
nya, algú pot pensar que aix6, lar. presentacib del PSA a 
les eleccions, ens beneficia, pero, quant al país, el fet no 
pot beneficiar de cap manera, perque consolida un retro- 
ces en anar cap a una autkntica divisió de dues comuni- 
tats. 

Nosaltres, junt amb Convergencia i amb molts altres 
partits polítics, fa temps que treballem per implantar una 
definició i és catala tot aquell que diu que viu i treballa a 
Catalunya, i ho fem en un sentit de comunitat per evitar 
que hi hagi una divisió que pot ser un vertader polvori en 
la nostra societat a mans d’aqueHs que voien manipuIar 
de forma oportunista la politica mks immediata. 

Des de posicions nacionalistes es diu, i es diu per boca 
d’un destacat dirigent de Convergkncia, que s’ha imposat 
una definició, volent dir que ja es moneda corrent d’ús: 
caatala es tot home que viu i treballa a Catalunyan. Mes 
endavant, i en un text diferent, el mateix politic diu: ~ . i  
que amb el seu treball, amb el seu esfsrq, ajuda a fer Ca- 
talunya)). Més endavant, en un altre text diu: <{ ... i que, de 
Catalunya, en fa casa sevan, i tot seguit afegeix: ((qui no 
accepti aquests fets és un tipus d’immigrant que mai no 
sera catala, perque te la decidida voluntat de no ser-ne, 
perquk és anticatala; cal saber ser enemic d’aquest. 
L’hostilitat, en aquest cas, és l%nica actitud acceptable)). 
No són paraules nostres, sbn paraules d’un destacat diri- 
gent de Convergkncia i Uni6 que avui es el President de 
la Generalitat de Catalunya. 

No tothom opina així, senyor Jordi Pujol, el PSA no 
opina &ixi, com a minim; ho hem sentit per boca del seu 
representant aquest mati en aquesta Cambra, per6 ho re- 
cordarem molt breument tambb per boca d’altres decla- 
racions. EE senyor Rojas Marcos -i potser sorn uns igno- 
rants vostk- senyor Jordi Pujol, i jo mateix, d’acord amb 
la terminologia del senyor Vicens i del senyor Hortala, 
per6 creiem que fa ierrouxisme- diu: ({Para nosotros el 
Estatuto Cataian es una agresibn, una agresibn que no 
deriva de la mala fe, de la mala valuntad, sino que es ta 
respuesta Iógica del catalanismo que se tiene que corner a 
10s emigrantes y les tiene que poner a hablar catdán y a 
bailar la sardana)). Pero, per citar gent que es present a la 
Cambra, el senyor Hidalgo, Diputat d’aquesta Cambra, 
poc després de les eleccions -perqu& es vegi com es de 
distant de la idea que té Converghncia i el PSUC de fer 
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dc Catalunya una sola comunitat-, deia: d b m o s  ai 
Parlament a intentar controlar el proceso de catalaniza- 
cihn, a impedir la catalanizacibn por decreto y a iuchar 
contra la integraciún cultural. Todos 10s partidos dicen 
cluc 10s que viven en Catalunya son catalanes y nosotros 
creernos que no es as!; a mi que no me digan que soy ca- 
talan a la fuerxa, una cosa es la integracion social, que 
debc favorecerse, y otca muy diferente es la integtación 
culturab. Per& per si aquestes parautes dites el mes be 
marc; del 80 semblessin llunyanes, ei senyor Hidalgo fa 
uns quants dies -ho recollien els diaris de Barcelona-, el 
dia 10 d’aquest mes deia el següent: <<Los catalanes nos 
han accptado a la fuerza. Todos, desde la derecha a la iz- 
quicrda, han estado contra nosotros porque les hemos 
cicstrozado tuda su teoria politica; decian que todu el que 
trabaja y vive en Cataluña es catalán, nosotros les hemos 
demostrado que no es asi}). E1 senyor Acosta ja s’ha 
explicat prou aquest matí.. ho va fer j a  en la Comissió i 
ens ha agradat molt que ho fes i que ho reiteres davant 
de tots els Diputats. 

A aquests Diputats, que tenen uns vots legitims del 
%poble de Catalunya ai seu darrere, que no demana me- 
canicament Grup parlamentari, a aquests Diputats, sc’ls 
d6na passibilitat de fer una politica a traves del seu propi 
Grup, quan se’ls podria donar possibilitat de fer una po- 
litica determinada a travks del Grup Mixt; se’ls dóna 
possibilitat d’atemptas contra les raons tradii+or,als i his- 
toriques de Catalunya. Potser no són les raons que no- 
saltres hem esmentat les que son a l’abast de donar-los 
aquesta possibilitat, potser no -les desconeixem-, pero 
per les raons que sigui, objectivament, es fa callar moltes 
vegades en Josep Renet -lluitador nacionalista que es va 
comprometre davant de I’electorat que si sortia elegit i no 
era President de la Generalitat passaria al Grup Mixt, i 
no ha fet res mes que complir amb el seu compromis 
electoral-, es fa callar en Josep Benet per donar veu a 
aquests que parlen corn hem sentit i carn sentirem sovint 
en aquesta Cambra. 

És evident que Convergkncia, ho ha reiterat aqui, vol 
un poble, per6 diu: {(No s1 traves de falses fbrmules com 
la prometenqa)} -ens ha dit en Macii Alavedra aquest 
mati--, potser tampoc a través de faises fbrmuks com la 
polkmica sobre el Grup parlamentari, per6 ja es quelcom 
mes important: inff uira tots els treballs d’aquesta 
Cambra. El senyor Macia Alavedra, que representa 
quaranta-tres Diputats, podra parlar tanta estona des 
d’aquesta tribuna corn el senyor que representa dos Di- 
putats per a defensar la ideologia que j o  acabo de sinte- 
titzar. I corn distorsionara aquesta tribuna, distorsionara 
totes les tribunes d’aquesta Cambra, rnerces a un acord 
poiitic que 6s periliosíssim, que pot ser en profit d’una 
política, d’una política que pot ser la quc ens porti a la di- 
visi6 que fins ara no han aconseguit, d’una política que 
potser algú te la temptacib de creure’s que aprofitara per 
a dividir els partits vertaderament d’esquerra, pero potser 
no veu, corn veia molt b& algun Diputat d’aquesta 
Cambra fa molt temps, que darrere Sa divisi0 d’aquestes 
classes populars hi ha una cliveHa enorme en el poble de 
Catalunya, i que nomes podra ser aprufitada com a 
mina del nostre poble. Cito textualment: {(El lerrouxisme 
i el fet d’empinyer una política aixi podria portar a l’es- 

bcrlament del pais, a. una autentica ru’ina, a un autentk 
desastre, pero sobre aquesta rui’na es podria aixecar una 
forp política personal, COM ja fou el cas de Lerroux o la 
d’un grup politic~ (Jordi Pujol, La immigrucib, problema 
i esperanp de Caíalutzya). Si, ara veiem un Grup polític 
que pot edificar-se sobre aquesta política, gracies a uns 
vots com sbn els de tres Grups parlamentaris que formen 
majoria quan defensen la desaparicib del Grup Mixt i un 
mínim de dos per a formar Grup. Per aixo, nasaltres de- 
manem retornar al text de la Ponkncia. 

Ei Sr. PRESIDENT: Algun Diputat demana la pa- 
raula per al torn cn contra‘! (Pausa.) Te la paraula el se- 
nyor Acosta Sanchez. 

El Sr. ACOSTA: Senyor President, sefioras y secores 
Diputados, nosotos habiamos entendido que predomi- 
naria el msenyn catalán y el sentido comin y la sensatez 
para no abordar el tema de hoy fuera de su contexto, y 
hemos cornprobado que no es asi. Se ha sacado el tema 
de su ticsto, y desde luego nosotros no somos 10s respon- 
sables. Se han dicho chistes faciles, alguna por persona 
escasarnente dotada por la naturaleza para elio, y se han 
dicho chistcs sin conciencia, que son 10s mas buenos, 
corno el del senyor Ribb; nada menm ha dicho que 10s 
dernas en esta reunion han politizado tremendamente 
este tema. Nosotros decimos que cada palo aguanlc su 
vela, y que si el Grupo parlarnentario del PSUC siguc 
por esta táctica, nosotros no le vamos a rehuir 61 tema, y 
creemos profundarnente que se equivocan. 

Creiamos de entrada que 10s argumentos extraparla- 
mentarios no debieran tener cabida en esta Carnara, he- 
mos dicho al principio que el lema de la immigración 
debe ser tocado a fondo por este Parlamento, pero en su 
momento y rigurosamente, no al hilo del tema de hoy. 
Dicho esto, congruenternente con 10 que pensamos 
acerca de 10 que debe ser el debatc de lioy, vamos a 
abundar en razonamientos técnicos, en analisis de dere- 
cho comparativa y, por supuesto, tainbien, puesto que se 
nos ha retado, finalmente vamos a clarificar al maximo 
nuestra cuestión en este célebre espantajo del lerrou- 
xismo que con hiperboles catastrofistas nos acaba de 
describir el Portavoz del PSUC, y no por primera vez, 
porque en la prensa y en otras medios de comunicacibn 
se han ernpleado terminos francamente esotkricos y exu- 
berantes: tremendo error histbrico si ei PSA, si dos Di- 
putados del PSA tienen aqui una voz clara y nítida; per- 
dicibn para Catalunya, enfrentamiento de todos 10s cata- 
lanes. Yo creia que no habia llegado el sninete a Cata- 
lufia, y csto suena bastante a radionovela, no tiene el 
minirno de seriedad. 

En la linea de la argumentación que nos proponemos 
de ilurninar técnicamente y desde el punto de vista ju -  
rídico, político, en este turno en contra que nos corres- 
pondc, empezamos diciendo que nos vames a permitir 
una exclusibn doctrinal para pl antear rigurosamente la 
cuestión, la cuestión de la permanencia o no del Grupo 
Mixto, la cucstibn de la reduccion del número de Diputa- 
dos de un G r u p ,  y cmpezamos diciendo que hay aquí 
una nota nuclear. 

El Grupo es la ernanacibn de un partido; la mkdula del 
Grupo es el partido. Esto esta reconocido por toda la 
doctrina. Burdeau, profesor de prestigio, en un tratado 
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de derecho constitucional dice: ~ L o s  grupos son la repre- 
sentacih de 10s partidos políticos en ei plano parlamen- 
taria)). Jean Waiine, que tiene el primer estudio histbrico 
que se hizo de forma concienzuda sobre 10s grupos po- 
líticos y grupos parlamentarios de I9h1, reconoce que el 
grupo se distingue por las afinidades de 10s miembros 
que 10 integran. 

Otra autoridad; Michel Gmeller, encargado nada me- 
nos que por la unión interparlamentaria mundial de in- 
vestigar toda la problematica parlamentaria mundial, en 
su obra dice que ((la sustancia de1 grupo parlamentario 
consiste en ser una prolongación del partido en 10s parla- 
mentos)). 
Y, finalmente, otro investigador, Colliard, en una obra 

reciente y exhaustiva dice que dos grupos, ante todo, 
son la expresibn politica de 10s partidow, y después de 
una investigación empírica en todos 10s parlamentos del 
rnundo, en la mayclria de 10s parlarnentos del rnundo que 
realmente lo son, afirma {(en la casi totalidad de 10s casos 
hay una correspondencia entre 10s partidos politicus y 
10s grupos parlarnentariosn. 

Quercmos decir con esto, y perdonen el chaparrón de 
citas que les acabado de echar, que hay una conclusión 
vertebrada que de ninguna forma se puede escamotear, y 
es la siguiente: 10 general, la norma, en el derecho parla- 
mentario occidental, que es el contexto y el imbito en 
donde se inscribe esta Camara, es la correlación o co- 
rrcspondencia entre el Grlilpo parlarnentario y el partido. 
Lo anormal, 10 excepcional, es la existencia de Grupos 
incoherentes, es la existencia de Grupos cuyos miembros 
no tienen la debida cohesión interna y la debida unidad, 
y esta exccpcibn es tan excepcional, esta anomalia es tan 
fuertc que -y ahora varnm a entrar en refutar 10s argu- 
mentos de 10s Ponentes anteriores-, esta excepción es 
tan fuerte que, Grupo Mixto, y esto queda sentada, sola- 
mente existe en dos Parlamentos de la Europa occiden- 
tal: el italiano, que 10 reconoce explicitarnente, y el de 
Madrid. Y en su mornento, ahora, a continuacih, vere- 
mos la razbn que asiste a la existencia del Grupo Mixto 
en Madrid. Y aquí tenemos que salir al paso, natural- 
mente, a la interpretación increible en un profesor de teo- 
ria politica del Estada, y en otro profesor, aunque no de 
derecho politico, como es el sefior Martín i Toval, que 
ambos nos han hecho del Reglamento del Bundestag de 
la República Federal Alemana, que tengo en mi mano, y 
del Reglamento de la Cimara parlamentaria portuguesa. 
Decir que esos reglamentos reconocen al Grupo Mixto 
es totalmente inadecuado e inexacta El articulo 10 del 
Reglamento del Bundestag, apartado 3, dice: ({Las Gru- 
pos pueden admitir unos emparentados que entren en 
linen de cuenta para el calculo dei efectivo del Grupu, y 
que deben ser tornados en consideracibn a la hora del re- 
parto de Comisiones y del Trabajo en Comisiones según 
el articulo 12)). Y en el párrafo 4 -que es donde entra Ia 
intenciondidad de 10s anteriores ponentes, de 10s anterio- 
res oradores, y distorsiona el contenido del mismo- se 
dice: CLOS miembros del Bundestag que deseen agru- 
parse sin poder alcanzar el numere necesario para la 
constitucibn en Grupo, pueden ser reconocidos como 
((agrupament )). Pero, 1 ({agrupament )) es el Grupo Mix- 
to? ¿((Agrupament)) es un Grupo parlamentario? No. Es 

algo muy inferior, porque, punto y seguido dice el mismo 
apartado del articulo 10 del Reglamento del Bundestag: 
d o s  parigrafos 2 y 3)) -10s que acabamos de leer- 
{(son aplicables, mutatis mutandis, a estos agrupados)}. 
Los Agrupados tienen 10s mismos derechos que 10s em- 
parentados, No estamos, como se ha querido aqui in- 
terpretar, ante la constitucibn de un Grupo como el 
Mixto, con igualdad de derechos que 10s restantes Gru- 
pos parlamentarios. Distorsiones de los Reglarnentos, 
no, porque el texto esta aquí. 
Y vamos al Reglamento portugués, que tambien se ha 

sacado a la lux. En sw articulo 18, parágrafo 4, se dice: 
~ L o s  Partidos cuyos Oiputados no constituyan un 
Grupo parlamentario...)), e igualmente cabe referirse a la 
propia literalidad del articulo 10 dei Rundestag: CLOS 
que no constituyan Grupm, ya la decidc. La que se crea 
no es un Grupo. E igualmente en el Reglamento de la 
Asamblea portuguesa: (< Los partidos cuyos Diputados 
no constituy an un Grupo parlamentario, deberan indicar 
al Prcsidente de la Asamblea el Diputado que 10s repre- 
sentari deiante de la Asamb1ea.H iDÓnde se garantiza 
aqui Grupo propio a 10s independientes en la Asamblea 
portuguesa? Todo 10 contrario. Se han distorsionado, y 
no me 10 explico en un profesor de teoria del Estado, 
como es el seiior RibÓ, 10s contenidos de 10s propios Re- 
glamentos y Ia propia esencia de estos Parlamentos, por- 
que yo no s& si el seiior Ribo sabrá que la doctrina critica 
al Bundestag precisamente porque es el que va en van- 
guardia para prohibir Grupos que no tengan correspon- 
dencia con partidos. Es una crítica que se le hace al Par- 
lamento del Bundestag. Efectivarnentc, esta exigencia del 
Bundestag esta en el articulo 10 que acabo de leer antes. 

Entonces, llegado a este punto de nuestro raxona- 
miento, es lbgico preguntarse: ¿Se justifica que este Par- 
lamento de Cataluña se acoja a lo que es anomalia, a lo 
que cs cxcepción en el derecho parlarnentario comparado 
occidental, y no a 10 que es regla y norma, que es la co- 
rrespondencia, O correIaciÓn, entre grupos y partidas? 
Naturalmente que no se justifica. Porque no hay una exi- 
gencia -contrariamente a 10 que de manera pueril se ha 
dicho aqui- estatukasia ni constitucional que obligue a 
elIo. Y ademas, no sirve el precedente de Madrid. No 
sirve la experiencia de Madrid. No sirve, porque todos 
sabemos, c, por 10 rnenos todos 10s que hemos pensado 
en esa cuestión, que la razón de ser del Grupo Mixto es 
clara en las Camaras de Madrid. Aquél responde a la 
propia naturaieza de estas Chmaras, que son, tanto el 
Congreso como el Senado, C amaras plurinacionales, 
C amaras que acogen una representación diversificada i 
compleja de todas las nacionalidades y regiones del Es- 
tado español. Cornplejidad, diversidad, quc forzosa- 
mente acarrean anomalías, y una de eilas es el Grupo 
Mixto. O sea, un mal necesario en el Parlamento de Ma- 
drid, en el Congreso y en el Senado. Y eso se comprueba 
con sÓlo observar la composición del Grupo Mixto de 
Madrid. LQuiknes 10 componen? Un representante del 
pueblo canario, un representante del regionaiismo arago- 
nés, un representante del regionalismo navarro, un repre- 
sentante de1 nacionalismo vasco, un representante rebo- 
tado de UCD del regionalismo andaluz, un representante 
del nacionalismo cataián ... Esta es la mayoría de Ea com- 



posicibrr del Grupo Mixto de Madrid. La raxÓn de ser 
e& clara, a la lux de la naturalem de 10 quc es esc Paria- 
mento. ¿,Es &e ei caso del Parlamento de Catalunya? 
Naturatrncnte quc no. lrdo cstamos aqui en una Carnara 
plurinacional. Estamos en utla chmara evidentemente na- 
cional, cuya estructura 110 es tan carnpleja, en donde esc 
mal necesario HO es necesario. Dicho en sht.esis: el argu- 
mento dei tradicianahmo, Eoda esa broma que se ha 
traído el scñar Ribb con Jap6n y la ItepÚbIica Española, 
cs solamente una broma. Y cuando ya decia antes que 
hay gentc especialmente capacitada por la naturalem 
para dar bromas, me referia especialmente al seiior Ribó, 
porque no es esto ... Nosotros hemos mantenido, en el 
voto particuiar por escrito, y io explicitamos ahora, una 
cosa tan elemental como es que la institucibn del Grupo 
Mixto no llega aqui corno producto de una trndicion ca-- 
taiana, sino por inercia del Reglamento del Parlament dei 
32 con respecto al Reglamento provisional dei Congreso 
republicano cspañol. Eso es un hecho. ;,Por qui: hemos 
de repetir el mimetismo'! ¿Por qui: hemos de repetir la 
copia, si las rmones que asisten alli para la existencia del 
Grupo Mixto no se dan aquí? Creemos que es un plan- 
tcamiento racional y objetivo dc la cuestión. 

Entramos despuks, e interesa aclararfo, en el punto de 
10s derechos de 10s Diputados no adscritos o indepen- 
dientcs. Se nos úicc que al desaparecer ei Mixto, de al- 
guna forma 10s dercchos dc estos Diputados yucdarz 
mcrmados, que esos Diputados son discriminados. No- 
sotros decimos que esto es asi en 10s Parlamentos curo- 
peos. Y de nuevo va el derecho cornparado, pero no di- 
cho de memoria y distorsionado, sino con 10s articulus 
expresarnente leiclos, para demostrar que, en tociu caso, 
en todos 10s Parlamentas de Europa Occidental, estc tipo 
de Diputado csta mas discriminado que aqui, tal corno se 
prevt: cn el Reglarnento que hoy clebatimos. Porque el re- 
glamento de la Asambka Francesa, articula 9/4, dice: 
d40s Diputados que no pcrtcnezcan a ningún Grupo 
pueden emparentarse al que elijan, prcvia confbrmidad 
con la Mesa de &te, segÚn regula cl articulo 33 y 37 res- 
pecto a su funcionarniento en Comisión. )) Reglamento 
dei Bundesiag, ya Icido, articulo 10, sobre ¡os emparen- 
tados. Reglamento de la Camara de Diputados de Gre- 
cia, articulo I 8.4, por citar conocimientos puntuaics: 
{CLOS Diputados que no deseen pertenecer a ningun 
Grup0 pueden emparentarse.)) Vernos que hay una tradi- 
ciGn q u i ,  al hilo de la intención francesa: {cprevia dcclsr- 
racibn al Grupo dc S L ~  elección)),. Reglamento de la 
Cámara de Diputados de Luxemburgo, articulo 14.5: 
((LLOS Diputados que no pcrtenezcan a ningún G r u p  
puedeti integrarse en el que eliLjan, con el consentirniento 
dc la Mcsa del mismo.b> Reglamento que no citamos aqui 
coim el belga, que implicitarnente tambien va por la 
m i m a  Ima. Y, en definitiva, la gmcralidad de tos regln- 
rncntas de 10s Parlarnentos europeos ... Entonces, en resu- 
men, la. mayoria, la inrnensa rnayuría, la casi t.otaliciad, 
como dice el autor citade de ¡os Parlamentos de Occi- 
dcnte, reconocen la figura de 10s Diputados independien- 
tes, y no reconoceri la figura del Grupo Mjxto. iY  por 
eIlo mcrman o daiinn 10s derechos dc estos Diputados in- 
dependientes? Pues no, porque redmcnte a( Diputado in- 
dcpendiente se le dan dos opciones, en todo el derecho 

pariamentariu comparado: integrarse en un Cirupu afin o 
pcrmanecer corno tal independiente. ncogikndose r2 todos 
10s derechos que Je otarga el Kcglamento. En ambos ca 
sos, disfrutan dc las rnisrnos derechos qzlc 10s Diputados 
medios de una Cárnara. Y en cl caso que se prcvt: en este 
Keglart.lcnto, j d  Diputado independientc queda peor? 
No, evidentemente, no. Econbmicamentc, queda mejor. 
Cobrari un sobresueldo, una prima de sesenta mil pese-. 
tas, que se justifican. Pero, ademhs, tcndri acceso a las 
Cornisiones, podra formular ruegos e interpclaciones, po-- 
dra  presentar proposiciones de I x y ,  podrii realizar 
inciuso intervcncjones en 10s Plenos. Y decimos una 
casa: en este sentido, saldrin privilegiados con respecto 
RI Diputado rnedio de esta Cámara, que a 10 largo de la 
Legislatura, y no diga de la Legislatura, sino siauiera dc 
zin periodo de sesiones, no va a disfrutar de tantas inter- 
venciones cn el Pleno como este Diputado no adscrita 
De rnodo que aquí hay que plantcarsc con rigor esa 
lcyenda de la discriminacibn del Diputado no aclscriio, 
ieycnda quc para nosotros no tiene el menar fun- 
d ament o. 

Sc ha dicho tarnbien en favor del G r u p  Mixto, y el10 
enfatizado fundamentahente por el Diputacio del PSC, 
que su desapnricion distorsiona la Camara. Bueno. Pri- 
mero, recordemos 10 guc ya hemos dicho del parlamen- 
tarisrno eirropeo. Es un hecho quc no se reconoCC: miis 
quc en 10s dos Parlamentos. Entonces, jest i  distorsio- 
nando la ausencia del Grupo Mixto, piedra filosofal en d 
pensamiento de Martín i 'I'oval, la rnayoría de 10s Parla- 
rnevltos europeus? En segundo lugar, y sobre todo, el ar- 
gumento tiene una forinidablc contradiccíh, porque se 
emplea, se utiliza para defcnder un Grupo que, paradbji- 
carncnte, no la es. Porque el G r u p  poiítico, cl Grupo 
parlamentario se caracterim por su cohesion interna, por 
su unidad, pur su homogeneidad, y estamas en un Grupo 
Mixto quc es un nntigrupo. Luego cl argumento, a 
nucstro cntender, esta viciado de contcnido. Es cierto 
que 10s Parlamentdss modernos funcionan a base de Grw 
pos parlamentarios, pero a condición de que sean verda- 
deros Grupos. Alli dondc cxisten, funclamentalmente CIY 

Madrid, cs un mal necesario, y i,por que traer un mal 
d h d e  no es neccsario? Caso de csta Camara, caso del 
TJarlamento de CataEuña. 

Se nos ha dicho tambien, en defensa del Grupo Mixto, 
que no es tan conflictivo como se ha dicho. Y aquí tam- 
bikn se ha hecho un repertorio de 10s conflictes del 
Grupa Mixto, que nosotros vamos a p u n t a r  somera- 
menlc. Es evidente que cí Grupo Mixto, en cuanto it 
Grup0 abierto, suscita la cornpetencia y rivalidad de 10s 
Grupos mayorcs. Por ocuparlo. Es evidente, tambikn, 
que el Griipo Mixta minimiza o dafia la presencia de mi- 
naria, políticas hornogkncas en su interior, en cste casc1 
el PSA. Y tambikn es evidente --tan evidente que nadie 10 
dice- que es pasible una doble rcpresentacibn parlamen- 
taria del Grupo Mixto. Y y o  digo algo mks. Hay un vicio 
desapercibido en 10s debates hasta el momento, o por 10 
menos una anomalia, por emplear un térmitio SUBVC, gra- 
cias a la. existencjn del Grupo Mixto y que se ha dndo cn 
esta cárnara, Y que es la siguiente -y yo invito a sus Sc- 
iiorias a que busquen un antecedente de la misma en el 
derecho parlamentario comparado pasado y presente-: 

- , .., , .~ . , -- . 
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que un Diputado independiente se siente con voir, y voto 
en Ia Junta de Partavoces, en igualdaci de condiciones o 
representante de las dcrnas partidos. Andicemos la cues- 
tion, Estamos ante el segundo 6rgano en importancia de 
la Carnara, de1 Parlament de Catahfia, la J u n t a  de Por- 
tavoces, quc agrupa a 10s Portavoces de todos 10s parti- 
dos y agrupa a la Mesa, y estamos, -por otra parte, en 
presericia de u n  Diputado que, con todos 10s respetos, 
pcro es cierto que ha llegado a este ParIamento en una 
listsl que, de alguna forma, hay  que calificar de ajcna, sin 
entrar, por supuesto, en la cuestiun crematistica, Ha sido 
absolutamente superfiua. Pero es que ademks ha Ilegacio 
si11 un programa concreto. Pero es que, ademas, ha Ile- 
gado sin respaldo electoral definido. LES que en el rigor 
de la proporcionalidad, esa quc constantemente se busca 
en este Reglamento, es admisible que este tip0 de Dipu- 
tado se sientc con voz y voto, en igualdad de condicio- 
nes, en la Junta de Portavoces CQII Grupos que han obte- 
nido el veinte, el treinta por cicnto del electorado?, etc., 
etc. Es una anomalia que ha pasado desapercihida y que 
nos hemos permitido resaltar dentro del abanico de 
conflictos que suscita la existencia del Grupo Mixto. 

Por fin, 1a cuestión de la rebaja a dos de 10s Diputa- 
dos. PUCS si, naturaírnentc, el G r u p  Mixto, a 10s Diputa- 
dos del PSA no nos gusta. $Ómo nos va a gustar una 
mixtificacih? No nos gusta. Queremos que nuestra voz 
sc oiga corn la maxima claridad en esta Cámara, y que 
cada pa10 aguante su veia y aguante si1 responsabilidad, 
Nosotros crecmos que 10 estamos haciendo. Quiza nos 
equivoquemos, pero 10 cceernos. Pero ademis queremos 
que nuestra voz no se oiga en esta Cámara, no para divi- 
dir a Catahfia, como fafazmente se ha dicho aqui y se ha 
propagado en una campafia de caza de brujas durante 
estos iiitimos días por todos 10s medios de comunicacibn, 
No. Queremos que se oiga nuestra v a ,  se nos crea o no, 
para aportar nuestra visión de la reconstruccibn nacional 
de Cataluña. Naturalmente, desde nuestra visibn. Natu- 
ralmentc, como nosotros la entcndemos, y desde la iden- 
tificación irrenunciable, o la. iclentidad irrenunciable, 
como andaluces. Si esto es lerrouxismo, si esto es dividir 
a Catahfia, aqui sc estan diciendo, esta maiiana, barba- 
r id ades 

Finalmente, se ha dicho que es inoperante, es distor- 
sionante, la existencia de un Parlamento que no tenga 
Grupo Mixto y la existencia de un Grupo Mixto de dos, 
Bueno, aquí tambien hay notas córnicas, porque ha di- 
cho el sefior Benet, y despuks repetido el Portavoz de 10s 
socialistas y de 10s cornunistas, que es un principio que 
10s Diputados intervengan en todsls las Comisiones, y si 
no es así este Parlamento no funciona. Yo invito al sefior 
profesor de teoria politica del Estado, sefior RibÓ, a que 
se lea Ja doctrina Última sobre la materia. Porque se va a 
10 contrario, a la especializaciún del Diputado. A que el 
Diputado se centre en una Comisibn y llegue a dominar 
la materia de una Comisih. i0 es que hay Diputados 
cnciclopédicos? i0 es que no sabemos 10 que es atender 
a cuatro Cornisiones diversas? De rnodo que aqui no se 
está fundamentando debidamente esta cuestion. Se ha di- 
cho tarnbikn que, cosa que es otra incongruencia a la luz 
del derecho parlamentario comparado, un Grupo de dos 
es distorsionante, Esto es aberrante, no solamente crimen 

histbrico desde el punto de vista politico, sino crimen 
funcional. Un ParIamento así no puede funcionar. Voy a 
pagar un viaje a un parlamentario japonks, que me expli- 
que cómo funciona el Parlamento japonés con un Gsupo 
de dos. Y aquí venimos con la broma del Japbn. 1,CÓmo 
funciona un Parlamento con más de quinientos Diputa- 
dos que reconoce explicitarnente en su Reglarnento la 
existencia de un Grupo parlamentario de dos? i0 el de 
Israel, o el Senado belga, o la Camara Baja de Holanda, 
que no exige ninguna condicion para constituir Grupo? 
Y la Camara de representantes belga exige tres, y vemos 
como en línea de esa reducción de micmbros de Grupo 
va tambien el reglamento del Parlamento italiano, que 
antes exigia veinte y ahora, según nuestra infosmacion, si 
nuesua irrforrnacion no es defectuosa, tiende a rcducir el 
nljmero de miembros minimo de un Grupo a tres. Seño- 
res, cuando se emplea el derecho parlamentario compa- 
rado y 10s contextos políticos, o se emplean con rigor o 
se dejan de emplear. 

Por Últirno, y con esto si que acabo, nosotros quere- 
mos decir aigo sobre el lerrouxismo. Ya que todo el 
rnundo dice del lerrouxismo, tambikn tenemos derecho a 
decirlo, y estamos aqui en esta Camara para hablar 
incluso de las cuestiones fundamentales, aunque cree- 
mos, repito, que no cs este el momento ni es esta la se- 
s i h ,  pero se nus ha desafiado casi. Si nosotros nos calla- 
mos q u i ,  la opinih pliblica o una gran parte de los Di- 
putados aquí pueden creer que nosotros, de alguna 
forma, nus crecmos lerrouxistas o nos sentimos lerrou- 
xistas. Y yo digo que no, por unas razones básicas y fun- 
darnentales. Aquí, la Esquerra ha abundado defendiendo 
nuestra posicih y nosotros le reconocemos 10s argumen- 
tos. Pero adernas yo quiero sintetizar, quiero hacer men- 
ción de 10s argumentos de la cuestih. 

Nos sentimos ciudadanas de Cataluña, Se ha dicho 
aqui. Lo hc dicho tres veces. Lo dije en la Ponencia. Lo 
dije en la Comisión. Está escrito en 10s periódicos. Como 
ciudadanos, ipodemos ir contra la nación catalana? 
LCuándo? Sefiores, aqui nos conocemos todos. Pues sí, 
es cicrto. Convergencia hizo una campaña. Y yo me 
acuerdo que en la plaza de toros dije algo que no dijeron 
otros partidos que se titulan nacionalistas: que cual- 
quiera tenia derecho a expresarse en catalán en aquella 
plaza. Me oyeron veinticinco mil personas. Hay testigos. 
Y despuks nos conocemos todos, parque en la universi- 
dad, con el seiior Ribb, cuando llevaba poblada barba, 
nos encontrábamos en las aulas, en 10s pisos aquellos, en 
las reuniones o en las calles corriendo. O sea, que yo no 
he caido en paracaidas aqui, como el lerrouxista cnviado 
por el PC. Que no es esto. 

En segundo lugar, jcbmo vamos a hacer lerrouxisrno 
siendo nacionalistas como somos? Si nosotros pretende- 
mos una autonornia maxima, alta, la mejm para Andalu- 
cia, jcbrno vamos a ir contra la autonomia de Catahfia, 
que es la que marca, que es la que va a la vanguardia? 
;,O es que somos tontos? Nas toman por Lerrouxistns y 
además pur retrasados mentales. Pedimos la solidaridad 
del pueblo catalan constantemente, porque la necesita- 
mos, porque ya 10 hemos visto y gracias al voto de 10s 
catalanes en el Parlamento se ha avanzado, aunque no se 
ha conseguido el triunfo. iPedimos la solidaridad del pue- 
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ble catalan y sornos insolidarios con e1 pueblo c a t d h !  
El sefios Andreu i Abellb ha interpretado mal 10 que yo 
he dicho esta mañana. La lealtad mestra al pueblo catlt- 
lhn, la solidaridad con el pueblo cataltin esta indiscuticla. 
&o que yo dlje es que una fbrmula dc juramento me pare- 
cia mejor que otras, mas racional, mhs ajustada a la rea- 
lidad de la Csltaluña de hoy. Pero de ninguna forma que 
no nos sintamos solidarios con el pueblo catalin; de nin- 
guna forma que yo no hubiera votado el juramento, caso 
de haberse aprobado mayoritaria y democriticamente 
por esta Cámara. 

Y en tercer lugar, estamos aqui, en este Parlamento, 
dcsde el primer dia y desde la primera sesion. Y desde la 
conflictiva primera sesion constituyente, hemos tenido 
VOI ,  y hemos tratado de explicar nuestras cuestiones; Y 
10s Diarios de Sesiones de esta Camara. recogen todo 10 
que decimos y ahi estan. Que 10 analice quien yuiera, a 
ver si hay ahi alguna intención divisionista. Nosotros cn- 
tendemos que tetremos un papel en esta Cimara, y el 
PSA va a actuar en esta Ckrnara. El PSA no va a actuar 
en las calles. 131 PSA ha hccho unas elecciones para tener 
una presencia institucional y estar presente cuando se 
discuta la reconstruccion nacional dc Cataluña, porque 
estamos involucraclos tndos y entre ellos muchos cente- 
narcs de miles de andaluces. Y es cierto Eo que aquí se Ira 
clicho esta mañana. Es una cuestibn diaikctica, es una 
cuestion de dialogo. Esta cuestih, desde luego, no sc re- 
suelve con la fbrmula del PSUC, to digo yo. No se re- 
suclve blandiendo d lerrouxismo apexlas que el PSA abre 
la boca o va a tcner un G r u p  propio CR este Parla- 
mento. Nosotros nunca hemos hablado de divisih. 
Quienes emplean constantemente la palabra ferrouxismo 
están insistiendo en la división. Y conste que les debemos 
votos y Ics debemos agradecimiento, porque gracins a 
esta campaiia, no solamente nefasta para Cataliuiia, sino 
irracional desde el punto de vista electoral propio, efecti- 
varnente, nos han Ilegado votos del PSUC. Pero 110 es 
esta la cuestib. La cuestión es mas fundamental. La 
cuesticin es que, primem, este no era el momento de pro- 
fundizar en estc tema. Segundo, por ese camino no se 
hace responsablernente la reconstrucción nacional de 
Cataluña. El PSA esta aqui para aportar su visibn a ella 
y haccrlo coli toda la honestidad posible, y 10s: scñores 
Diputados, la mayoría o una tsuena parte, saben ya cua1 
ha sido el cornportamiento de 10s Diputados del ESSA en 
esta Cámara, en 10s dcbates de la Ponencia, en 10s dcba- 
tes de la Cornisión. La Mesa también Iu sabe. Lo sabe 
tambikn la Junta de Portavoces. Es una actuacibn rcs- 
ponsable. Hemos trabajado como 10s primeros. Y que 
nos diga alguicn, y que salte la cinta, donde hemos pun- 
tcado el lerrouxismo. En ninguna parte. Y esta conducta 
de ahora. ser& la conducta en el futura. Una conducta 
responsable, se nos crea o no, para la reconstruccióa de 
Cataluña, que nos intercsa a todos. Nada miis, sefioras y 
sefiores Diput ados. 

El Sr. PRESIDENT: Senyors Diputats, el torn de rec- 
tificacions pels senyors Diputats que encara no n’han fet 
ús ens portaria a una hora massa avanqada, de manera 
que suspenem la sessib fins a dos quarts de cinc de la 
tarda. 

(Zs mig quart de tres de la! tarda.) 

(1.n sessio’ es repr6n a Ires quarts i deu minuts de cinc 
de la tarda.) 

El Sr. PRESIDENT: Es rcprkn la sessib. Continuant 
el debat iniciat aquest matí, entrem ara en el torn de sec- 
tificacions. Si el Diputat senyor Josep Benet desitja recti- 
ficar la seva intervenci A... 

El Sr. BENET: Senyor President, després de les expo- 
sicions fetes aquest mati, no considero necessari utilitzat’ 
el torn de rectiiicacib. 

Et Sr. PRESIDENT: Gracies. Aleshores, el Diputat 
senyor I-Iortrlla desitja un torn de rectificació? T k  la pa- 
raula cl senyor Hortali. 

El Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i sc- 
nyors Diputats, voldria aprofitar aquest torn dc rectifica- 
cions, no per a introduir nous criteris de polkmica, sini, 
per a precisar, de la manera millor que pugui, quina ha 
estat la. intencionalitat que ens porta a I’enrenou que ca- 
racteritza el text del Dictamen de la Comissio, dels arti- 
cles, bisicament, 18 i 19, i per a assenyalar, d’entrada, 
que en un tema en que, com j a  he assenyalat abans, di- 
ficilment es pot dir blanc o negre; des del nostre punt de 
vista, hi ha raons mks que suficients per a argumentar se- 
riosament i rigorosament el que realment han fet. Sense 
aportar elements significatius davant de posicions ja pre- 
ses, voldria precisar, dins del marc més rigoros passible, 
alguna de les observacions que ens han fet i que crec que 
mereixen ser comentades. 

En primer lloc, voldria explicar a tots els Diputats que 
la feina a la Comissib dc Reglament -possiblement aixb 
ja is conegut-., va. tenir en si mateixa unes certes ses- 
sions atípiques, per dir-ho cl’dguna manera. Es va anar 
avanpnt  en iota la problematica del Reglament, article 
per article, i es varcn deixar ajornats els articles que feien 
referkncia, comengant pel 18, ai tema del Grup Mixt, Di- 
putats no adscrits i caracterització de Grups en funcih 
d’una ideologia i d’un programa. Es va acabar el Rcgla- 
ment amb la confianqa -creia jo, creia el nostre Grup, 
Esquerra Republicana- que, en replantejar tot el que ha- 
via quedat ajornat, tot el que estava aparcat, en funcib dc 
les votacions que es produi‘ssin dins d’un marge d’una 
majoria democratica suficient, s’admetria el poliment de 
totes aquelles perfeccions que d’entrada era impossible 
incorporar als articles que s’anaven aprovant, ja que hi 
havia una part aparcada i que era una part substantiva. 

Bé, Arribat el moment de la discussió d’aquests temes, 
aquesta confianqlz, aquesta bona entesa en que creiem, 
quant a aquesta idea perfeccionista, aquesta idea d’obra 
ben feta del Reglament, no va ser aixb, i, per tant, varen 
introduir-se, i en aixb estic dgacocd amb algun dels PO- 
nents que rn’han precedit en l’us de la paraula, deterrni- 
nades ambigüitats, si no errors gravissims. Per exemple, 
cl fet que els Diputats no adscrits no tinguin, per dir-ha 
aixi, un tractament explicit quant al lloc que han ~ ’ O C U -  
par en aquesta Cambra. Bé, aquest ks un tema que certa- 
ment és així, peri, que si l’article 50 ES conjuga amb l’ar- 
ticlc 24, que és el que parla de les atribucions de la Junta 
de Portaveus, es pot entendre perfectament que aixb no 
ofereix cap mena de problema rigor6s ni insalvable. 

Un aitrc exemple, a partir dels articles 44, 45 i 46, els 
articles que fan referencia a les Comissions 110 legislati- 
ves. Per la seva prbpia redaccib, aprovats abans que s’a- 
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proves i es discutis tota la problematica del Grup Mixt i 
les seves implicacions, tampoc no hi tenien, per dir-ho 
així, cabuda d’una manera formal i explicita els Diputats 
no adscrits. Certament que ks aixi. Percj tenint en compte 
l’article 36,1, de la manera corn transaccionalment i per 
introduccio de la Mesa de la Comissi6 va ser darrerw- 
ment redactat, si permet una via, una via d’accés, també 
voldria dir que, en aquest cas, a la Comissió de Regla- 
ment hi havia un representant del Grup Mixt; repre- 
sentant del Grup Mixt certament que ho era, pero era 
membre titular del PSA. Amb la qual cosa vull dir que 
els altres dos tampoc no hi eren, d’una manera explicita, 
quant a una ideologia i a un programa. 

Vull dir també, en aquesta linia, que el Diputat no 
adscrit no és un Diputat de segona, que segons com es 
miri esta per sobre de la mitjana de les atrilrucions nor- 
mals dels Diputats considerats individualment, grup per 
grup. Perqui: una cosa és comparar el Diputat no adscrit 
amb l’estsuctura global d’un Grup. Pero si comparem els 
Diputats no adscrits amb els Diputats que estan dins un 
Grup, les atribucions dels Diputats no adscrits s6n consi- 
derables, i, en qualsevol cas, no minimitzen les seves ac- 
tuacions en aquesta Cambra, ni en les Comissions ni, en 
general, en tot el procés legislatiu. 

Hi ha el cas, que s’ha esmentat tambk, de l’article 129. 
Bb, l’article 129 i l’article 130, juntament amb et 93, i ho 
he dit aquest matí, sbn punts que al llarg del debat han 
d’oferir alguna concreció* L’article 29 i l’article 30 par- 
len, respectivament, de les proposicions no de llei i dels 
debats en quk aquestes han d’estar immerser;. Certament 
que les esmenes presentades al seu dia a la Comissió no 
varen ser acceptades, per& va quedar clar dins de la Co- 
missió, i per part d’un altre Grup que no era el d’Esquer- 
sa Republicana, que es veuria la possibilitat d’introduir 
per aquesta via determinades modificacions a fi i efecte 
que les proposicions de llei i les esmenes a la totalitat tin- 
guessin per als Diputats no adscrits, igual que per a la 
rcsta de Diputats dels altres Grups, o com a Diputats de 
Grup, les mateixes prerrogatives i les mateixes possibili- 
tats que s’ofereixen per a les proposicions de llei, 6s a dir, 
la signatura del proponent més quatre signatures addicio- 
nals de Diputats. 

Tots aquests problemes, senyores i senyors Diputats 
---repeteixo que sense anim de polhica i amb ganes de 
clarificar ai millor possible aquest a qüestii, comprome- 
sa i complicada-, totes aquestes consideracions, tots 
aquests perfeccionismes, d’altra banda logics, hauria es- 
tat adient que haguessin estat introduils una vegada es 
varen aprovar en Comissi6 els continguts actuals dels ar- 
ticles 18 i 19. Pero no va poder ser així. No va poder ser 
així, i, evidentment, ara ens trobem amb qüestions, no 
substantives, no transcendentals, pero que, per un costat 
o per un altre, poden treure valor a all6 a quk ja m’he re- 
ferit abans, que és el contingut global d’una obra ben 
feta. En qualsevol cas, voldria posar en coneixement de 
tots els oradors que han intervingut críticament, no en re- 
InciÓn amb la filosofia, no en relacib amb el caricter de 
cohcrkncia o incoherhncia, de disfuncionalitat Q funcio- 
nalitat, de transferbncia i d’identificació que suposa la su- 
pressió del Grup Mixt, la introduccib dels Diputats no 
adscrits i la caracteritzacib d’un Grup que representi 

estrictament una ideologia, un programa, i sigui respon- 
sable davant dels electors. Independentment de tot aixo, 
voldria posar en coneixement, corn deia, dels qui m’han 
precedit en i’bs de la paraula amb un sentit &tic per 
raons limitatives, tkcnicament Iimitatives, quant a la fi- 
gura del Diputat no adscrit, que res de substantiu, res 
que impossibiliti una participacib plena en el debat parla- 
mentari i en les tasques executives no s’ha introdu’it en 
I’espcrit i en la lletra, tal com inicialment esta formulada 
en el contingut d’esmenes i en el contingut de comeses 
que Esquerra Republicana va plantejar per a la figura 
dels Diputats no adscrits i, en definitiva, per a la supres- 
sió del Grup Mixt. Res mks. Moltes grkies. 

El Sr. PRESIDENT: Ara hem de passar al torn de 
rectificacio de l’esmena defensada pel senyor Marth. El 
senyor Marth havia fet ja Ús del seu torn de rectificaci6. 

(E/ Sr. Martl’n i Toval demana la paraula.) 
El Sr. MARTiN I TOVAL: Perdó, senyor President, 

ja hi ha hagut prou allusions en el contingut de les inter- 
vencions fetes, de manera que, senyor President, si ho 
creu oportú, voldriem tornar a parlar per aclarir algunes 
qiies tions. 

El Sr. PRESIDENT: Jo penso que per a clarificar la 
qüestió no sera sobrer que el senyor Marth pugui tenir 
dret a una nova intervencib, que jo li demanaria que fos 
més concreta i al més breu possible. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Senyar President, senyo- 
res i senyors Diputats, efectivament, una intervencib 
molt breu -després d’aquesta introduccib que ha servit 
per a refrescar-nos una miqueta, aixi ho espero, i, $’altra 
banda, per a tranquilmlitzar el sentit del debat- per a dei- 
xar clares dues qiiestions. 

Una primera qüestió: jo no acostumo, i és un criteri 
que intentarem seguir tots els Diputats del meu Grup 
partamentari, portar aquí professions a pora d’avalar ar- 
gumentacions polítiques o, si s’escau, tecniques. Perque 
sbn arguments superflus que de vegades es tornen en 
contra d’un. I jo9 senyor Acosta, amb la companyonia 
que podria donar el fet que SOM, jo nom& honorífic ja, 
professors $’universitat, li hauria de dir que l’agrupament 
del reglament alemany, del Bundestag, és un Grup Mixt, 
com a grup. I la remissio que es fa a l’article 10, apartat 
4, als paragsafs 2 i 3, ho és -ho lamento, professos. Pa- 
rigraf 2: <<La constitució d’un Grup, el seu nom, els 
noms del seu president, dels membres i dels possibles em- 
parentats que tingui seran notificats per l’agrupacibn 
-per l’agrupament- al President de la Cambra)). Aixh i s  
l’apartat 2. i també s’aplica a I’agrupament o Grup Mixt 
que, com a Grup, com si fos un Grup, puguin admetre’s 
emparentats en unes condicions determinades, que són 
les de l’apartat tercer. Per tant, existeixen Grups Mixts a 
part del de Madrid i de t’italia, de quk ja s’ha parlat. Perd 
no és aquest ei tema, ni jo l’he vulgut basar en un pro- 
blema de dret comparat, 

Ara bk, jo, en la meva intervenció de rectificació, ha- 
via intentat explicar al senyor Vicens, que era qui rectifi- 
cava, el perquk de la nostra abstencib a la Comissi6 en el 
tema de dos o quatre. Perquti, per nosaltres, efectiva- 
ment, el tema no era un problema de nombre. Era un 
problema d’estr uctur a racional d’ aquest Parlament, 
d’una banda, i de I’altra, que, segons el nombre que en 
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surtis, es produís o no una incohesencia, he intentat de- 
mostrar -110 si: si he he demostrat, i, a més, si ho he de- 
mostrat, serviri per a alguna cosa--- que es produia no 
tan sols en cl terna que no hi hagi Grup Mixt, sinb que, a 
mks, hi hagi I’afcgitÓ dels Diputats IIO adscrits. X hc dit, 
entre altres coses, quc no hem volgut conscientment uti- 
litzar cn aquest debat --perqu6 creiem que no era et seu 
moment i que se’n faria unit utilitzacii, oportunista i con- 
juntural--- Ia probíernitica dc Catalunya corn a comuni- 
tat. No I’bern volgut utilitzar, Per6 el tema ha sortit a la 
palestra. I e1 nostre Partit, abans que es  produeixi la vo- 
taoiii vol deixar dues O tres cuses ciares, com a criteris 
nostres, en rcIaciÚ amb aquest terna. 

En primer lloc: que no cs nomes un tema de divisió co- 
rnunitaria, que es tambk un tema. del lloc que s’ocupa en 
el prucks productiu, i, per tant, de treballadors i de burge- 
sia. i aquest 6s un tema important d’aquesta comunitat i 
en la necesitat de fcr-la. 

I segon: que corn a partit que tk un projecte nacional 
per a Catalunya, crrtenem que enfortir Catalunya corn a 
nació, defensar -com ens ha dit, i ho agrai’m, el Diputat 
del partit. andatusista q u i :  l’enfortirnent de Catalunya ho 
sera tam be d’Anddusia- l’cnfortiment de G ataiunya 
C Q I ~  a nacib requereix acceptar, corn a objectiu a mitja, n 
IIarg termini, com a objectiu basic irrenunciable, E’exis- 
tkncia d’una única comunitat nacional a Catalunya, 
d’una Única comunitat nacional a Catalunya entorn dels 
elements #identitat propis del nostre poble, amb tots els 
respectes actuals, ara i sempre, i semprc, i cn tot el pro- 
cis, a la rcaiitat cultural complexa i diversa d’aquest 
pais; pero, sense pcrdrc de vista mai aquest objectiu, i 
sense fer ccdir aquest ob-jcctiu davant de conmjunturdis- 
mes ni oportunismes de cap mena, siguin rcglamcntaris 
siguin del que siguin. I nosaltres ens oposarem aferrissa- 
dament, sense cmbuts, sense concessions, per6 també se- 
riosament i responsablement, perque ei tema ks prou irn- 
portant perqut segurament aquí ens ho diem tot, ds que 
contradiguin, vinguin d’on vinguin i per mes nacionalis- 
tes que es diguin, aquest objcctiu basis i cl cedeixen da- 
vant d’oportunismes o davant de conjunturdismes. 

Moltes gracics. 
Et Sr, PRESIDENT: Té ara la possibilitat de rectifi- 

car, si ho desitja, el Diputat senyor Vicens. (L’dhdit as- 
senteix.) Té Icl paraula el senyor Vicens. 

Ei Sr. VICENS: Senyar President,: senyores i senyors 
Diputats, tal corn deia fa un moment el senyor Martin, el 
descans de la suspensió em sembla que a tots ens fara 
més frescos per a l’aclariment del debat. 
Jo voldria dir, doncs, molt poques coses. Una en rela- 

cib amb la &funcionalitat, la distorsib, en qui veig que 
insisteixen oradors aquest mati, i encara ara fa un mo- 
ment, que introdueix la figura dels Diputats no adscrits, 
especialment en cf treball de Comissions, es deia aquest 
mati. do penso que, una distorsió encara mks grossa, la 
introdueix la figura del Grup Mixt. Aquest mati jo he ci- 
tat I’excrnplc dei Grup Mixt de Madrid, i he citat nomi- 
nalment el senyor Bandres quc en la Comissió constitu- 
cionai ha estat utilitzant el pes de vuit vots per a atacar 
I’Estatut de Catalunya ... 

EI Sr, PRESIDENT: El senyor Illas Piear ... 
El Sr. VICENS: Moltes gracies. Mas Pifiar. Ho corre- 

geixo tot, Blas Piiíar, en la Comissi0 Constitucional, uti- 
litzant la foqx de vuit vots al costat de la seva argumen- 
tacib, vuit vots que, evidentment, sabem que no els tenia 
al costat de la seva argumentaciú i que ni tan sols s’havia 
pres la molestia de consultar, Aixi passen les coses quan 
funciona un Grup Mixt, no hi ha consulta ni tan sols als 
Diputats que el formen, i el seu vot va a donar suport a 
posicions a les quals són contraris. 

Em fa I’efecte que la figura del Diputat no  adscrit 
introducix una distorsio infinitament menor perquk el Di- 
putat independent que ha sortit d’una coalició o d’un par- 
tit o d’una llista que han portat al Parlament, fins a cert 
punt pot sentir-se, dire jo, almenys parcialnient, reprc- 
sentat pels Diputats que figuren en totes les Comissions 
de la llista, aquella en la qual ell va arribar al Parlament. 
L’altre problema és saber fins on arriba la seva discre- 
pincia amb els Diputats de la llista que el va portar R I  
Parlament, fins on arriba la seva identificacio -en el cas 
d’aqucst Parlament, diguem que es una identificacib del 
90 per cent, del 80 per cent, jo quk sk, són ells els qui 
hauricn de dir-ho; pcro evidentment no ks,  ni de bon tros, 
la distorsib que introdueix el Grup Mixt. 

Una altra qiiestib a la qual s’ha fet referencia citant- 
me a mi nominalment aquest mati, cs que jo feia cita- 
cions del Reglament dcl Parlament de Catalunya de l’any 
1932 trucades, citacions que no eren completes i que 
quan es fan citacions s’han dc fer completes, Aquí tinc 
una fotocopia de la pagina del Reglament del Parlamelit 
de Catalunya de 1932 -ja que se’m demanen citacions 
completes, Ics tindran-; Ilegirk, de l’asticle 1: I del Kegia- 
ment del Parlament dc Catalunya de l’any 32, integra- 
ment, cls punts terccr i quart, Punt tercer: ({Aquells Di- 
putats que no pertanyin a cap partit, o que per llur 
nombre no constitueixin un grup parlamentari, podran 
unir-sc entre ells -podran unir-se entre ells- O macifes- 
tar a quina fracció més afi desitgen esser incorporats per 
als efectes del rkgirn polític del Parlament.)) Punt quart: 
<{En tot cas -aqui surt la frase ({En tot cas)), i vegin com 
surt, repeteixo- la Mesa podri  considerar que formen 
grup, en concepte d’indefinits o independents, tots 
aquells Diputats que no s’hagin adscrit a cap partit o 
grup ni dcsitgin incorporar-se a un sector afí)). 

Dancs pel que es refereix a l’expressió <{en tot cas>>, 
que se’m deia que hi era, jo IIQ feia una qiicstih literal de 
si hi havia la cxpressii, ({en tot cas), sinb de tota la frase 
dels esrneriants del Dictamen, que diu: ({En tot cas, Ia 
Mesa cansiderari que formen Grup, en concepte de 
Grup Mixt, tots aquells Diputats que no hagin manifestat 
la wiuntat d’adscriure’s a cap Grup.)) Aquesta és l’es- 
mena que estem discutint, i em sembla que est& molt 
clara la diferincia entre ((En tot cas, la Mesa considerara 
que formen Grup Mixtn i <cEn tot cas, la Mesa podrh 
considerar que formen grup, en conceptc d’indefinits o 
independents ... ))3 i torno a Ilegir aquest paragraf, aquest 
punt quart de I’article 1 I ,  perquk es vegi que l’expressió 
Grup Mixt no hi era, ni de bon tros, en el Reglament del 
32. Peru 6 s  que, conceptualment, del que es parla cn e? 
punt quarí es que formin, que podra considerar-se que 
formin Grup en concepte d’indefinits o independents. El 
cas yuc estem discutint aqui 6s un Grup Mixt on no es 
pot dir que tots els que el formen, tal com e s  ara provisio- 
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nalmcnt, siguin indefinits o independents. Em fa l’cfecte, 
desprcs del que hem sentit dir aquest mati al Partit Socia- 
lista d’Andalusia, que dificilment se li pot dir que es un 
Grup indefinit o que estíi format per independents; is un 
partit amb un programa. 

i per acabar, voldria, contestar d’una manera molt di- 
recta. El senyor Renet s’ha permiis fer referencia a la 
meva biografia política. e s  una biografia politica que és 
llarga, comenqa quan jo tenia disset anys a la Universitat 
dc Harcelona a mitjan anys 40. El senyor Benet ha dit 
que, de tota manera, darrerament havia tingut un periode 
de descans -aquesta es i’expressio púdica que ha utilit- 
zat-, i ha dit ((pero no en parlem d’aixb. D’acord, se- 
nyor Benet, no en parlarem; jo, personaiment, no en par- 
laré mai, de les raons que em van portar a aquest periode 
de descans, i hi ha bastants Diputats, aqui, en aquesta 
Cambra, que saben que jo no he escrit cap llibre sobre 
les raons d’aquest tipus de descans, i que no en parlo i 
penso continuar igual; pero cal que se sipiga que si se’m 
provoca perqui en parli, tindrk molt de gust a parlar-ne, 
en aquesta Cambra i on calgui, i tinc la impressib que po- 
dria ser un debat molt instructiu i del qual sortirien algu- 
nes sorpreses. 

Res més. Grkies, señor President. 
El Sr, PRESIDENT: Pot ara fer us de la paraula, en el 

torn dc rectificació, el Diputat senyor Ribb, si desitja rec- 
tificar, Ti: fa paraula el senyor Ribb. 

El Sr. RIBQ: Si, porto un llibre, senyor President, per 
a una intervencib, pero no k s  de cap Diputat present. l?s 
un llibre de dret constitucional. Senyores i senyors Dipu- 
tats, el senyor Acosta ens ha dit que el tema és un tema 
que no té serietat, que no cal posar-hi la serietat que hi 
han posat alguns. Per a nosaltres té molta serietat dir que 
((se ha destrozado la teoria de que son catalanes 10s que 
viven y trabajan en Cataluh),  i considerem una lleuge- 
resa que algai, en aquest Parlament, pugui dir que aquest 
terna no es serios. Pero sembla que, per les intervencions 
d’ell i d’algun altre Diputat d’Esquerra Republicana, aqui 
hem vingut avui a fer un concurs d’acudits, a veure qui té 
la vena humoristica més rica, El senyor Marth ha tingut 
la sort que li han posat un 10, a mi m’han suspks per a 
tota la vida; bé, jo, si ho hagutis sabut, potser hauria pre- 
parat les meves intervencions d’una altra forma, per6 stjn 
temes molt seriosos. De tal manera sbn seriosos, que ja el 
primer debat sobre el Parlament de Catalunya es va 
centrar en el tema de si existia o no el poble de Catalu- 
nya, i el Partit Socialista Unificat de Catalunya i el seu 
Grup parlamentari no se l’ha inventat, aquest debat; 
aquest debat va sortir immediatament, en el Reglament, 
a partir d’una intervenci6 del senyor Acosta. 

Nosaltres hem dit moltes vegades a la Comlssib, i ho 
hem dit aquest matí i ho repetim i ho repetirem sovint, 
que el dret comparat te infinitat de formes d’aproximar- 
s’hi, i que en aquest terna concret del Mixt i dels Diputats 
no adscrits ens podríem perdre en un marasme de discus- 
sions a partir dels milers i milers d’instruments que ens 
dbna el dret comparat. El senyor Acosta, hi ha  hagut un 
moment que em sembla que ha confbs ia tribuna i es pen- 
sava que estava davant d’un tribunal d’oposicions fent 
un exercici que  se’n diu la trinca -mar a trossejar el 
contrari- i no tenia uns senyors catedratics al davant, 

--cntrc altres coses nosaltres estem en contra d’aquesta 
figura de l’oposicib per a accedir al lloc de treball a la 
Universitat-, sinó que tenia al davant el Parlament de 
C ataiuny a. 

Nosaltrcs insistim, i només ho cito perqui: ho ha dit el 
senyor Martin i Toval, que hi ha figures, es diguin com es 
diguin, com el Bundestag, que ha citat ell textualment 
- j ~  no ho  havia fet aquest mati, pero es veu que el se- 
nyor Acosta no estava atent en aquell moment o potser 
‘t’he citat massa rapid- que parlen d’agrupament de Di- 
putats, i no fem qiiestiÓ del nom. Si la qiiestió bs el nom, 
com hltirnament semblava que plantejava el senyor Vi- 
cens quan deia la diferencia entre el text del 32 i el text 
actual -la Mesa ho podra considerar- es l’unica dife- 
rencia que hi ha entre els dos textos, a banda que parla 
del Grup Mixt, si la diferkncia es el nom. Doncs be, no en 
fem qüestió, ho hem dit diverses vegades i hi insistim, es 
tracta de respectar i de garantir els drets d’uns Diputats. 
I es tracta de garantir-los obertament i netament, que es 
puguin expressar lliurement en aquesta tribuna i que pu- 
guin dir les coses pe3 seu nom, corn demanaria al senyor 
Vicens que s’acostumes, en aquest Parlament, no a ac- 
tuar amb insinuacions, a actuar clarament i netament; 
nosaltres hem citat textos d’algun Diputat d’aquest Par- 
lament i hem dit de quin llibre i de quina pagina en 
concret; no tenim res a amagar quan citem argumenta- 
cions i voldriem que cap Diputat d’aquest Parlament no  
cs guardes a la butxaca cap documentaciú que interessés 
a aquesta Cambra i les deixes en el reialme sempre 
imprecis de la insinuacib. 

Nosaltres, que no volem entrar en el marasme de les 
argumentacions constitucionals, i en aquest cas potser és 
una pruija personal perque m’hi he sentit portat, volia fer 
una breu referkncia a les argumentacions constitucionals. 
No confonguem la necessitat de racionalitzar el Grup 
Mixt +’ha dit aquest matí i hi insistim una altra vegada 
ara- nmh la voluntat politica, ni tknica ni constitucio- 
nal, política, de fer desapariixer la veu d’uns Diputats a 
traves de la figura estranya del Diputat no adscrit, Sbn 
dues coses molt diferents. Un reglament te mils de possi- 
bilitats per a articular el Grup Mixt a I’agrupació d’inde- 
pendents, a I’agrupamenl de Diputats no inscrits, a una 
llista, etc., tant se val corn es digui, pero ha d’haver-hi’ 
sempre una garantia oberta en els moderns parlaments 
en aquest tema. 

Citem doctrina, senyor Acosta: Mortati Rosano, la 
que vulgui ... Permeti’rn que ho citi en castella perqub ho 
tinc directament en el Manual en castella: <{La accion in- 
dividual de 10s diputados en el interior de las asambleas 
parlarnentarias se halla hay casi completamente mediati- 
zada por su pertenencia a partidos politicos i al trasunto 
personal e institucional de estos grupos parlamentarios. 
E1 grupo mixto, cuya participación en las actividades de 
la Chmara determinan fos Reglamentos que ha de produ- 
cirse en condiciones de igualdaci respecto a 10s demas 
Grupos, cumple una doble funcibn: de una parte, agru- 
par a 10s Diputados dispersos, la desracionalización del 
trabajo parlamentario -i obre un parentesi- (en 10s ac- 
tuales Parlamentos, el no encuadramiento de 10s Diputa- 
dos cn Grupos pravocaría un autkntico colapso). De otra 
-una altra funcib-, Ia de dar coherencia en el campo del 
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desarrollo de la actividad parlamentaria a io dispuesto en 
10s tcxtos constitucionales. En efecto, el cese de un parla- 
mentario como rniembro de un Partida no conlleva la 
perdida del escafia, pero SÍ puede implicar su cesc COMO 
integsante de un Grupo.)} Que un Diputat, o un Crup de 
Diputats, deixi un Grup no ha d’impiicar la penaiitzacib 
de no poder formar un altre Grup. {(La existencia del 
Erupo Mixto responde, pues, a la nccesidad de resolver 
situaciones de esta índole.)) Nosaltres volem deixar Ia 
parta oberta a aquesta doble temhtica del Diputat que, 
per múltiples raons -que les veurem, no trigarem gaire 
en aquesta Cambra- vulgui abandonar un Grup i la pro’ 
blematica -que potser no veurem, perb que es podria do- 
nar en aquesta Cambra- d’un Grup de Diputats que, 
formant ja Partit, coalicici o una altra mena d’associació, 
volguéssim també anar a crear el seu propi Grup. No VQ- 
lem tancar aquesta porta amb argumentacions constitu- 
cionals, perquk, hi insistim, el tema no es un terna consti- 
tucional. 

Perqui, si es tracta de rebatre les argumentacions 
constitucionals que podriern veure d’una en una, COM la. 
q u e  s’ha citat aqui, que el m h  rnodcrn va cap a l’espe- 
cialitzacio del Diputat, totalment d’acord. El mbn mo- 
dern va cap a I’especialitzacib del Diputat en Comissions 
parlarnentiries, que no tingui un abast de totes tes Co- 
missions. Més rams a favor del fet que &s un absurd 
crear un Grup de dos Diputats, que no arribari a totes 
les Comissions, No pas perqul: aixo sigui en contra de 
l’especialitzacib dels Diputats, sinó que va en contra de 
la impossibilitat que col4oquem en aquest text, que se’ns 
presenta per aprovar, que aquest Grup arribi a totes les 
Comissions. El Diputat no hi ha d’arribar, el Grup si. El 
Grup ha de respondre de tot el treball que es fa a la 
Cambra. I resulta que un Grup de dos arribari, corn a 
mixirn, a sis Comissions, quan en aquest Parlament, si 
s’aprova aquest Reglament com es, n’hi haura vuit de 
permanents legislatives, tres més de permanents no legis- 
latives i desprks hi haura altres Comissions que anem 
creant. Nosaltres insistim que el problema k s  politic. 
Posem-ho corn vulguem. El tema es politic, i les argu- 
mentacions que busquem aquí amb claredat, per part de 
tots els Grups que voldríem sentir, sbn les argumenta- 
cions politiques per les quals es va defensar una d’eentre 
moltes opcions possibles per a solucionar aquesta qües- 
tió. 

I quan parlem de lerrouxisme, ho fem amb la maxima 
responsabilitat, amb la rnaxima responsabilitat que dóna 
al Partit Socialista Unificat de Catalunya, sense anar a 
buscar Diputats d’aquesta Cambra que ens ho han reco- 
negut, l’autoritat de quaranta anys i escaig de treball 
entre tos. aquells ciutadans dc Catalunya, sigui quin sigui 
el seu origen, sigui quina sigui la seva llengua, que volen 
forjar una comunitat a Catalunya. i el lerrouxisme, 
matisem-lo, posem-hi els adjectius que es vulguin, te un 
sol objectiu: no provocar cortines de fum d’espanyolismc 
o dr: catalanisme ..., dividir el poble de Catalunya, esmi- 
colar el pressupbsit fonamental de la comunitat de Cata- 
lunya; el pressupbsit fonarnental que alguns dels Dipu- 
tats d’aquesta Cambra han arribat a definir per escrit en 
la seva defensa. Nosaltres tenim ple respecte, i, mis  que 
ple respecte, activitat intensa, envers la defensa constant 

de tots els drets lingüístics i culturals de tots aquells qui 
avui viuen a Catalunya. 

Fa molt pocs dies, senyor Acosta, corn sabem tots els 
Diputats d’aquesta Cambra, e1 Grup parlamentari dei 
PSU de CataIunya va presentar un extens document 
amb uns criteris per a la normalització de la llengua cata- 
lana, renunciant a presentar un projecte legislatiu, perquk 
creiem que aquest és un tema en quk cal una iniciativa 
unitaria -perqui: ks un tema d’entitat nacional--, on no- 
saltres explicitem cí’una forma palesa, clara, quk en pen- 
sem, de tota aquesta tematica. Sabem que k s  conflictiva a 
la comunitat dc Catalunya, perqui Catalunya avui ks 
una comunitat conflictiva, per6 l’anem a abordar amb 
uns criteris nets i oberts. Per6 no fa pocs dies nom& que 
hem presentat la nostra posicib. Fa molts anys, decennis 
d’anys abans que es fundis el Grup Andahsista i el PSA, 
que el Partit Socialista Unificat de Catalunya treballa per 
la integració d’una sola comunitat a Catalunya. L’estruc- 
tura del nostre partit, la particjpacib en els seus brgans 
de direcció, la composició de la mateixa minoria parla- 
mentiria d’aquesta Cambra en son bona prova. O la 
quantitat de regidors i d’alcaldes als ajuntaments de Ca- 
talunya, de poblacions tan importants com el Prat de 
Llogregat -alcalde elegit en llista del PSUC, alcalde nas- 
cut a Andalusia, alcalde avui catala, perqui: viu i treballa 
a Catalunya i fa Catalunya a casa seva-, elegits igual 
quc nosaltres, Diputats del PSU, amb descncs de milers 
dc vots de companyes i companys nascuts a Andalusia, 
perque ningú no tk la patent de representar amb exclu- 
siva els qui han nascut a Andalusia. O els milers i milers 
que se senten identificats i representats avui per opcions 
molt més amples d’un arrelament catala clar, com són el 
Partit Socialista dc Catalunya o el Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya, andalusos que no van venir a la uni- 
vcrsitat, sino que van venir amb una maleta a i’esquena, 
com els senyors Diputats de la nostra minoria h a n  RA- 
mas, des de Granada, o Cclestino Sknchez, des de 
Malaga, que tots ells, que tots nosaltres formem Catalu- 
nya, el poble de Catalunya, en el qual la divisi0 no és cul- 
tural ni lingüística. fis d’una altra mena la divisi6 -s’ha 
dit aquí, i podríem reiterar-ho- que pot enfrontar en ter- 
mes polítics els components de la nostra comunitat. Per- 
que, si no, resulta que si que potser anirem a? Parlament 
dc Catalunya, igual com al Parlament de Madrid, una 
Cambra plurinacianal, perquk aquí hi haura el poble de 
Catalunya, el poble andalus, Potser l’eendema tambk hi 
haus& el poble gallec, i potser haurem de comengar a 
pensar en la. Cambra plurinacional de Catalunya. 

Des del primer moment, ho repetim, se’ns ha dit en 
aquest Parlament, en aquesta discussib, que hi ha dos 
pobles, si mes no, a Catalunya. Des del primer moment, 
aquest tema s’ha posat damunt de la taula i ens felicitem 
que s’hi hagi posat des del primer moment, Nosaltres 
veiem clarament uns pressupbsits de divisi& S%agafi sub- 
jectivament o objectivament, carn es vulgui. El que ens 
amo’ina es que tres Grups parlamentaris -Esquerra Re- 
publicana de Catalunya, Convergencia i Uni6, Centristes 
de Catalunya-, que es diuen grups nacionals, que es 
diuen partits nacionals, trien, per una de tantes opcions, 
trien, entre múltiples opcions tecnico-constitucionals, 
d’esquena a la solucio historica d’aquesta mateixa sala, 
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d’eesquena a áitres solucions que p a l h i e n  els defectes 
que tant s’han assenyalat aquÍ. N o  es cap casualitat que 
es triii aixb. Ida pregunta es: ¿Val Ia pena afegir mks lle- 
nya a la possibilitat d’esberlar Catalunya nomes per a te- 
nir una mica mes d’estabilitat en la majoria del Govern? 
iNo  hi ha aEtres formes d’estabilitzar la majoria governa- 
mental? Res mes, senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: En el torn de justificació pot in- 
tervenir, si ho desitja, el Diputat senyor Acosta. 

El Sr. ACOSTA: Renunciamos. 
El Sr. PRESIDENT: Havent renunciat a la paraula el 

senyor Acosta, queda acabat el debat pel que es refereix 
a les esmenes número 3 i número 4, presentades als arti- 
cles E8 i 19 pels Diputats senyors Benet i Portabella, pel 
Grup Socialista i pel Grup parlamentari del Partit Socia- 
Iista Unificat de Ctalunya. Ara bé, a l’asticle 19, apartats 
1 i 2, s’ha rebut a la Mesa una esmena en veu presentada 
pel Grup parlamentari de Convergkncia i UniÚ. D’acord 
amb el criteri interpretatiu de les normes de discussii, del 
projecte de Reglament nljrnero 2, aquesta esmena pot 
&ser discutida per aquesta Cambra si cap dels Grups 
parlamentaris no hi fa oposició. i,És que tots els Grups 
parlarncntaris tencn ja coneixement d’aquesta esmena, o 
cumencem per donar-hi lectura abans de passar al. de- 
bat? 

(El smyor Martiri i Toval demana la paraula per uiia 
qüestid d’orde.) 

El Sr. MARTiN I TOVAL: Seria bo de donar-hi lec- 
tura. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bém Doncs comencem per 
donar-hi iectura. El senyor Secretari la llegira. 

E3 Sr. SECRETARI. primer: Esmena transaccional de 
millora tecnica que presenta el Grup parlamentari de 
Convergincia i Unió a l’article 19, apartats 1 i 2, per tal 
d’afegir l’entitat {(Agrupació electoral}) als supbsits de 
{(Partit i Coalició  electoral^^. Ei text proposat quedaria de 
la forma següent: 

({Apartat 1 : Nomes podran constituis-se en Grup par- 
lamentari, de dos membres C Q I ~ I  a minim, els Diputats 
que són d’un mateix partit, d’una mateixa Coalicio o 
d’una mateixa Agrupacib electoral, encara que hagin es- 
tat elegits pes diferents circumscripcions. 

({Apartat 2: Per cada partit, per cada Coalicib electo- 
sal u pes cada Agrupaci6 electoral nom& pot constituir- 
se un Grup parlamentari. 

Motivació: Atesa la Disposició Transitoria Quarta de 
I’Estatut, caIdria contemplar 1’AgrupaciÓ electoral com a 
entitat juridica possibilitada de concórrer a les eleccions 
d’acord amb alFo que s’estableix en els artides 30 i 
següents concordants al Decret sobre normes electorals 
de I8 de marc de 1977, avui vigent.)) 

El Sr. PRESIDENT: LTots els Grups parlamentaris 
estan d’acord perqul: aquesta esmena sigui admesa a 
tramit? El senyor Martin? 

El Sr. MARTiN I TOVAL: Des de l’escó, senyor Pre- 
sident. Nosaltres entenem, senyor President, que la moti- 
vacio no és prou per a un terna d’aquesta conflictivitat, 
d’aquestes posicions oposades com be s’ha demostrat en 
el curs del debat. Nosaltres no podem avalar una esmena 
en veu que, d’altra banda, sabem que té una altra justifi- 
cacib. Nosaltres ens oposem a la seva tramitacib. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Ribó? 
El Sr. R I B b  Nosaltres, igualment; per la complexitat 

del debat en aquesta Cambra, creiem que no hi ha corre- 
lació amb la proposta. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, D’acord amb les normes 
aprovades per la Mesa i la Junta de Portaveus, l’esmena 
no pot ser admesa a tramit. De manera que, no havent-hi 
altres esmenes a aquest article, podem passar a la vota- 
citi No obstant aixo, jel senyor Camps desitjaria dir al- 
guna cosa a aquest respecte? 

EI %.CAMPS I ROV1RA:Des dei’esc6,senyorPre- 
sident, i amb tot respecte, segons el que preveuen les nor- 
mes aclarathries de la Mesa i la Junta de Portaveus, 
voldria explicar el sentit d’aquesta esmena en veu. 

El Sr. PRESIDENT: Be. De la mateixa manera que 
abans, en relacib amb el torn de rectificacions, hem con- 
siderat que aquests articles havien pres ja en el curs de Ia 
discussi6 en C~missiÓ i, naturalment, tambk aqui, en el 
debat en Ple, importancia suficient pet a justificar alguna 
intervencib suplementaria, crec que també ks justificat 
que un representant de Convergbncia i Unio pugui expli- 
car molt breument aquesta esmena en veu, perb potser 
no des de l’escó, sin6 des del podium, perqui pugui ser es- 
coltat de tots els senyors Diputats. Crec, doncs, que esta 
justificat que ens expliqui breument la motivacib de I’es- 
mena abans de decidir definitivament si s’accepta o no a 
tramit. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Senyor President, senyors i 
senyores Diputats, molt breument, com se m’ha advertit. 
L’esmena que pretenem introduir, que ha estat abonada 
per tres Grups parlamentaris d’aquesta Cambra, no pas 
per tots, i que ni tan sols és coneguda de tots els Grups, 
atesa la rapidesa de presentació, tk una justificaci6 exclu- 
sivament tkcnico-jurídica. 

fis cert que l’article 19 comporta unes dificultats po- 
lítiques que no escapen pas a l’atenció del nostre Grup 
parlamentari. Perb voldríem fer un parimtesi ben breu en 
aquesta qiiestio, per tai d’introduir una variació en i’arti- 
d e  19, apartats 1 i 2, a que ens obliga ia Disposició 
Transitoria Quarta de 1’Estatut. Corn es sabut, la Dispo- 
sicib Transitbria Quarta de I’Estatut, mentre el Parla- 
ment de Catalunya no legisli sobre la qüestib electoral, 
concretament no faci la llei electoral, es remet al decret- 
llei de 18 de marg del 77, decret 20 de I’any 77, sobre 
normativa electoral de les eleccions a les Corts generals. 
L’article 30 del decret-llei sobre normes electorals con- 
templa tres possibilitats d’entitats jurídiques que poden 
concórrer a les eleccions: les federacions o associacions, 
avui partits politics, les coalicions electorals i, finalment, 
les agrupacions d’electors o agrupacions electorals. En 
contemplar l’article i 9 quines són les entitats jurídiques 
que poden formar Grup parlamentari, per un oblit, abso- 
lutament involuntari tant de la Ponencia COM de la Co- 
missió, crec que no s’ha contemplat la possibilitat de les 
agrupacions electorals, i és aquesta millora tkcnica la que 
pretenem introduir. 

N o  ens agrada, ho diem des d’ara, la Disposicib Tran- 
sitbria Quarta de l’Estatut, que és una refosa de la llei 
elector ai, absolutament confusa i absolutament esronia, 
si es vol. Pero, si contemplem la figura dels partits i de les 
coalicions electorals, també hem de contemplar amb pu- 



ritat de conceptes, per analogia amb el text i per a 
complir amb la Disposició Transitoria Quarta de 1’Esta- 
tut, el fet de I’agrupasib electoral. J no es pot dir que aixb 
condicioni la futura llei clectoral que el Parlament de Ca- 
talunya faci cn el seu dia, de cap manera. fis simplement 
pcr a guardar una analogia i una constkncia tkcnica de 
les possibilitats de concbrrer a Ics eleccions. Res mks. 
Moltes gricies, senyors i senyores Diputats. Gracies, sc- 
n yor President. 

El Sr. PRESIDENT: Després d’escoltar la intervencib 
dcl senyor Camps, jels Grup Socialista i el Grup parla- 
mentari del Partit Socialista Unificat mantenen la seva 
oposició que sigui tramitada aquesta esmena? 

EI Sr, MARTÍN I TOVAL: senyor President, no- 
saltres mantenim la nostra posici6. 

Ei Sr. RIRQ: Nosaltres fem igualment. 
El Sr. PRESIDENT: Bk, no havcnt-hi cap altra es- 

mena presentada, podrem passar directament a la vota- 
Cib.  

Encara que tampoc no hi ha cap esmena a I’article 20, 
jo crec que k s  preferible votar Únicament els dos articles 
que  han estat objecte de debat, es a dir, els articles 18 i 
19, i desprks passarem a la votacib deis articks següents 
amb esmena o sense, Votem, doncs, I’esmena presentada 
pel Grup Socialista i pel Grup parlamentari del Partit SO- 
cialista Unificat i pels Diputats senyors Benet i Partabe- 
Iln als articles 18 i 19, conjuntament, tal com ha estat de- 
fensada conjuntament. Els Diputats que estiguin d’acord 
amb l’esmena del Partit Socialista, del Partit Socialista 
Unificat, i dels senyors Benet i Partabella, que es posin 
dempeus. 

Els Diputats que hi estiguin en contra? 
Els Diputats que vulguin abstenir-se en aquesta vota- 

No  hi ha abstencions, 
Per tant, l’esmena ha estat rebutjada per 56 vots a fa- 

vor i 72 vots en contra. 
Tot seguit anem a votar el text del Dictamen. ¿És que: 

algun Grup desitja que es votin separadament els apar- 
tats en els guals no hi havia esmena o k s  indifererit que cs 
voti ei Dictamen tot sencer?(orn manfesta que es votin 
separadament.) Molt be. Aleshores es vota l’apartat i de 
l’article 18, que no havia estat esmenat. 

El Sr. MARTÍN 1 TOVAL: El text del Dictamen,.. 
(in in t e /-ligi ble), 

El Sr. PRESIDENT: Jo crec que es preferible votar 
aquests dos articles que han estat objecte de debat, i 
després votarem els altres, Aquí hi ha simplement, en 
aquests dos articles, t’apartat 1 de I’article 18 i I’apartat 4 
de l’article 19, que tots dos sbn identics en el text esmc- 
nat i cn e1 text del Dictamen. (Pausa.) És a dir, en 
aquests dos articles hi ha dos apartats que no han estat 
objecte d’esmena, que són I’apartat 1 de l’artic’te 18 i 1”- 
partat 4 de I’article 19. ¿Estan d’acord els senyors Dipu- 
tats que els votem junts? (Tothom s’hi rnanvesta R’a- 
cord,) 

Aleshores, votem ara el Dictamen, apartat 1 de l’arti- 
CIC 18 i apartat 4 de l’article 19. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’aeord, que es 
posin dempeus. 

Els senyors Diputats que vulguin votar en contra? 

ció? 

Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi vots en contra ni abstencions, I’npartat i 

de I’article I9 i I’npartat 4 de I’article 19 queden aprovats 
per unanimitat. 

61 ara podem votar conjuntament els apartats esme- 
nats d’aquests dos articles o algun Grup desitja que es 
votin separadament? Podem votar-las conjuntament. 

En aquest cas, anem a votar l’apartat 2 de l’article I8 i 
els apartats 1, 2 i 3 de f’articte i9 en el text del Dictameti. 

Els senyors Diputats que estiguin d’ncord amb el text 
del Dictamen per a aquests apartats d’aquests dos arti- 
cles que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que desitgin abstenir-se’n? 
El resultat dc la votació ha estat 72 vots a favor del 

text del Dictamen i 5 5  vots en contra. Queda aprovada, 
doncs, la totalitat dels articles 18 i 19 del projecte de Re- 
glament. (El Sr. Alavedra demana per parlar.) 

Suposo senyor Alavedra que és per a I’explicacio dcl 
vot, no? EI senyar Alavedra té la paraula per a l’explica- 
cio del vot. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, acabem de tenir un debat, com s’ha vist, 
dificil i conflictiu, perque el tema, efectivament, és dificil, 
i nosaltres creiem que el nostre Grup, corn a minoria. rna- 
joritaria relativa, com ens qualifica el senyor Ribo, i, a 
més a més, amb molta rab, no podia deixar d’expressar 
en aquest debat Ea justificacio del seu vot. 

No parlaré del dret comparat. Se n’ha parlat molt, Do- 
nark unes quantes cxplicacions senzilles i que han cstat la 
motivacib de la nostra votacio. Els Parlaments occiden- 
tals democratics, que sbn els que ens interessen, han tin- 
gut una evolucib i han passat de ser Parlaments de Dipu- 
tats a ser Parlaments de Grups? i aquesta evolucio, a mes 
a mks, en certs casos, és tan recent, que fins i tot molis 
reglaments a quk aqui s’ha aldudit no parlen ni tan sols 
de l’organització del Parlament en grups, encara que, 
efectivament i realment, siguin organitzats en grups. Per6 
sempre queden, dins aquesta organitzaci6 del Parlament, 
uns Diputats que, pels motius que sigui, van sols, que no 
se senten identificats amb cap línia política concreta, i, 
per tant, que constitueixen una solució a donar en 
aquesta organitzacib del Parlament per grups. 1 aquesta 
solucib podria ser el Grup Mixt, i podria ser el que aca- 
bem d’aprovar, que sÚn els Diputats no adscrits. Aqui 
s’ha criticat molt la solució dels Diputats no adscrits, 
per6 també s’han donat molts inconvenients de la solucib 
del Grup Mixt. EI fet es que els Diputats sols, en un Par- 
lament organitzat per grups, creen un problema de dificil 
solució i que tant el Grup Mixt com els no-adscrits repre- 
senten problemes. 

Jo no vull tornar a recollir aquí les argumentacions a 
favor i en contra d’un tema i de l’altre. Perb, evi- 
dentment, el Grup Mixt en les seves votacions en Po- 
nencies, en Comissions, en Junta de Portaveus, quan 
vota un representant, en virtut de diversos Diputats que 
tenen ideologies diferents, distorsiona el resultat de mol- 
tes d’aquestes votacions. 1; sobre aquest tema, aqui, el se- 
nyor Martín ¡ Toval ha tingut un deu en ironia a base 
d’explicar-nos les votacions alíquotes. Pero jo vull dir 
que aquestes votacions aliquotes, que s’hauran de realit- 

. .  . .  . .. . . - - - - - -  -- - .~ 
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zar en Comissions quan hi hagi un Diputat no adscrit, ai 
nostre Grup li van molt bi. Pcrqu6, efectivament, Ies Co- 
missions, les Ponhncies són unes delegacions, per dir-ho 
així, del Parlament, per a tractar dels temes amb un grup 
més sedui’t de Diputats, perguk amb cent trenta-cinc po- 
den dificilment treballar sobre alguns ternes. En canvi, un 
grup redui’t ho pot fer. Per6 una norma basica del parla- 
mentarisme és que aquestes Comissions o aquestes Po- 
nencies reprodueixin exactament la correlació de forces 
que hi ha en el Ple. 

Doncs be, en aquest Parlament, dues Comissions que 
han estat treballant -alguna d’elles esta treballant en- 
cara-, que sbn la Comissi6 de Reglament, que ja ha aca- 
bat la seva funció, i la Comissió de Seguiment, que treba- 
lla sobre els pressupostos, compostes totes ducs de disset 
membres, en alguns casos i en algunes votacions no sola- 
ment no reprodueixen la correlacio de forces d’aquest 
Ple, sinó que la inverteixen. I aixb si que és greu, i és tan 
greu o mes que les votacions ponderades aliquotes, que 
almenys tenen la virtut de reproduir exactament la corre- 
lacio de forces que hi ha en aquest Ple. 

Jo voldria dir que, per exemple, en una Comissió de 
disset, quan Centristes i Convergencia i Unió voten junts 
i s’abstk 1’Esquerra Republicana de Catalunya, per 
exemple, en la Comissi6 perdem i en el Ple guanyaríem. 

Nosaltres, que anem constantment comptant els vots, 
aixb ho sabem molt bé, i, per tant, aquest es un tema 
greu, perqui tenim dues Comissions funcionant que in- 
verteixen la correlació de forces d’aquest Ple. I aixb no 6 s  
només pel tema del Grup Mixt. fis el tema de tot Grup 
petit i la seva representaciir que pot distorsionar. 

Pero vull dir que, d’inconvenients, en totes les salu- 
cions n’hi ha, i es pot fer broma de tots els temes. Es 
tracta de trobar les solucions corn menys dolentes millor. 

El terna dels no-adscrits. Jo separaré lleugerament eis 
no-adscrits del mínim per grup, és a dir, l’article 18 i l’ar- 
ticle 119. Realment, es ben possible, pero no deixa de ser 
sorprenent -i aixo no s’ha dit en el debat d’avui-, que en 
l’inici d’una legislatura hi pugui haver Diputats no 
adscrits. Perquk el sistema electoral que tenim k s  propor- 
cional, és de llistes tancades. Nosaltres som Diputats 
perque hem anat amb una llista determinada, que t i  un 
programa determinat que ha ofert a Mectorat, que tenia 
un programa polític i que aquest programa politic el rea- 
litza, entre altres coses, a través d’una actuacib parla- 
mentaria. Perquk l’actuacib parlamentaria forma part de 
l’actuncii, politica general i del programa politic generai 
que oferia a I’eleetorat una llista determinada. Per tant, 
un Diputat que ha anat amb una llista determinada, i 
aquesta llista després constitueix en aquest Parlament un 
Grup, tk poca explicacib que d’entrada no formi part d’a- 
quest Grup. És la correíacib entre ltista i Grup, de la qual 
ens parlava aquest mati el Diputat senyor Acosta, i que, 
a més a mks, és un sistema del parlamentarisme actual. 
Perque si que hi ha la possibilitat d’un Diputat o d’uns 
Diputats que, despres d’un temps d’actuació paclamen- 
taria, es trobin incomodes dins del seu Grup, vulguin 
sortir-ne i tinguin la possibilitat de canvertir-se en no- 
adscrits. Pero a l’inici i s  normal que ei Diputat que ha 
sortit en virtut d’un determinat programa polític i electo- 
ral formi part del mateix Grup. Normalment, una llista es 

un Grup, fins i tot diverses llistes poden ajuntar-se en un 
sol Grup per a dur a terme una actuacib pnrlrtmenthk en 
comú, corn va passar a la Minoria Catalana el 1977, al 
Congrés de Diputats de Madrid, en qui el Pacte Demo- 
critic després va formar grup amb el senyor Cafielles i 
amb el senyor Heribert Barrera, concretament. És a dir, 
agrupacih de diverses llistes per a dur a terme una actua- 
citi parlamentaria en conjunt; pero una llista que, 
d’entrada, en un Parlament es divideixi en diversos 
Grups, realment és una cosa poc vista i ks una cosa 
sorprenent que esta passant en aquest Parlament i que 
hem hagut de debatre a fons aquest mati. 

Sobre la definici6 de Diputats no adscrits com de se- 
gona categoria, que s’ha dit manta vegada en aquest de- 
bat, jo diria que tenen unes caracteristiques diferents, 
perotque la primera o la segona categoria bs molt discuti- 
ble, perque el treball parlamentari modern -i no vull ci- 
tar cap autor, perque n’han estat citats molts per part de 
molts professors- es basa principalment en el treball en 
comissions i en el treball de les esmenes. Les esmenes a 
projectes de llei que presenta 1’Executiu en els Parla- 
ments occidentals democritics representen el noranta per 
cent dei treball parlamentari, i aixo en els Parlaments 
nhrdics, que sbn els més progressius. Ja tindrem temps, 
en el curs dei debat d’aaquest Reglament, de tornar sobre 
aquest terna. Treball en Comissions i esmenes, aquests 
són uns drets que els no-adscrits tindran mks que mdts 
Diputats de grups nombrosos. D’esmenes, en tenim tots 
els Diputats, pero i s  evident que pertanyer a una Comis- 
si6 facilita aquest interes pel tema i la presentacio d’es- 
menes. 

Doncs bk, si els Diputats no adscrits poden ser 
membres de tres Comissions legislatives permanents, hi 
ha molts Diputats de Grups nombrosos que nom& po- 
dran ser membres d’una o, al m k i m ,  de dues Comis- 
sions legislatives permanents. I aquesta és la Feina fona- 
mental dels parlamentaris, Molt mis que les proposicions 
no de Iíei, molt mCs que les resolucions, el treball en Co- 
missi6 i les esmenes als projectes de llei, repeteixo, sepre- 
senten el noranta per ccnt del treball parlamentari occi- 
dental, i els no-adscrits en aquest tema tenen mks drets 
que molts Diputats de Grups nombrosos, 

EI segon tema, el de l’article 19, fa referencia al minim 
per a formar Grup parlamentari. I la palkmica, el debat 
d’aquest mati, gira entorn del minim de quatre o el 
mhim de dos. No tornarem sobre el dret comparat. Hem 
sentit arguments per a tots els gustos, i el dret comparat 
ja saben que en cap situacib no ens pot servir. La fixacib 
d’un mínim, en definitiva, sempre és arbitraria. Es fa el 
minim per un motiu o per un altre, Per impedir que algú 
faci grup, per afavorir que algzi altre faci grup. Per& no 
obstant aixo, si que hem de dir que com mes baix e s  el 
mínim per a poder formar grup -i dos k s  un mínim molt 
minim--, mis llibertat i mCs possibilitats dóna a les dife- 
rents formacions polítiques, a les diferents llistes, als dife- 
rents partits o coalicions de formar grup en aquest Pasla- 
ment. 

El mínim de dos, concretament en aquest Parlament, 
permet que les sis llistes que en les eleccions del 20 de 
mar$ a Catalunya han tret Diputats puguin tenir Grup 
parlamentari propi. I permet, si tots els Diputats que han 
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anat en aquestes llistes s’integren en els grups resultants 
de les S ~ V C S  llistes, que no hi hagi en aquest Parlament 
absolutament cap Diputat no adscrit. Per tant, sis Grups 
parlamentaris i cap Diputat no adscrit seria -podria 
ser- un resultat d’ayuest Reg1 ament, Higat perfcctamen t 
amb el resultat de Ics eleccions dci 20 de rnarg, 

En I’aspccte, per tant, de respecte als drets; de les mi- 
nories, aquesta posici6 sembla inatacable. Pcrb aquí hi 
ha un altre problema, que ha sorgit avui, que es el pro- 
blcma latent, que es cl problema polític. N o  el volem evi- 
tar. fis cl problema del qual s’ha parIat a fons en aquest 
clebat, amb termcs dramitics per6 responent a un pro-’ 
blerna seriós del pais. Nosaltres no volem rebaixar ei pro- 
bicrna, que tis el tema del lerrouxisme o de1 neolcrrou- 
xisme, com s’ha dit, i de la divisi6 de la comunitat de Ca- 
talunya en dues comunitats. Aquest tema és preocupant 
per al nostre Grup. Es un terna preocupant per n tots els 
Diputats yuc som aquí, igualment responsables. Pero jo 
el quc pregunto és si realment aquest terna, la divisio CIC 
la nostra cornunitat, ha de dependre del fet que el Grup 
del PSA tingui o no Grup parlarnentari. Perqui: aqui el 
que s’esta debatent no 6s que dos Diputats del PSA si- 
guin aquí. Hi són, perque van treure els vots determinats 
per a ser-hi. EE que s’esti debatent és si el fet que tinguin 
Grup parlamentari realment representa el perill de divisio 
de la nostra comunitat. Jo crec que aquest perill, que 
existeix evidentment per la formacii, ssciolbgica del 
nostre poble, clepkn molt més de la política que fem tots 
plegats. Deph molt més de la prudtncia en les nostres 
afirmacions, de moltes afirmacions que s’hm fet avui 
aquí. D e p h  molt mes, en definitiva, d’una. tradicici tipi- 
cament catalana i que liem de mantenir, i que ks el clima 
de tolerancia, la falta completa de dogmatisme. Depkn 
del clima de llibertat i del dret de tots, encara que no hi 
cstiguem d’acord, encara que hi estiguem frontalment 
oposats, a marcar d’una manera clara les propfes posi- 
cions. El nostre Grup -ho varem dir el dia 22 i el 24 d’a- 
h i l ,  ho hem repetit aquest matí en una breu explicacib de 
vot- vam tenir un enfrontament, un enfrontament no 
greu, perque parlamentari ament els enfrontaments són cf 
terna nostre de cada dia, amb el senyor Acosta, i no- 
saltres continuem amb la mateixa posició. Nosaltres vo- 
lem la catalanitxació de Catalunya, pcr dir-ho així, la 
normalitxacib del catala; que a Catalunya hi’ hagi un sot 
poblc, una sola comunitat, evidentment de diversos 
origens, perque aquest és un fet real que tenim aquí. Pero 
realment un sol poble, i que aquest poble sigui ei poble 
catala. i aixti tindrem ocasib, en aquest Parlament, de 
debatre-ho. Lluitarem, des del punt de vista polític i par- 
lamentari, perquk aixo sigui així. Pero sabem que 
aquesta Catalunya, amb un sol poble, nomes pot sorgir 
del dialeg, de la tolerancia i dei respecte. 

Moltes grkies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Algun altre Crup desitja explicar 

el vot? El senyor Capdevila te la paraula. El senyor Pre- 
sident de la Generalitat ha demanat d’intervenir, per6 jo 
penso que ks preferible que ho faci un cop acabades totes 
les explicacions de vot, 

El Sr. PRESIDENT: Desprks, desprks. 
El Sr. CAPDEYILA: Senyor President, senyores i se- 

nyors Diputats, et fet d’intervenir en últim lloc certament 

comporta la possibilitat &,fer una petita sintcsi dels ar- 
guments que s’han donat al llarg d’un debat, i mks quan 
aquest ha estat tan llarg, tan aprofiindit corn el que hi ha 
hagut entorn dels articles 18 i següents, sobre el reconei- 
xement o no del Grup Mixt i sobre el nombre de Diputats 
minim que ha de tenir un Grup parlamentari o la possibi- 
litat per a tenir Grup parlamentari. ’ Per& trtrnbk alguns 
dels arguments que pensava utilitzar. Per tant, jo inten- 
taré ser breu, molt breu, en I’explicacib del vot del nostre 
Grup parlamentari, quc ddibcradament no ha volgut in- 
tervenir durant el curs del debat fins a produir-se la vota- 
c%, i, per tant, procedim en aquests moments a l’explica- 
ció de vot. 

Creiem, intentant resumir breument, que aqui hi havia 
dos temes separables, encara que s’ha dit que potser po- 
liticament seguien un tot junt. Pero, tkcnicament, són 
perfectament separables per tal corn estan regulats fins i 
lot en apartats difercnts: el nombre mhim de Diputats 
que es necessari per a constituir Grup parlamentari i la 
figura dels Diputats no adscrits o d’aquells Diputats que 
no estan en un Grup --q& se’n fa, si s’integrcn en el 
Grup Mixt o queden com a Diputats no adscrits, termi- 
nologia que és l’adoptada pel Reglament. 

Respecte al primer, tot i que nosaltres hauríem estat 
d’acord -per la precisió ticnica feta i per la congrukncia 
amb el decret-llei de marq del 77 que va convocar les pri- 
meres cleccions generals a i’Estat- amb I’esmcna d’acl- 
dkib que proposava Convergkncia, atks que no hi ha ha- 
gut unanimitat en tots els Grups parlamentaris i que, se- 
gons les normes, cl rcfus d’un de sol era suficient gerquk 
no es contemplés l’esmena {(in vocm presentada per Con- 
vergincia, ha quedat que només podran constituir Grup 
parlamentari en nombre de dos. D’altra banda, el 
nombre es obligat pel matcix Estatut, quan siguin Partits 
o Coalicions que s’hagin presentat corn a tals a les elec- 
cions. 

Certament, tambk, i tai corn s’ha dit aquí, si apelkrn al 
dret comparat, i aixu ha estat un terna i un argument que 
ha sortit al llarg de tota la discussio en Ponencia i en Co- 
missió del text reglamentari, hi ha opinions i hi ha, d’altra 
banda, doncs, exemples pcr a tots els gustos, i es poden 
portar a aquesta Cambra, a aquest Ple, corn els han por- 
tats eis diferents Grups parlamentaris i representants 
seus al llarg de la discussió i en el si de la Comissib i del 
Ple. I, s’ha dit tarnbk que nixi corn hi ha paisos i hi ha 
Reglaments de Parlaments, com l’holandis, que amb un 
sol Diputat n’hi ha prou per a constituir un Grup parla- 
mentari, ni hi ha d’altres, COM el Reglament de 1’As- 
semblea Nacional Francesa, que requereix el nombre de 
trenta membres com a mínim per a constituir Grup par- 
lamentari. Sobre aquest article, i nomes com a exempie, 
no cansaré els senyors i senyores Diputats amb exemples 
d’aítres constitucions; hi tornaré després. Per tant, una 
afirmació que voliem fer e s  la diversitat, ¡a no homoge- 
neitat, que existeix en el tractament d’aquest terna pels 
diferents reglaments dels Parlaments europeus. 

La segona constatacib que nosaltres volíem fer, i d’al- 
guna manera el Diputat senyor Alavedra se m’ha avan- 
vat, és que recollint la possibilitat que es pugui constituir 
un Grup parlamentari nomis amb dos Diputats, quan es 
dóna, d’altra banda, aquest condicionament de pertanyer 



al mateix partit o coaiicib que s’ha presentat a les elec- 
cions, no modifiquem la realitat sociolbgica del pais. No 
ens enganyem, aquest no ks el problema que hem de re- 
soldre reglamentariament, processaiment, en aquesta 
Cambra; la realitat es una, moIt diferent de corn 
voldríem arregfar-la o no arreglar-la a través de normes 
reglamentaries aqui -i per descomptat npel-lo simple- 
ment al temps, i el temps veurem a qui dóna la rab. NQ 
perquk es tingui Grup parlamentari o no perque es deixi 
de tenir Grup parlamentari sentirem més o menys les 
veus de determinats sectors d’aquesta Cambra. Són mol- 
tes les habilitats, els enginys que pot posar en joc un par- 
lamentari, pertanyi o no a un Grup parlamentari, sigui 
adscrit o no, o pertanyi al Grup Mixt o no, per a poder 
parlar en aquesta Cambra; i el temps, espero, i a ell em 
remeto, donara la ra6 a les meves paraules. 

Per tant, repeteixo que no estcm modificant aquesta 
realitat, aquesta i s  la que k s  i, com s’ha dit i no vull 
insistir-hi massa, si hi ha setanta mil vots que han portat 
dos Diputats aqui, no discutim el seu dret, i aixo crec que 
es molt clar, d’estar asseguts en aquest Parlament; no 
discutim, o si mes no nosaltres no hi volem entrar, all6 
que ks, representa o volen dir i les seves idtimes intencio- 
nalitats. Al llarg de i’exposicib i del funcionament i vida 
d’aquest Parlament, tindrem l’ocasió de donar suport 
quan sigui necessari, d’esmenar quan calgui i d’oposar- 
nos rotundament si cal tambk, quan no estiguem d’iicord 
amb les opinions d’aquest Grup parlamentari o de qual- 
sevol altre Grup parlamntari. Pero al llarg de ia vida 
parlamentaria, repeteixo, es veura quina és la pssicib de 
cada un dels Grups parlamentaris i dels Diputats que 
I’integrcn. 1, en Últim terme, si certament hi ha arguments 
a favor i en contra, si el dret comparat no ens aporta 
llum, pcrque hi ha opinions per a tots els gustos. Ens hem 
recolzat nosaltres i hem recollit l’argument, que creiem 
quc es vilidament defensable, de la coherkncia ideolbgica 
entre partits que s’han presentat a unes eleccions i la seva 
veu representada en aquest Parlament. Aixb, tot i reco- 
neixent, tot i dient i tot i afirmant una vegada mks que no 
estern resolent un problema de fons, sinb simplement que 
som en presencia d’un tema instrumental. 

S’ha dit que i’dtre tema ks el dels Diputats no adscrits, 
com ha quedat aprovat, com es consideren els Diputats 
que no s’integren en un Grup parlamentari. S’ha dit, i 
tarnbk haig d’apel-lar a l’argument donat abans pel Dipu- 
tat senyor Macii, que cap Diputat no neix com a Dipu- 
tat no adscrit, tothom neix en el si, i s’hi presenta, d’a- 
questa Cambra formant part d’un partit, d’una cualici6 o 
d’una agrupacio electoral, És desprks que voluntariament 
surt, d’alguna manera, d’aquest Crup per anar o a un 
Grup Mixt, si existia, o qualificar-se, autoqualificar-se, 
com a Diputat no adscrit, I no admetem que hi hagi, des 
d’un punt de vista tkcnic, Diputats de segona; creiem que 
en un Diputat hi concorre una doble qualitat: la de Dipu- 
tat individual, d’una banda, i la de Diputat integrat en un 
Grup, de I’altra. I aixo, en el no adscrit es compleix 
tarnbk en la primera part, absolutament: 6s Diputat de 
primera, exactament, perquk individualment tC 61s matei- 
xos drets i els mateixos deures que tk el Diputat que, a 
més, forma part d’un Grup parlamentari, 

Certament que hi ha un plus quant a aquesta segona 

qualita~ dei Diputat que forma part d’un Grup parlamen- 
tari, i la te el Grup corn a tal, i, deshores, si en algunes 
ocasions es diu que aixo nom& ho pot fer un Grup parla- 
mentari k s  perqui s’entén, s’accepta i es pensa, que dintre 
d’un Grup parlamentari hi ha una coherhcia interna, hi 
ha un substrat i una línia subjacent que ha fet que aquells 
senyors estiguessin agrupats de cara a unes eleccions, i 
que fa que aquells senyors estiguin asseguts junts en 
aquest Parlament i que normalment, si hi ha disciplina de 
vot, votin tarnhi: de la mateixa manera en cada ocasib 
que es presenta al Parlament. Aleshores hi ha ocasions 
en quk per la seva transcendkncia es diu i s’afirma que 
només ho pot fer un Grup parlamentari, COM, per 
exemple, una esmena a la totalitat; i per quk? PerquB l’cs- 
mena a la totalitat d’luna proposicib de llei s’entén que i s  
q u e m  s’esta d’acord amb tot el contingut ideolbgic que 
envolta aquella proposicib; per tant, s’ha de presentar, 
d’alguna manera, una alternativa, no articulada o no par- 
cial, no sectorial, sinó també global; i aixb s’entén que 
respon mks hk al que es la filosofia d’un Grup Parlamen- 
tari. 

Hi ha altres ocasions, i no vull entrar en cada una de 
les particularitats o punts que s’han posat en relleu se- 
gons els quals un Diputat no adscrit no pot intervenir o 
té un dret diferent de la segona qualitat que deia del Di- 
putat que esta en un Grup parlamentari i que no pot 
exercitar, amb quk jo no estaria d’acord, encara que, re- 
peteixo, no faré esment de cada un dels apartats O punts 
que s’han dit. El nostre Grup entkn, text de Reglament en 
nia, i ho veurem, quan l’aprovcm, que un Jdipqtat no 
adscrit que hagi formulat una interpelmlacio al Govern i 
que no estigui d’acord amb la contesta que li doni el 
Consell Executiu, pot formular moció; entenem que aixo 
ks recollit en el Reglament, perquk no simplement diu que 
I’ha de presentar el Grup, sinó que tarnbk diu el Diputat 
signat. Per tant, si un Diputat ha formulat una in- 
terpeLlacih i no queda satisfet amb la constesta del Con- 
sell Exccutiu, pot aixecar aquesta interpeL1acio a mocib i 
prescntar-la a aquesta Cambra perque sigui debatuda. Hi 
ha altres punts en qu& aquesta rninoracib d’alguna ma- 
nera es produeix, perd en altres que tambk s’hhan relacio- 
nat, no hi estariem d’acord, i creiem que, en tot cas i en 
Últim terme, una interpretacib correcta del Reglament 
donaria lloc a aquests drets a favor dels Diputats no 
adscrits. Certament hi ha el fct i en aixo estem d’acard, 
pero crec que també ks reparable a travks de les normes 
provisionals aprovades per la Mesa del Parlament junta- 
ment amb la Junta de Portaveus, que si s’ha de posar en 
comunicacio de la Mesa o del seu President, corn esta- 
bleix el Reglament, l’abskncia d’aigun Diputat, $ha de 
fer a través del Grup, i aquest cas no es podria produir 
pel fet que el Diputat no adscrit no estaria en un Grup El 
tema, certament graciós de si ha de seure en un esc6 o ha 
d’anar de cara a la paret, es esmenable i el nostre Grup 
parlamentari, ates que aquests tipus d’esmenes que acla- 
reixin el text i que el facin congruent es poden fer en 
aquesta sessi6 o abans que acabi la discussi6 al Paria- 
ment, és voluntat nostra de presentar esmena en aquest 
sentit que vingui a aclarir alguns punts d’aquests que si- 
guin purament de retoc tkcnic i que vinguin a aclarir el 
text sense entrar en temes de profunditat. 
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Nosaltres entenem tambC que es fa difícil d’apebiar a 
una possible ildegaiitat del Diputat no adscrit en tant que 
no es crea la figura del Grup Mixt, i aixo ha estat esme- 
nat primerament pel Diputat senyor Benet; ha estat 
també citat posteriorment l’articlc 32.3 del nostre Estatut 
quan diu que el Reglament neccssitara un nombre minim 
de Diputats per a la formacib de Grups parlamentaris, In 
intervencib d’aquests, etc. Certament, per a ratllar un 
text legal, per a ratllar cn aquest punt concret el Regla- 
ment pcr ilkgalitat o per antistatutari, hauria d’ltrnver-hi 
iiiia prohibició clarissima per part del text estatutari o 
hauria d’haver-hi una afirmacib induhtable per part de 
I’Estatut , i aixb no existeix. 

No hi ha cap article que digui que ncccssiiriarnent el 
Parlament estara constitu‘it per Grups parlamcntaris o 
nomka per Grups parlamentaris. EI Reglament, I’unic 
que diu k s  quc s’ha d’establir el Reglament del Paria- 
ment, el nombre ininim, les fbncions, la intervencio, etc. 
d’aclucsts Grups parlamentaris, pcrb no prohibeix gens ni 
mica, ni afirina quc la vida parlamenthria passi neces- 
siriament, Únicament i exclusivament per l’existkncia de 
Gmps parlarnentaris. 

Per aqucstes raons, senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, nosaltrcs hem votat a favor del text de la 
Com is siri. 

Moltcs gricies, senyor President. 
E1 Sr. PRESIDENT: ‘Ck la parmila el Molt Honorable 

senyor President de la Generalitat. 
El Sr. PRHSIDENT de la Generalitat: Honorable se- 

nyor, senyorcs i senyors Diputats, encara que la inter- 
venci6 del Portaveu de la Minoria de Convergkncia i 
Unici en la scva ljltirna part ja ha fet referincia al punt 
concret que jo els vull dir, de tota manera, com a repre- 
sentat rnixim de l’Executiu, com a rcpresentat mixim del 
Govern de la Gcnerahtat, com a President de la Genera- 
litat de Catalunya, entenc que és del tot necessari quc 
faci uns aclariments, que faci una cxplicacib per tal que 
hi hagi un punt que quedi molt clar, Ho far% ho intcntarb 
fer sense cap mena d’al-lusib 8 ningu, a cap de les perso- 
nes i dels Grups que han intervingut fins arn, i ho inten- 
tar& fer al marge de tota I’argurnentacib, sobretot de tota 
I’argumentació tkcnica que s’ha emprat durant aquest de- 
bat. 

En tot cas, .el que vull que quedi clar k s  que la conjm- 
tura política que a tots cns condiciona, que R tots ens 
condiciona d’una manera o altra, no pot ofegar la realitat 
profunda de Ics coses, ni pot ofegar ni pot desviar el que 
sbn, el qite han de ser els objectius profunds i reals d d  
pais, de la societat catalana, i que evidentment han de ser 
i volem que siguin, i jo com a President vull que siguin, 
eis oljectius dels partits de govern de Catalunya avui. 1 
és en aquest sentit que ara jo voldria dir dues coses: la 
primera, que l’accib de govern de Catalunya, i evi- 
dentment del Parlament, per6 concretamelit I’accib del 
govern, que cs aquella de la qual nosaltres som responsa- 
bles, s’ha d’inspirar, procurar inspirar-se i s’inspirar6 en 
UIIS principis de tolerincia, de convivkncia i de diileg, 
ben cntks -i aixl, ho vull precisar- sempre que no es 
doni cap interpretacib que trenqui el que és la nostra afir- 
macib nacional catalana; is a dir, una interpretacib, per 
exemple, que volguks dir que pel fet que no es fa promesa 

--soncretament l’articie 3 I 4 del Reglament que s’ha dis- 
cutit abans-, que d’aixb se n’haguks de deduir que que- 
dem deslligats de la nostra lleialtat al que realment la 
nostra Minoria i concretament d Govern dc la Generali-. 
tat ent61-1 que es fonamental, que k s  el poble de Catalunya 
-i ho subratllo-, el poble de Catalunya. Si hi haguk 
qualsevol interpretacib en aquest scntit, jo, ara, des cl’a- 
qui, surto al pas: nosaltres no tenim m k s  rai, dc ser en el 
Govern de la Generalitat que I’intent, més encertat o mis 
clesenccrtat, per6 l’intent, sempre autentic, de servir el 
poble de Catalunya, cntks com eI que c s  i com el que vo- 
lem que sigui, que és una unitat de comunitat. Aquest 6s 
un primer punt. 

EI segon punt que volia precisar ks quc jo ja sé, i a rnks 
ho comprenc, quc ara es poden donar intcrpretacions 
molt transcendentals al debat que hi ha hagut, cl la vota- 
cio que hi ha hagut, i repeteixo que ho comprenc, 
comprenc que hi pot haver en tot aixb molt més que no 
pas upla realitat, e1 que en podriem dir un dring que, per 
dir-ho aixi, preocupi determinades persones. I, de fet, he 
dc dir guc nosaltres mateixos, i jo mateix, hem analitzat a 
fons aquest terna, no pas, repeteixo, en el quc és la seva 
dimensió conjuntural, que pesa molt en aquest debat per 
part de tothom -quan dic de tothom vull dir de tot- 
hom-, sirib, a més, en el que realment interessa que ks en 
la seva dirnensi6 historica. Que, naturalment, k s  molt di- 
ficil saber quina ser$ la dimensib histbrica dels acords 
quc es prcneri en un moment determinat, perd, dintre del 
que és ai nostre abast preveure, entenc que una interpre- 
tacib tranrscendcntal de tot el quc esta succeint aquí, 
avui, aquesta tarda i aquest matí, seria exagerada. Nos- 
altres, el Consell Executiu de la Generalitat, donem i 
donarem una  interpretacib transcendental des de la 
perspectiva d’aix6 que per a nosaltres 6s fonamental, quc 
e s  l’exislkncia d’un poble catala, a I’actitud que hi haurk 
en aquest Parlament en temes que nosaltres entenem que 
són realnicnt, aquests si, mks transcendentals: tota la 
problemitica que en aquest Parlament cs plantejar& so- 
brc llengua, sobre cultura i sobre tot allb que fa refe- 
rencia a la convivkncia de tats els homes que viuen, quc 
treballen a Catalunya i que volen ser catalans. Perquk, -i 
amb aixi, recullo, i em complau de fer-ho, més d’una de 
les expressions de partits que han votat en contra de la 
meva Minoria, i els vull fer justicia, no d’avui, sinó de 
tantes altres vegades- realment I’objectiu del Govern del 
Consell Executiu de la Generalitat, que es que Catalu- 
nya, a travks de dies de tolerincia, de dialeg, de convi- 
vkncia, mai traumitica, mai d’imposició, acceptant el 
risc del fracis, per tant, que podria derivar del fet que 
hem de renunciar a qualsevol mesura, encara que pu- 
guem, impositiva; a travks de tot aixo -ho repeteixo-, 
amb totes aquestes reserves, si ho voleu, l’objectiu k s  que 
a Catalunya hi ha d’haver un sol poble: ei poble catda. I 
el Consell Executiu de la Generalitat entin, en aquest 
sentit, que el poble catal& sorn tots. Bé, és cert que aquest 
poble catala que som tots avui té una amenaga d’esberla- 
ment, Aixb és cert. Pero justament I’chjetiu fonamental 
del Consell Executiu de la Generalitat no és aquesta me- 
sura política o l’altra, o l’altra o la de més enllii; aquesta 
mesura conjuntural, o 19altra, o l’aitra o la de més enlla; 
aquesta mesura econornica, o l’altra, o l’atra o la de més 
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enlla; sinó que es lluitar per aquest objectiu fonamentai 
de la unitat del nostre poble. Ja se, ho repeteixo, que 
aquest 6s un tema conflictiu, que aquest és un tema en el 
qual realment hi ha tota una serie de gkrrnens de proble-. 
mes. 6 s  un problema que tenim tots, quc jo tinc a casa, a 
casa meva, vull dir, exactament, en la meva intimitat; 
que he tingut al meu despatx de Convergkncia Demo- 
cratica de Catalunya i que tinc ai despatx de la Pcesi- 
dkncia de la Generalitat. És un tema que tenim, no 
sempre problematic, per6 sempre real. 

i aquí s’ha dit si el Grup Mix 6s un wevolutum>>, em 
scmbla, o si k s  un mosaic, u si es un aiguabarreig. Tot 
aixb te molt poca importhncia, senyors, no en té gairebe 
cap. Es des d’aquesta perspectiva que jo avui he de dir 
que entenem molt be certes aprehensions, per6 que no hi 
participo, El que si que em preocuparia, segons quines 
mesurcs prengui el Parlament sobre llengua, cultura, i 
tota. una skrie d’aspectes que fan rcferbncia a la politica 
de convivhcia, és que Catalunya fos un (wvduturn)), 
que Catalunya fos un mosaic, que Catalunya. fos un ai- 
guabarreig o quc fos un morter que no pren, I aquest es 
un tema que em sembla, molt sincerahxt, que no em ju- 
guem avui. Per6 de tota manera és bo que higim fet avui 
aquest debat. Em sembla que ha estat correcte per part de 
tothom. Ha tingut nivell. 1, a mks, ha tocat un tema fona- 
mental, mks enlli -i perdonin que ja no hi entri- de si 
els Diputats son adscrits o no shn adscrits. Tema de fons 
dcl pais. E1 tema d’histbria del pais, el terna dei futur del 
pais, k s  bo que I’hagim tocat. 

1 sobre aixb també voldria dir quina es la posicib 
clara, ferma, sense cap mena d’ernbuts, del Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat. 1 es que si a Catalunya hi ha 
d’haver un sol poble, aquest poble seri dc matriu cata- 
lana. 8 seri de matriu catalana O no sera, Es a dir, totes 
les contribucions que a travks dels scgles hi ha hagut a la 
població de C ata1 uny a, que son les contribucions positi- 
ves i benvingudes, han contribuit, han ajudat a crear 
aquesta realitat de poble que avui sorn. Perqui: mai no 
ens ha fallat l’element aglutinador, l’element receptor. Si 
no hagués estat aquest element aglutinador, si no hi ha- 
gues hagut aquest element receptor, nosaltrcs avui se- 
riem una barreja incoherent i ineficaG, Ineficaq per al 
pais, agafat en la seva globalitat. Ineficq també per als 
homes del país. Pcrque rcdment un pais, no el podem 
veure des d’una perspectiva d’abstraccib. Un pais, l’hcm 
de veure només en el grau que sigui capaq de servir els 
homes concrets que hi viuen i que hi treballen, els homes 
que el constitueixen, Seria inefiicaF, si nu hi hagués hagut 
aquesta capacitat de prendre, de fer de Catalunya, a tra- 
vés de toles aquestes aportacions, un morter que ha pres, 
que ha quallat. Tots els empelts que es vulguin, i ho repe- 
teixo, positius i benvinguts, i amb I’obligació, entenc, per 
part nostra, i per part de tota la nostra cofkctivitat, de 
donar-hi un acolliment fraternal, uns empelts que deixen 
la seva petjada molt awthtica, que fan que el pais sigui 
diferent, que el pais s’assembli més a altres coses vingu- 
des inicialment de fora -el cos empeltat no tornara a ser 
com abans-, pero en darrer terme hi ha d’haver una 
collectivitat forta, que sigui c a p q  de rebre aquestes a- 
portacions. 

I en aquest sentit, voldria sortir al P ~ S , C Q ~  a President 

de la Generabtat, d’una afirmacio que se sol fer: no ks ve- 
ritat que la Catalunya d’avui sigui el resultat d’aquests 
ultims quaranta anys. I no es veritat que la Catalunya 
d’avui sigui el resultat, per exemple, de l’emigrncib d’a- 
qucsts quaranta anys, o d’aquests darrers anys sobretot. 
AixZ, no k s  veritat. Catalunya k s  també aixb, pero Cala- 
lunya sobretot tk mil anys d’hiistbria; Catalunya és una  
llengua que ha conformat la personalitat colkctiva del 
nostre poble, i si algzi -que quedi clar- ha conformat la 
personalitat cdcctivít de Catalunya ha estat el catali, 
IIQ ha estat el castella. Aixo entenc que ha de quedar clar. 
6 s  el pactisme. Aquest pactisme del qual se’ns parla, que 
no ens hem inventat abans-d’ahir, sinb que és el pactisme 
les arrels dcl qual trobem en 1’Edat Mitjana. fis la revolu- 
ció remetip, es la revolucib pagesa, que dóna base de- 
rnoc’ratica i drina una base social krnplia, que, en 
comptcs de reforqar Ics estructures feudals de tants i 
tants llocs d’Espanya aqtri, introdueix, fa cinc segles --i 
aixb ho collim ata, ho hem collit després- una hase real, 
una tiase aut6nticanient popular al pais. fis la coionitxa- 
cih agricola de Catalunya dels segles XVil  i XVITI. 1 
abans 6s la gran immigracib occitana dels segles XVI i 
XVII ,  la primera gran immigració que rebem, d’on provk 
la meva família materna, Es la recuperació economica en 
ei terreny intclkctual, Ilegiu-hi en Feliu de la Peoya, per 
exenlple, a finals del seglc XVII, per& que després conti- 
nua  sobretot a traves de la colonitzacib agrícola del 
XVIII  i a traves, mes tard, de ta revolució industrial del 
XIX,  i, en un altre aspecte, del moviment obrer del segle 
xlx. 6s la Renaixenqa, Catalunya i s  la RenaixenGa; k s  
c l  moviment catalanista; és la immigració aragonesa de 
final del X I X  i de comenqament del XX; és la immigra- 
cib murciana dels anys vint --parcelala d’immigracici que 
cs diu de I’ExposiciÓ de Rarcelona, pero que va ser molt 
més amplia-; és la resistencia dels anys de la dictadura 
contra I’agressici cultural, contra I’agressib lingüística, 
contra I’agressio, ho subratlla, lingüistica, contra l’agres- 
sit5 politica, contra l’agrcssio fins i tot economica de 
I’cpocn del franquisme; és la. capacitat de reacció de la 
nostra societat a partir dels anys seixanta, en el terreny 
econcirnic, en el terreny social, en el terreny politic, que 
avui, amb tots els seus pros i contres -que té contres- 6s 
actual i que, per tant, tf: mes importincia que fets his- 
tljrics, perque k s  actuaI; i es- evidentment, la gran immi- 
gració dels Últims vint anys, que ks un fet importantissim, 
i que tambi: &s molt impostant, més que altres coses, per- 
quk 6s actual, perqu6 ara de moment ha hagut de re- 
soldre el seu problema actual, per6 que no hauria pogut 
existir sense la reacció dels anys seixanta ni aquesta gran 
imrnigraci6 tampoc si no hi ha& hagut mil anys d’his- 
ioria, si no hi hagues hagut tot aixo que he explicat, si no 
hi hagucs hagut un cos viu sobre el qual aixb s’ha pogut 
empeltar. Perqui! si aixo no hi fos, simplement tot aixh 
-la reacci6 economica, la reacció cultural dels anys sei- 
xanta-, tota la gran immigració no hauria tingut on en- 
caixar, hauria caigut a terra, no hauria tingut cap mena 
de viabilitat, cap mena de vitalitat. No s’hauria produ’it. 
Aquest és el fet. 

Per tant, mes en118 de la conjuntura, mks enlla del vot 
d’avui --al qual jo no dono, evidentment, com a Presi- 
dent de la Generalitat, la interpretació transcendental 
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que, i ho comprenc, altres hi donen-, el quc anem, des de 
la Generalitat i des d’aquest Parlament, n’estic segur, a 
defcnsar ks aquesta Catalunya. e s  aixo, i ho farem cn el 
rcspccte de tots els homes que viven i treballen a Catalu- 
nya i de tots els homes -quc, nixh, sempre ho hem dit, i 
cl Diputat RibÓ ticr ha recollit- que, a més, volen ser ca- 
talans. Sense cl traumatisme al qual nosaltres hem estat 
sotmesos. Scxisc I’agsessió a la qual Catalunya, i els cata- 
lans .-els catalans de fa vint generacions, els de fa vint 
anys- hcm estat sotmesos, Perd la construccib d’aquest 
pohlc k s  aixh. ]I aixb ha dc quedar clar, en un moment en 
que hi ha hagut un debat sabre un tema tan delicat. L’ab-’ 
*jectiu del Consell Executiu de la Gencrditat, que ninglj 
no s’enganyi, és salvar aquesta Catalunya d’avui, per6 
que no es d’avui sinó que vc de lluny, i que ningú, evi- 
dentment, i jo tampoc, evidentment, ningú, absolutament 
ningú, no es podria apropiar com a conseqüencia d’un fet 
recent. 

(Els senyors Martiri i Toval i Gutiérrtlz demanen la 

El Sr. MARTiN I TOVAE: Explicació de voi, scnyor 
President. 

EI Sr. GUTX$WREZ Explicacib de vot, senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: No. El torn d’explicació dc vot 
havia acabat i ho  he dit ben clar. (Veus de protesta.) Se- 
nyors Diputats, I’explicacib dc vot no ks possible ara, Hc 
dit bcn clar que el senyor President de la Generalitat par- 
laria desprks de ies explicacions de vot, Ni el Portaveu 
del Grup Socialista ni ningú del Grup del Partit Socia- 
lista Unificat no han demanat la paraula per a explicacib 
de vot. Crec que l’explicació de vot ara no cs justifica. 

El Sr. GU‘TIfiRREZ: En aquest cas, senyor President, 
demano respectuosament un torn de replica a la intervcn- 
ciÓ del Molt Honorable senyar President de la Generali- 
tat. 

Ei Sr. PRESIDENT: Aixb és una altra cosa (rialles), i 
jo em pesmetri: preguntar als senyors Vice-presidents, si 
consideren aquest torn de rkplica. justificat. Estem sense 
Reglament, i, per tant, evidenimcnt, no tcnim una norma 
que ho permeti decidir. (Pausa.) 

¿El scnyor Martin també desitja intcrvenir en torn de 
rkplica al senyor President de la Generalitat? 

El Sr. MARTÍN I TOVAE: Nosaltres demanem el 
dret d’intervenir, i, senyor President, no voldríem que tin- 
gues el conccpte de replica al Molt Honorable President 
de la Generalitat. Moltes gricies. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé, Aleshores, evidentment, 
les intervencions no poden ser per a explicacib de vot, 
perque havia quedat ben clar en les meves paraules que, 
si hi havia alguna explicacib de vot mks a demanar, S’IIR- 
via de formular abans de la intervencib del senyor Presi- 
dent de la Generalitat. Ara: en tant que la intervencib 
posterior a la del senyor Prcsidcnt, com a comentari o 
replica a les seves paraules, la Mesa concedeix la paraula 
al senyor Martin i desprks al senyor Grrtikrrez Diaz. 

Fil Sr. MARTfN 1 TOVAL: Senyor President, senyo- 
res i senyors Diputats, espero que la vigencia d’aquest 
Reglament, maigrat que tindri coses que al nostre Grup 
no fi agradaran, servira per a clarificar més aquests de- 
bats, i perque quan el Consell Executiu, en In seva Amplia 

pCUYlUh.) 

cxtensib interpretativa, demani la paraula, la tingui en 
aquell moment i s’estahiaran problemes. De fct, s’ha 
introdui’t, pel que en podríem dir I’eufemismc procedi- 
mental, un nou debat despres de la votacio. Un nou de- 
bat en qui: els Grups que han intervingut, i Últimament el 
senyor President de la Generalitat -a qui hnig de fer 
obligada rcferkncia, ja que el torn és de rkplica al Moit 
I-Ionorable senyor President-, han fet unes explicacions, 
legitimes, per6 que procedimentalment, i en contingut 
polític, nosaltres no podem admetre. 1 prefereixo afirmar, 
i amb molta contundencia, que, en contingut polític, no 
cs poden acceptar. Per quk no es poden acceptar? Per- 
qu& no es pot dir que es deixa ben clar des d’ara, després 
de votar, aixo sí, quc es defensen unes determinades posi- 
cions quan els vots han expressat, segurament, altres 

Nosaltres creiem, i ho hem dit en la nostra Intervenció, 
que, aquí, el dret de les minories no estava en yüestib. El 
senyor Capdevila fins i tot ha dit que l’enginy, la mursie- 
ria, farien que qualsevol Diputat, adscrit o no adscrit, el 
que sigui, pogués parlar, i molt, en aquest Parlamcnt. El 
que estava en qüestib era la coherkncia i el funcionament 
del Reglament. Segurament tampoc no estava en qiiestib 
-i nosaltres hem dit que no voliem fcr qüestió del tema 
perque 6s molt mks important que tot aixb- el terna de la. 
comunitat: nacional, per6 s’ha portat i s’ha portat mala- 
ment, i no es pot, en una intervencib a posteriori, ni en 
una intervencio del President de la Generalitat, resoldre 
un tema que ha estat mal plantejat, en l’article tercer i 
l’article divuit. Perquk un partit amb un projecte nacional 
--nosaitres som un partit arnb un projecte nacional- en- 
tenem que només pot tenir com a sortida la constitucib, a 
la nacio a quk es refereix, d’una Única comunitat. No- 
saltres tenim nou immigrats, entre els quals em compto, 
en cl nostre Grup; sbn elements nomes simbblics, la 
nostra tasca prioritaria en aquest camp sera aconseguir 
aquest objectiu de l’única comunitat nacional a Catalu- 
nya, amb ple respecte sempre als drets de tots eis qui han 
de constituir aquesta comunitat nacional, perque viuen i 
treballen a Catalunya i perque, alguns encara, no se sen- 
ten membres inclosos, actius, d’aquesta comunitat nacio- 
nal, per6 s’hi han de sentir. I són aquestes Institucions les 
que han de fer possible que arribi a donar-se aquest pas: 
viure i treballar a Catalunya, sentir-se membre dc la co- 
munitat nacional de C sttalunyn; sbn aquestes institucions 
i s’ha de fer des d’aquestes institucions, i no amb parau- 
les, no amb la defensa amb transcendent dit xació, senyor 
President de la Generalitat -no posada almenys pel meu 
Grup, i segurament si posada pel Molt Honorable Presi- 
dent de la Generalitat-, no amb abstraccions, no amb 
hiperboles, no amb suposades o amb preteses lliqons 
d’histhia, no amb morters ni matrius, sinb arnb accions 
polítiques concretes. I accions politiques concretes aqui i 
avui, ho eren les votacions per a fer funcionar aquest 
Parlament donant la imatge d’institucio seriosa que ha- 
viem de donar. Mi ha moltes coses que encara que bene- 
ficiin eI Grup que recolza en el Govern fonalmentalment, 
des de d’aliquo‘itat)) fins al quc sigui, són desfetes indub- 
tables d’aquest Reglament. 

Nosaltres, com a Grup, i en funcio d’aquest projecte 
nacional al qual s’ha volgut referir el Molt Honorable sc- 

coses. 

. .. - - . . . . - . ~ . . . . . . .. .. . . .. - - 
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nyor President de la Generalitat, com per a posar un vel 
a sobre, un tul a sobre de tot aquest paquet importan- 
tíssim de discussió en el qual avui el seu Grup s’ha 
compromes amb vots, amb vots, no amb parades -les 
paraules no poden tapar res- nosaltres diem molt clara- 
ment que segurament aquesta sera la voluntat explicitada 
pel Molt Honorable senyor President de la Generalitat 
quant a la comunitat nacional i al pobie de Catalunya. 
Per6 nosaltres sestarem amatents, absolutament ama- 
tents justament en tots aquells ternes -no el Reglament 
de Catalunya-, la llengua, la cultura, etc., perque aixb si- 
gui possible, Molt Honorable senyor President de la Ge- 
neralitat, perquk no confiem que aixb ho pugui fer el Go- 
vern i la majoria en qui: recolza. 1 restarem amatents, en 
particular, perquk aquest principi basic i objectiu basis 
de constitució d’una unica comunitat nacional de tots els 
qui viuen i treballen a Catalunya -amb ple respecte a 
tothom, peru perqui: puguin sentir-se catalans-, per tal 
que aquest objectiu basic, dic, no cedeixi a l’oportunisme 
o al conjunturalisme amb quk avui, senyor President de 
la Generalitat, se’ns han dit algunes coses en aquesta 
sala. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Gutiérrez 

Diaz. 
EI Sr. GUTIERREZ I DfAZ: Senyor President, se- 

nyores Diputades, senyors Diputats, Molt Honorable se- 
nyor President de la Generalitat, e1 Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya ha defensat 
aferrissadament, raonadament, inflexiblement, el text 
aprovat per la Ponkncia i el text contra el text modificat* 
fins aquest moment sense explicació, per part de la Co- 
missió. 

Per6 ara, als nostres (mos)>, hem d’afegir-hi un mo), al 
Molt Honorable President de la Generalitat, un cmon al 
senyor Diputat de la minoria rnajoritiria, un ccnobk al pri- 
mer secretari de Convergeneia Democratica i un <{no>) al 
senyor Jordi Pujol i Soley, autor de {{La immigracib, pro- 
blema. i esperanGa de Catalunya)), perquk, en la seva in- 
tervenció, el senyor Jordi Pujol ens ha ofert una cortina 
de Fum. 

Tots hem apres de les ensenyances, de les grans ense- 
nyances, del mestre Vicenq i Vives, pero avui, aquí, no 
parlem sols de la nostra histbria i de la nostra matriu, 
sinó de la realitat contundent de Catalunya, i en aquesta 
realitat 6s veritat que la matriu compta, per6 la Catalu- 
nya actual sap ja, i ha quedat molt clar en aquest debat, 
que es a través de l’impuls de la classe treballadora, en la 
seva immensa. majoria catalans d’immigració, que hi ha 
l’eesperanga d’una Catalunya, d’una Catalunya amb una 
sola comunitat nacional. Perque aquesta comunitat na- 
cional no es defensa amb les paraules quan aquestes no 
sbn instruments per a modificar la realitat, i aqui sols 
se’ns han dit paraules de fe, d’esperanqa, per6 no se’ns ha 
dit res de la realitat actual. No, senyor President de la 
Generalitat, avui aquí no s’ha discutit el Reglament, no 
s’ha discutit una qiiestijl pditica, s’ha discutit un8 qües- 
ti6 nacional fonamental, i dir que es vol que Catdunya 
sigui una sola collectivitat, cal dernostrar-ho en cada mo- 
ment, cai demostrar-ho en cada acció, i avui s’ha desfer- 
mat aqui una dinamica que tendeix a afavorir la divisió 

de Cataiunya en dues colkctivitats i la responsabilitat 
d’aquesta dinimica no es del Partit Anáaiusista, que es 
moEt natural que hagi defensat Ia seva posició, I es cone- 
guda de tothom, sinb que d e p h  del suport que li ha dat 
el partit del senyor President, del suport que Ei han donat 
Esquerra Republicana de Catalunya i Centristes. A ells 
correspon la responsabilitat d’aquest moment, la gran 
transcendhncia histbrica del que s’ha desfermat avui, 
aquí, i contra la qual cosa seguirem lluitant i, contra l’es- 
peranva de reeixir-hi ja sabem on no es, i esperem que sa- 
brem complir des d’on és. 

No, senyor President, no se’ns ha respost, ni pel se- 
nyor President ni pel Portaveu del Crup parlamentari al 
qual pertany. Per quk s’ha canviat de posicib, per qu& 
entre les diverses opcions discutibles s’ha escdit aquesta 
que% una gran significaci$? Jo voldria fer-li, ai Molt 
Honorable President de la Gener aiitat, dues preguntes, 
que si ell vol pot contestar. La primera d’elles es:  senyor 
Fresident, si després del 20 de marq el nombre de vots 
nuls i en blanc haguessin fet que la seva acceptació en el 
cemput total hagués privat el PSA de tenir els seus dos 
Diputats, jel  senyor President, en aquell moment, hauria 
estat a favor d’emprendre una accio en aquest bit? I 
no precisament perque qui n’haguks sortit afavorit ha- 
guks estat Convesgencia amb un Diputat mes, i Centris- 
tes de Catalunya amb un Diputat mbs, sinb al servei de 
lluitar gcrquk Catalunya tingués clara la seva opcib 
nacional I 

L’altra, senyor President, és, si, per exemple, l’agost 
passat, quan hi va haver una irrupci6 brillant en el pano- 
rama catali de la figura del senyor Alejandro Rojas 
Marcos, i aix6 hagues pogut apareixer com una pressib 
perqu5 els partits que tenim el major accés als catalans 
d’imrnigracio hagubssim abaixat la nostra lluita i la 
nostra reivindicació. nacional per entrar en la compe- 
temia de la zona del PSA, si el senyor Jordi Pujol, pes 
exemple, s’hagues trobat segut en una taula amb el se- 
nyor Joan Reventós, amb el senyor Triginer i amb mi 
mateix, si ens hauria aconsellat que haguesssim abaixat 
la guardia o ens hauria dit que calia treballar i lluitar 
junts amb aquesta idea de lluitar i defensar Catalunya. 
Qui tk Ia resposta, en aquest moment, és el senyor Presi- 
dent; jo, si la coneguks tampoc no la diria. 

Moltes gricies, senyor President; moltes gracies, se= 
nyores Diputades; moltes gracies, senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Algun Diputat o bé el senyor 
President de la Generditat vol intervenir? (Pausa.) 
Ningh mbs que el senyor President de la Generalitat no 
vol intervenir. Per tant, desprks de la intervencib del se- 
nyor President de la Generalitat quedarii clos el dcbat so- 
bre aquests articles. El senyor President de la Generalitat 
té la paraula. 

El Sr. PRESIDENT de la Generalitat: Honorable se- 
nyor President, senyores i senyors Diputats, molt breu- 
ment: entenc que I’opcib nacional clara que s’ha de do- 
nar al poble de Catalunya, l’hem de donar i l’hem do- 
nada els partits més estrictament lligats, i amb aixo no 
faig pas exclusió, no n’excloc pas ni el Partit Socialista de 
Catalunya ni el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
Aquesta opció nacional l’hem de donar, l’hem donat i la 
vam donar conjuntament el mes d’agost, en que varem 
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estar treballant junts, i jo crec que eficacment. Som 
aquests els que l’hem de donar, i no l’hem d’anar a bus- 
car a altres indrets, entenc jo -i, de fet, ni j o  personal- 
ment ni el meu partit ni, evidentment, el Consell Executiu 
de la Generalitat ho intentara. L’hhem d’anair a buscar, 
aquesta afirmacib nacional, aquesta clara opcib nacio- 
nal, en una acció que no representi barrar el plas a ningú. 
I-Ie definit molt clarament abans quins eren els nostres 
objectius des d’un punt de vista nacional, imolt clara- 
ment, molt clarament quin ks el futur que ens agradaria i 
que m’agradaria que tinguks el nostre poble des d’un punt 
de vista nacional, pero tambb he dit, h o  he dit sempre, i 
110 deia. en els mateixos textos que llegia el senyor KibÚ, 
que a aixo no hi podem arribar, no hi hem d’arribar a 
travks de plantejaments que representin barrar el pas; a 
través de plantejaments que representin sostrcxre, treure 
els drets que tots els homes que viuen i que treballen a 
Catalunya tenen, els drets de tota mena, per6 evi- 
dentment també els drets de l’exercici democratic del po- 
der, Per tant, amb aixo li contesto, nosaltres no barrarem 
el pas a ningú, per6 hbviament entenem que I’opciÓ na- 
cional que s’ha de donar al pais, doncs, I’hern de donar 
els mateixos partits que, amb matisos, amb diferkncies i 
amb divergincies -que no es la mateixa la posicib del 
PSUC, per exemple, que In d’Esquerra Republicana-, 
hem estat treballant junts, durant molts i molts anys, i 
que en molts aspectes, malgrat tota una sirie de diver- 
gencies actuals, que hi són i que a rnks hi han de ser, que 
és lbgic que hi siguin, i no ens les tenim perqub amagar, 
malgrat tot tenim prou punts en C Q ~ U  per tal que siguem 
grans tots plegats, malgrat els conjunturalismes als quals 
es vol fer referencia, que ja hc dit jo que k s  una cosa que 
en política veig que afecta tothom. Pero malgrat aixo, te- 
nim prou punts en comú per a poder donar al nostre po- 
ble la garantia d’aquesta clara opcib nacional. 

Aquest ks el punt que jo volia contestar al.senyor Gu- 
tikrrez Diaz, i sobre el quai jo estic segur que el futur to- 
nara a donar a tots I’oportunitat, cs presentarh a tots 1”- 
vinentesa, de demostrar que tots podem anar junts en 
molts aspectes en aquesta tasca de reconstruccib nacio- 
nal. Pel que fa a la resta, no tinc res més a afegir-hi; jo, el 
que he volgut no és pas incidir en el debat, per aixo he 
triat, amb encert o desencert, un moment en qui: ja, 
diguem-ne, estigubs feta la votació i fossin acceptades to- 
tes Ies responsabilitats que es puguin derivar d’un vot i 
d’un debat. Jo, simplement, el que he volgut, i ara m’hi 
reitero, és dir quina és, en perspectiva de política no im- 
mediata, sino en perspectiva del que volem que sigui un 
programa filtur de construccib nacional catalana, quina 
k s  la postura del Consell Executiu de la Generalitat. 

EI Sr. PRESIDENT: &i, senyors Diputats, continuem 
el debat. L’examen de les esmenes presentades als arti- 
cles 21 i 22 i el fet que a l’article 20 i 23 no hi ha esme- 
nes, ens permet de fer-ne la votacib conjunta. En efecte, a 
I’article 20 i 23 no hi ha. esmenes. Als articles 21 i 22 hi 
havia esmenes dels Diputats senyors Benet i Portabella, 
del Grup SociaIista i del Grup Parlamentari del Partit 
Socialista Wnificat de Catalunya. Els Portaveus d’a- 
quests Grups i el senyor Benet en nom seu i en nom del 
senyor Portabella han dit que les defensaven conjunta- 
ment; el seu contingut, d’dtra banda, es clarissim que 

esta estrictament i absolutament lligat al contingut dels 
articles 18 i I 9  que han estat votats. 

Per tant, si no hi ha oposició, que no cm semblaria jus- 
tificada, pero si hi ha oposicio de cap Grup, passa- 
rem a votar el text del Dictamen dels articles 20, 21, 22 i 
23 conjuntament. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Senyor President, tinc la 
impressio que hi ha, una esmena que, a rnbs, no tk res a 
veure amb la qiiestib j a  plantejada, encara que no és el 
meu Grup el que la presenta. És t’esmena nhmero 6 a l’a- 
partat segon de I’article 21. 

El Sr. PRESIDENT: Exactament. És a dir, aquesta 
esmena era una esmena que en realitat no representava 
res de nou, perquk t s  el contingut de [’apartat 2 de l’arti- 
cle 21 del Dictamen, si no m’equivoco. De manera que, 
en aquestes condicions, el fet que estigui ordenada d‘una 
manera diferent no modifica res. El text d’aquesta es- 
mena Cs exactament el text de l’apartat 2 de l’article 21 
del Dictamen. De manera que ... (EZ senyor Ribd demana 
per parlar.) Sí, el senyor RibÓ. 

El Sr. RIRb: Nosaltres entenem que l’article 20 cal 
votar -10 separadament. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bk, en aquest aspecte he dit 
que si no hi havia cap oposicib, que es votaria conjunta- 
ment. 

EI Sr. RIBb: No es pot fer una variacio del text apro- 
vat en ei primer pacagraf, ja que aleshores tambe varia 
i’article segon, des del moment que el segon es remet al 
primer. 

El Sr. PRESIDENT: Ja, d’acord, pero vull dir que, de 
totes maneres, aquest sentit esta lligat amb el que j a  ha 
estat votat. Bk. Ales hores ... (El senyor A lavedra demana 
perparlar.) EI senyor Alavedra? 

El Sr. ALAVEDRA: Aquesta esmena te una altra 
modificació, que és el canvi de temps del verb, que esta 
en futur en lloc de present com en el Dictamen de la Co- 
missió. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Alavedra, em permeto de 
rccordar-li que aquests canvis de temps de verb han estat 
decidits pel Servei Lingiiistic del Parlament per raons 
gramaticals i no perquk alterin el significat del que ha es- 
tat votat en Comissió. De manera que, d’acord amb el 
que han demanat els Grups parlamentaris, passarem pri- 
merament a votar l’article 20, que no tenia cap esmena, i 
votarem després, a continuació, els articles que tenien es- 
mena. Votem, doncs, l’aarticle 20 del Dictamen. Els se- 
nyors i senyores Diputats que hi estiguin d’acord, que es 
posin dempeus. 

Els senyors Diputats que no hi estinguin d’acord? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstenció, 

queda aprovat per unanimitat dels presents l’article 20 
del Dictamen. Votarem, a continuació, els articles 21 i 
22, que havien estat esmenats, conjuntament, si cap 
Grup parlamentari no hi té oposici6. El senyor Ribb? 

El Sr. €¿IB& Separadament. 
EI Sr. PRESIDENT: Bé, separadament. Bk, no hi ha 

inconvenient; serh una mica mes llarg. (Remor de veus.) 
Bk, doncs, hem d’anar per I’ordre dels articles. A I’article 
21 estaven esmenats I’apartat I i l’apartat 2. Aleshores 
votarem primerament aquests dos apartats i desprks vo- 
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tarem i’apartal 3. Que consti, no obstant aixb, quc l’a- 
partat 2 is  exactament el mateix text, l’unica diferkncia 
és -com s’ha dit abans- la referkncia a I’apartat ante- 
rior, Votem, doncs, els apartats 1 i 2 de l’article 21, amb 
el text del Dictamen. EIS senyors Diputats que estiguin 
d’acord amb el text dei Dictamen, que es posin dempeus. 

Els senyors i senyores Diputats que votin en contra? 
Els senyors i senyores Diputats que vulguin abstenir- 

se? 
No hi ha abstencions. Per setanta-un vots a favor i 

cinquanta-quatre vots en contra, queda aprovat el text 
del Dictamen dels apartats t i 2 de I’article 2 I. 

A ]’apartat 3 de f’article 21 i a l’apartat 1 de l’article 
22 no hi havia esmenes presentades. Per tant, els anem a 
votar conjuntament. Els senyors Diputats que estiguin 
d’acord amb el text del Dictamen de l’apartat 3 de l’arti- 
cle 21 i de l’apartat primer de l’article 22, que es posin 
drets. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencio, 

queda aprovat per unanimitat dels presents l’apartat 3 de 
I’article 21 i I’apartat primer de l’article 22. 

Passem ara a votacio els apartats segon i tercer de 
I’article 22, que tots dos havien estat esmenats. Els se- 
nyors i senyores Diputats que estiguin d’acord amb el 
text del Dictamen dels apartats 2 i 3 de l’article 22, que 
es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que estiguin en contra del text del 
Dic t arn e n ? 

Eis senyors Diputats que s’abstinguin? 
No hi ha cap abstencib. El text dei Dictamen queda 

aprovat pes 72 vots a favor i 54 en contra. Queda apro- 
vada, doncs, la totalitat dels articles 21 i 22. 

A l’article 23 no s’havia presentat cap esmena. Pas- 
sem, doncs, a votació ei text del Dictamen. Els senyors 
Diputats que hi estiguin d’acord, que cs posin dempeus. 

. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No hi ha hagut cap vot en contra ni cap abstenció. 

Queda, doncs, aprovat per unanimitat dels presents rar- 
ticle 23 del projecte de RegIament. En totes aquestes vo- 
tacions, no havent-hi hagut cap esmena als títols, s’entkn 
que han quedat també aprovats eis títols corresponents 
dels capítols i de les seccions. 

Passem ara a discussió l’artícle 24. A I’article 24 hi ha 
dues esmenes presentades, una a l’apartat primer, de 
suhstitucib, que correspon a un vot particular sostingut 
ja en Ponhcia pel Grup parlamentari del PSUC, i 
després una altra, tambe de substitució, a I’apartat segon9 
tambe pel mateix Grup parlamentari. Es tracta de les es- 
menes número 10 i número i 1. En realitat, les dues es- 
menes corresponen a,.., sbn dues esmenes alternatives, de 
manera que, normalment, s’entén que. .. No, pcrdb, no 
s6n alternatives, sini, que, simplement, en el text del Dic- 
tamen s’estableix un criteri hnic i aquestes esmenes intro- 
dueixen dos criteris diferents, Per tant, crec que en reali- 
tat es poden defensar i votar conjuntament, si el Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat no hi ti: cap in- 
convenient. Per a la defensa d’aquestes esmenes tf: la pa- 

raula un representant del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya. 

El Sr. RIB6: EI senyor Espasa. 
EI Sr. PRESIDENT: El senyor Espasa te In paraula. 
El Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, en un tema, aquest si, molt mks procedimental, 
pero, corn molts temes procedirnentais no descarregat 
d’un cert contingut polític, nosaltres, jo, en nom del meu 
Grup, volem defensar el nostre vot particular que ja 
varem mantenir en la Comissi6 i que hem volgut mante- 
nir i explicar davant del Ple. El nostre vot particular té un 
sentit ben clar i ben precis. Té el sentit i busca la intenció 
de separar ben darament aquelles funcions polítiques de 
direcció i coordinació de tot el treball de la Cambra que 
corrqsponen a la Junta de Portaveus -en el debat nnte- 
rior algun Diputat s’ha referit amb encert a la meva opi- 
nio que la Junta de Portaveus t s  el segon organ represen- 
tatiu d’aquesta Cambra-, doncs, com deia, separar ben 
clarament i ben precisament ies funcions que correspo- 
nen a la Junta de Portaveus, com a segon brgan de repre- 
sentacio política d‘aquesta Cambra, de les funcions 
tambc molt importants, altament importants, de direcció 
procedimental dels treballs d’aquesta Cambra que cor- 
responen a la Mesa. Aquest ks,  en esskncia, el sentit del 
nostre vot particular. 

S’ha, dit - 4 s  un fet- que la Junta de Portaveus -i aixi 
esta estructurada- és el reflex de les majories i minories 
que s’apleguen en aquesta Cambra. És per aixo que quan 
te les seves sessions, juntament amb la Mesa del Parla- 
ment, i quan cal, per rai, del tema que es debat, per rai, 
d’aclarir el posicionament polític dels diferents Grups, 
procedir a votar una o altra opcii, a prendre, aquesta vo- 
tac% es fa pel sistema del vot ponderat. Per que? Perqut: 
la Junta de Portaveus és i vol ser el reflex de la Cambra. 

fis per aixo que Ia Junta de Portaveus ha de represen- 
tar la maxima transparkncia i fidelitat a. la Cambra, al 
parlamentarisme. 12s per aixo que corresponen a ia Junta 
de Portaveus totes aquelles decisions, amb base, amb 
substrat palitic, per a ordenar eis treballs generals i parti- 
culars, per a dirigir tota la marxa política d’aquesta 
Cambra. 

En canvi, la Mesa, en la nostra opinió, es I’brgan 
cdlegiat executor de les decisions del Ple i de tes Comis- 
sions, fis l’organ que té encomanada la direcci6 procedi- 
mental dels debats i del treball de la Cambra; per6 enten- 
gui’s be: la direccio procedimental. Creiem que seria un 
greu error, i el text de la Comissió, en la nostra opinio, 
cau en aquest error, encomanar a la Mesa -que, com 
desprks m’hi referire, per la seva composicio, per la 
forma de la seva elecció, no és el reflex proporcionat, fi- 
del i transparent de les majories i minories de la 
Cambra-, encarregar, doncs, a aquest brgan coblegint, 
que te l’alta missió de dirigir el procediment de treball de 
la Cambra, encarregar4 que prengui decisions de tipus 
poljtic. Decisions que poden ser enteses com a decisions 
partidaries, partidistes, i que, en canvi, aixo no és aixi 
quan aquestes decisions les pren qui les ha de prendre: 
els grups politics, bé en Ple, bé en Junta de Portaveus. He 
dit abans que a la Junta de Portaveus es vota pel sistema 
de vot ponderat. En canvi, com les seves senyories saben, 
a la Mesa es vota amb vot unipersonal. 



e s  per tot aixb, per no carrcgar amb una responsabili- 
tat feixuga que no li correspon la Mesa del Parlament, 
pero a la qual corresponen altres i molt m i s  altes tasques 
--aquestes, de la direccib procedimental dels debats-, 
que el nostre vot particular als apartats 1 i 2 de l’article 
24 vol separar dos aspectes. Vol separar dos aspectes 
que sbn, ben clarament, els següents: d’una banda, en els 
assumptes amb substrat i contingut politic, fixar l’ordre 
del dia i el regim en qut: es debatran fes distintes qües- 
tions que s’han d’abordar: quines sbn les prioritats, amb 
quin rkgirn s’han de debatre aquestes mateixes qüestions, 
decidir quina és la Comissió competent perqui un Pro- 
jecte o lina proposició de llei hi sigui entesa. hs evident, 
se’ns padrci dir, que en molts casos aixo és una qüestib 
que, amb el Reglament a la ma, &s un terna imicament i 
facjlmcnt procedimental, perd també es ben evident -i 
avui aqui se n’ha parlat ampliament- que hi ha proposi- 
cions, Projectes de llei, mocions, quc tenen un tal contin- 
gut politic que de vegades s’han de resoldre tambk politi- 
cament: a qui se dencarrega, a qui se n’encomana l’cs- 
tudi inicial, el tramit inicial, en ponencia o en comissió. I 
també una altra tasca que nosaltres creiem que ha de ser 
encomanada a la Junta de Portaveus i que, per tant, per 
nixo, demanem la modificaci6 del text de la Comissib pel 
text de la nostra esmena en el sentit que no digui simple- 
ment mscoltada la Junta dc Portaveus)), sinb crd’acord 
amb la Junta de Portaveus)). 

€31 tercer tema, com deia, senyores i senyors Diputats, 
es establir el calendari d’activitats dc les Comissions i de1 
Ple per a cada període de sessions; k s  a dir, establir tot el 
calendari d’activitats. Em sembla que estarem tots d’a- 
cord que te7 tindra, ben segur, un fort contingut, una 
forta carrega politica. 13s per aixo que nosaltres propo- 
sem dc delirnitar aquests dos aspectes, i aquests tres pri- 
mers, tal com figura en el nostre vot particular en k s -  
mena numero 10, reservar-los per tal yiie hi hagi acord 
de la Junta de Portaveus i de la Mesa, i, tal corn figura en 
l’esmcna número onze, es a dir, en l’apartat scgon de l’ar- 
tick 24, deixar com estaven en el text de: la F’onkncia les 
altres dues missions que s’encomrtnavcn en el text de la 
Comissió, perdb, a la Mesa Únicament. 

Per que aquesta posició? -i amb aixo acabo, senyores 
i senyors Diputats-. Per aquesta clara voluntat de deli- 
mitar competkncies, com peteneies amb contingut politic 
que correspon de resoldre-les al Ple o a la Junta de Por- 
taveus en el seu defecte, cornpethies d’ordrc estricta- 
ment procedimental i molt importants totes elles, que 
correspon dirigir, resoldre i delimitar a la mateixa Mesa 
del Parlament. 

Aquesta delimitació, creiem que k s  en benefici de tots, 
en benefici de tots els grups polítics, en benefici també 
dels Diputats no adscrits, nova figura. que hem ineorpo- 
rat en el Parlament, en el Reglament del Parlament de 
Catalunya i, en definitiva, també en benefici de I’alta i 
important missio que te la Mesa, que 6s la de dirigir pro- 
cedirnentalment els debats, sensc que mai no pugui ser 
acusada de tenir una actuació partidacia o partidista. 

Moltes gracies, senyors i senyores Diputats. 
El Sr, PRESIDENT: Algun senyor Diputat vol fer us 

del seu dret a exercir un torn en contra? El Diputat se- 
nyor Escudé, de Convergencia i Unio, té la paraula. 

~i Sr. ESCUDÉ: Scnyos President, senyores i senyors 
Diputats, em sembla que tots som conscients del fet que 
el Dictamen de la Comissió ha esta objecte, ha rebut se-. 
tanta esmenes. Setanta esmenes, i aixb després de quinze 
dies de reunió intensa i llarga al nivell de Ponkncia i de 
nou dies de treball intensíssirn, amb alguna sessió fins a 
la matinada, de la Comissib. Aixb ens fa creure que 
aquestes setanta esmenes, totes les setanta. esmenes, sbn 
importants, almenys en la intencio del Grup que ha fet, 
que ha presentat I’csrnena. 

Dic aixu, ressalto aquesta importancia, en principi, de 
tots els temes, perque em sembla detectar en aquests mo- 
ments uria atmosfera de trivialitzacio, perquk, doncs, 
sembla que s’ha debatut un tema que per a molts npa- 
rentment era basic, era el mks important de tots, i que 
ara tot el que ve ja ti: una incidincia, una importancia, 
molt més secundaria. Em sembla que entre tots estem 
fent bo aquell acudit popular que diu que despres d’una 
pujada sempre ve una baixada. I, de fet, no voldria judi- 
car sobre la transcendencia, sobre la importincia de mol- 
tes de les esmenes, per6 em sembla que aquesta concreta, 
a la qual ara anem a oposar-nas, utilitzem un torn en 
contra, realment ks molt important, té molta transcen- 
dencia. No  diré si més, si menys, a quina distancia, a 
quin desnivell, en relaci6 amb tot aquest terna que ens ha 
ocupat pricticarnent. tot el dia, perb realment crec que k s  
important, fins i tot, mks important que Ea transcendkncia 
que li ha volgut donar el mateix defensor de l’esmena, el 
Diputat senyor Espasa, Fins i tot, objectivament, podem 
veure que aquesta qüesti6 que apareix ara en l’articlc 24, 
el mateix Grup, el mateix Grup parlamentari del PSUC, 
la tornara a treure en f’articte 39, i la tornara a treure en 
I’article 102; per tant, ks un tema que apareix repetida- 
ment. Perd es que hi ha mes coses. Si no m’hc descuidat 
cap referencia, fent un repas del Projecte, per ara, del Re- 
glament, del Dictamen de la Comissio, trobo que ks 
exactament a disset llocs, a disset llocs, concretament a 
setze articles, perquh hi ha un article que surt a dos apar- 
tats, doncs, en definitiva, el deu per cent de tat l’articulat 
dei Reglament, que fa referiincia al tema de les funcions, 
de les competencies, de les relacions entre la Junta de 
Portaveus i la Mesa o la Junta de Portaveus i el Presi- 
dent. 

Per tant, si mis no en ei terreny objectiu del volum de 
redactat del text afectat, és una emena important; per6 
és que valdria dir que, en el fons, el tema que es discuteix 
te una transcendkncia considerable pel fet de l’evolucib 
dels costums, de Ics estructures parlamentaries, al llarg 
del temps. 

Inicialment, tots ho sabem, I’esquema tradicional par- 
lamentari estava basat en dos nivells: uns Diputats, uns 
representants populars, cada un d’ells presentat, aparei- 
xent en el Parlament corresponent pels seus propis mit- 
jans, per les seves prbpies forces, i que, aleshores, per cl 
coordinar, per canalitzar, per regular les seves relacions, 
la bona marxa de I’organisme parlamentari, s’elegia, es 
designava, una Mesa, una Presidkncia, els organismes 
que portaven e1 debat i que controlaven, limitaven o em- 
paraven, segons els casos, els drets i les obligacions que 
tenicn els Diputats que deren ostentadors. 

Som conscients tots que ha plogut molt des del segle 
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XVIII, o fins i tot des del segle XTX, i que avui dia -i, 
d’aixo, en el debat d’aquest mati diversos oradors n’han 
parlat-, els costums, les realitats parlamenthies, han 
anat evolucionant, i aleshores, entre aquests Diputats, 
aquest conjunt heterogeni de Diputats i aquesta Mesa, 
no diré omnipotent pero sí prepotent, hi ha aparegut el 
que en la terminologia econbmica del professor Gargaret 
en podriem dir el poder compensador. Aleshores, a tra- 
vés de la figura dels partits polítics i la seva agrupació en 
el si de les Cambres han aparegut uns cossos intermedis 
que han fet un plantejament, han estat el portaveu, s’han 
fet ressb, dels interessos, deis problemes, dels punts de 
vista, dels Diputats heterogenis davant de la Mesa. 

I avui dia, a molts Parlaments, s’ha arribat a una si- 
tuacid, en que aquests Grups o, més que aquests Grups, 
la seva encarnació personal en uns Portaveus, estan ofe- 
gant, estan substituint les funcions d’ordenació, les fun- 
cions de control, les funcions d’organització del debat 
parlamentari. I aixo, creiem que és dolent; aixb, creiem 
que és confusionari i no cal dir que, al. mateix temps, en 
donar un excessiu paper, un excessiu poder a aquests 
Portaveus i a aquesta Junta de Portaveus, estern deva- 
luant, estem desvalaritzant els Diputats concrets; en 
certa manera, portada la situacio a una situació absurda, 
ens podriem trobar que la Junta de Portaveus, com una 
espbcie de quinta essencia del Parlament, faria i desfaria 
prescindint de tota la resta. 

Per aixb, doncs, a tots els Parlaments de tot el mbn, 
s’ha arribat a un equilibri, a un equilibri potser a vegades 
inestable, a un equilibri canviant en un Parlament i en un 
altre, en una situació o en una altra, entorn de les compe- 
tkncies, entorn de les atribucions del President i de la 
Mesa i les atribucions, les funcions de la Junta de Porta- 
veus d’aquestes agrupacions de Portaveus, Aleshores 
aixb, avui, en la majoria dels Reglaments, es recull juridi- 
cament a traves del seu articulat; altres Reglaments no 
en parlen i ho deixen en una situació de fet, i potser en 
aquest que es deixa en una situació de fet k s ,  com em 
sembla recordar que aquest mati ha dit algun orador, 6s 
en aquells Parlaments on realment té mCs forga el Porta- 
veu, quan té més forga la Junta de Portaveus. 

Llavors, en el si tant de la Ponkncia com de la Comis- 
sib, hi va haver un llarg debat sobre totes aquestes ma- 
thries, sobre aquests divuit moments, perdó, disset mo- 
ments, on calia regular les mutues relacions i atribucions 
i poders respectius de Mesa i de Junta de Portaveus. Al 
llarg d’aquesta discussib, realment tots estavem d’acord 
que calia estipular-ho, si mes no perquk l’article 32, apar- 
tat número 3 de 1’Estatut d’Autonomia, preveu precisa- 
ment que el nostre Reglament especificara quines sbn les 
funcions de la Junta de Portaveus. Per tant, estern obli- 
gats a determinar aquells moments processals, aquells 
moments d’actuació, de regulaei6 de l’activitat parlamen- 
tiria en els quals la Junta de Portaveus hi ha de tenir par- 
ticipació mes o menys extensa. I en aquesta major o me- 
nor extensió, de la participació de la Junta de Portaveus, 
és on van sorgir, tant al nivell de Ponhcia com al nivell 
de Comissió, aquestes discrephies entre els diversos 
Grups. Al final de tots els treballs, al final de totes les dis- 
cussions, al final de tots els debats, ens trobem que dels 
disset llocs on es fa referencia al terna, a set es paria que 

la Junta de Portaveus tb un paper prioritari o té un paper 
diguem-ne paritari o molt important en relacib amb la 
Mesa, perque aquesta, la Mesa, necessita I’acord de la 
Junta de Portaveus; mentre, n’hi ha uns altres deu en quk 
el criteri majoritari no va ser així i es va determinar, i aixi 
queda reflectit en el Dictamen de la Comissió, que la 
Mesa escoftara, rebra la informaci6 de la Junta de Porta- 
veus, perd 6s ella, la Mesa, qui en definitiva pren les deci- 
sions que creu oportunes i adients. 

Aleshores, I’atribucib de quan la Mesa ha de consultar 
i de quan la Mesa necessita í’acord previ de la Junta de 
Portaveus, aquest tema no s’ha deixat evidentment a l’at- 
zar, no s’ha deixat a la sort, sino que en anar signant a 
cada un d’aquests i 7  apartats i articles la determinacio 
d’acord amb la Junta de Portaveusn, o bé dkescoltada 
la Junta de Portaveus)}, s’ha fet seguint uns criteris que 
entenem logics, uns criteris racionals i uns criteris d’efi- 
cacia. Veiem que en aquells apartats on es necessita I’a- 
cord de la Junta de Portaveus els temes sbn molt impor- 
tants o basicament aquells temes que tenen segurament o 
amh rnoIta probabilitat una carrega politica. I així ens 
trobem, en Yaarticle 57, apartat 3, que les reunions fora 
dels dies normals i per a canviar els dies de reunions ne- 
cessiten aquell acord; per a fixar el calendari de les ses: 
sions, també cal I’acord de la Junta de Portaveus -article 
61, apartat I :  per a fixar l’ordre del dia, també es neces- 
sita l’acord de la Junta de Portaveus, aixi ho diu l’artide 
61, apartat 2- i j a  faig un petit incís dient que precisa- 
ment aquests dos temes són dos dels temes que a través 
de l’esmena o del vot particular del Grup parlamentari 
del PSUC es vol introduir una vegada més, repetitiva- 
ment, aquí, en I’article 24. 

Un altre tema en que es necessita acord, que es va 
creure que es necessitava l’acord de la Junta de Porta- 
veus per la seva transcendkncia, per la seva carrega pa- 
lítica o potencialment politica, era el fet que per iniciativa 
unitaria conjunta dels Grups parlamentaris es realitzes- 
sin algunes de ies propostes de legislacio basiques de 
desplegament de 1’Estatut d’Autonomia, 

Tambk, i aixo es diu en l’article 108, apartat 2, i en 
l’article 114, apartat primer, tambb es necessita l’acord 
previ de la Junta de Portaveus per a cedir a una Comis- 
sió el fet $’actuar com a legislacio, corn a competkncia le- 
gislativa plena; també, per a fer debats generals sobre la 
politica de Govern -article 121, apartat I-, i, finalment, 
en l’article 132, apartat segon, es determina que cal la 
conformitat, que cal I’acord de la Junta de Portaveus, 
quant a la fixació del nombre de Senadors que aquest 
Parlament ha de Itiurar, ha de trametre, ha d’eenviar a 
Madrid. 

En canvi, tots els altres apartats, els deu apartats res- 
tants, doncs, si els anéssim repassant -i crec que potser 
ens estendriem excessivament- aniríem veient que quan 
es tracta. de fixar el nombre de Diputats que van a les 
Comissions, quan hi ha una fixacib prhia d’una hora de- 
terminada de votació, quan hi ha la decisi6 de trametre 
uns projectes a la Comissió corresponent, quan es tracta 
de trametre proposicions de llei a la Comissió correspo- 
nent, quan es tracta de fer-ho amb les proposicions de 
llei, quan es tracta de determinar que un projecte de llei o 
una proposicio de llei es faci en lectura Única, quan es 
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doni el caracter de pregunta a una tramitacib d’una 
interpeLlacih, ctc., trobariem que aqui hi anem assignant 
mcrament el fct d’escoltar, mcrament la informacib, en 
acluelfs punts en eis quals In incidencia procedimental bs 
fortissima, per no dir absoluta i total. 

Feta aquesta expIicacib de per qui la majoria --em 
pernietria dir la. immensa majoria dels Diputats que han 
participat en la. Ponencia. i que han participat en la Co- 
rnissib-, van fer aquesta distribuci6 de matkries en les 
quals es necessita la conformitat prkvia de la Junta de 
Portavcus i aquelles altres que nomes necessiten el fet de 
ser escoltades, podem examinar, podem passar a exarni- 
nar breument la proposta que ens ha fet, a traves de les 
esrncnes I O i i 1, el Grup parlamentari del PSUC. 

Ens trobem, i per aixb molt apropiadament cs discu- 
teix conjuntament, que, de les dues esmenes, una d’elles 
és un desplegament de l’anterior. En definitiva, dels qua- 
tre punts de l’articlc 24 que preveu e1 text del Dictamen, 
dos passen per I’esmena número 1 I, passen a un apartat 
segon, i quedcn tal qual. Per tant, podcm prescindir de 
criticar, de discutir aquesta proposta del PSUC perquk 
no fa res mks que ratificar el que ja hi havia. 

En canvi, pel que respecta als altres dos punts, ens tro- 
bem quc, d’una banda, els modifica tots dos per clos con- 
ceptes i n’afegcix un de tercer. 

Al primer punt, el que parla d’establir els criteris que 
contribueixen a ordenar i facilitar els debats i les tasques 
del Parlament, hi afegeix l’establiment també de l’ordre 
del dia, i aleshores la segona modificaci6, el segon con- 
cepte canviat, és que hi exigeix, en aquest cas i en aquests 
altres dos que veurem després, b o r d  previ i no el fet 
d’escoltar. 

Aquí podem dir, i ja ho hem dit abans i hi tornem a in- 
sistir, que I’article 6 1, apartat 1, perdó, apartat dos, ja es- 
tableix que, quant a l’ordre del dia, precisament es neces- 
sita I’acord previ de la Junta de Portavcus; per tant, &s 
innecessari especificar-ho aquí. I quant a la transforrnst- 
cili amb acord previ d’aquesta necessitat d’establir crite- 
ris que contribueixen a ordenar i facilitar eis debats jdles 
tasques, a mi em sembla que i s  evident pe1 seu mateix re- 
dactar que són materies estriclament, purament, d’ordre 
procedimental, i que deshores correspon, és competkncia 
realment de la Mesa i de la Presidkncia, establir aquests 
criteris i procedir alfacilitar aquests debats. Per tant, no 
k s  procedent incrementar la categoria d’aquesta facultat 
de la Junta de Portaveus nssignant-hi aquesta atribucib 
d’cr acord previ)). 

Quant a I’apartat segon, tambk hi fa aquestecs dues 
modificacions i hi fa la modificaci6 que passa a necessi- 
tar lkacord previ)). Aleshores, aquí, no sk, potser 
desprks, quan discutim les esmenes que en ei seu moment 
suposo que presentara el Grup parlamentari del PSUC i 
defemari en l’article 39, tornarem a insistir en aquest 
tema, pero, en definitiva, entenem que decidir quina &s la 
Comissió competent, 6s també una activitat purament, 
exclusivament, d’ordre procedimental i que correspon a 
la Mesa. 

1 a més, dic aixb perque, si no ho entenc malament, no 
si si ha estat una insuficihcia de vot particular del 
PSUC, per6 és que precisament el tema de les Cornis- 
sions competents per a entendre en els Projectes i en les 

proposicions de llei no apareix en I’article 39 -que també 
cs abjecte de vot particular-, si& en els altres dos arti- 
cles, articles-que no sbn objecte de rnodificaeio. En un 
d’ells, l’article 92, veurem, si el llegim, que ks d1i on (res- 
coltada la Junta de Portaveus)), la Mesa tramita precisa- 
ment els Projectes de llei a la Comissi6 que entbn opor- 
tuna, i en aquest apartat, aquí precisament, e3 Grup par- 
lamentari que ha fet el vot particular, no hi fa cap es- 
mena ni hi  presenta cap dificultat. Aleshores, si apro- 
vessim aixb que ara a l u i  ens demanen, ens trobaríem 
amb un text totalment contradictori. 

í quant a les proposicions de llei en quk apareix el ma- 
teix tractament de tramitacio, <escoltada la Junta de 
Portaveus)) apareix en I’article 105, numero 5 ,  i aqui si 
que el PSUC hi fa una esmena, una esmena, pero, que 
crec que no correspon a la virtualitat, a la  finalitat aquí 
perseguida -aquesta finalitat que ens ocupa de destriar 
all6 que necessita acord i alli, que necessita només la. in- 
formacib previa-, perque, pel context de totes les altres 
esmenes de supressio dels diferents apartats dhquest ar- 
ticle, dona a entendre que tampoc no ks la intencionalitat 
del Grup que ha fet el vot particular d’esrnenrtr cancreta- 
ment aquesta citacio dkescoltada la Junta de 
Por tavcus )). 

En definitiva, doncs, tenim que totes les modalitats, to- 
tes ics atribucions que I’article 24 contempla corn a pura- 
ment d’informació prkvia de la Junta de Portaveus, per6 
no de conformitat, el text de la Ponkncia i el text del Dic- 
tamen -perqui: el mantk en tot el seu redactat literal-, 
reflecteixen exactament la filosofia que ha informat la 
Ponencia, que ha informat la Comissió, perque es tracta 
de matkries de procediment, i, per tant, doncs, senyores i 
senyors Diputats, en nom del meu Grup, els demanaria 
que s’oposessin al canvi del redactat de l’articlc 24. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: $1 Diputat senyor Espasa vol 

fer us del torn de rectificació? Tk la paraula el senyor Es- 
pasa. 

El Sr. ESPASA: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, utilitzo aquest torn de rectificacib, pcso avengo 
ja que seré molt breu, que seré molt breu perqut: amb la 
llarga exposicib que ens ha fet el Diputat de Conver- 
gcncia i Unió, senyor Escudk, en la meva opini6 no ha 
cntrat gens ni mica en cl terna de I’esmena; ens ha fet, 
aixo sí, un llarg reguitzell de totes les esmenes que prc- 
sentara el Grup del Partit Socialista Unificat de Catalu- 
nya -moltes gricies, les tenim apuntades, ja les defensa- 
rem en el seu Iloc-, ens fa fet tot un reguitzell dels pra- 
cessos d’intencions, de per que  les defensem o no, per6 
en cap cas no ha entrat en la base de la nostra esmena. 

I jo si que hi voldria tornar a entrar, molt breument, 
per a precisar quina és la intenció, quin és I’objectiu de 
l’esmena. Ei que si que ha fet el senyor Escudé, en la 
meva opinió, es mostrar una vegada més un cert grau 
d’incongrükncia amb el que diu que fara el Grup de Con- 
vergincia i Unió i et que, de fet, acaba fent, acaba mani- 
festant, amb les seves votacions sobre articles concrets, 
sobre punts concrets. Per quk dic aixb? Perquk, com ell 
molt bé ens deia, en l’article 61.2, en l’article 108.2 i a 
I’articie 121.2, ja hi ha en text de Comissi6 propostes que 
s6n corcordants amb l’esrnena que proposem nosaltres 
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per a l’article 24, I ,  ks a dir, la concordanqa. La nostra 
esmena no introdueix major contradicció en el text, sinó 
que redueix contradiccions de I’actud text, perqui: aquí, 
en l’article 24, apartat 1, es considera que l’ordre del dia 
seri fixat per la Mesa cLe~c~ l t ada  fa Junta de Portaveus” 
i, en canvi, en el Reglament, text de Comissió, aprovat 
per majoria o per unanimitat, no ho recordo ara, s’esta- 
bleix que I’ordre del dia el fixara Sa Mesa dkacord amb 
la Junta de Portaveusn. És a dir, que si alguna cosa fa la 
nostra esmena 6s introduir major coherhcia en el text, 
no pas majors contradiccions. Per6 és que el sentit ljltim 
i fonamental de la nostra esmena, en ei qual en la meva 
opinio el senyor Escudé no ha entrat, 6s delimitar els te- 
mes de contingut politic dels temes de contingut procedi- 
mental. Ell ha utilitzat una expressió que a mi em sembla 
realment imprbpia i potser massa agosarada, ha parlat 
de la Imposicib de la Junta de Portaveus --hem dit, tot- 
hom accepta aquí que la Junta de Portaveus és el reflex 
millor i mks precís del Ple de la Cambra. No sé a qu i  ve 
la utilitzacib d’aquesta paraula ctimposicib}. 

El senyor Escudé ens ha recordat, ens ha fet una breu 
histbria del parlamentarisme, de com, quan ai segle XIX 
els parlaments eren de Diputats, aquests requerien la 
Mesa, i com, en el segle XX, Fonamentalment, parla- 
ments de Grups requereixen, per a totes aquetles qües- 
tions de tema politic, b o r d  previ de la Junta de Porta- 
veus, el miilor organ de representacib d’aquests Grups 
polítics, amb les seves majories, minories i coalicions 
més o menys conjunturals, mks o menys naturals o més 
o menys antinaturals, en funció d’objectius no declarats. 

Rs, per tant, i amb aix6 acabo, senyors i senyores Di- 
putats, que el Grup del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya defensa el text de I’esmena que ha presentat, esme- 
nes 10 i 11, per fer aquesta distribució més racional, més 
adient amb el que correspon a cada un d’aquests dos 
brgans, prou importants per6 ben diferents: la Junta de 
Portaveus, brgan polític; la Mesa, drgan procedimentai, 
rector dels treballs del Parlament. I, a mks, amb aixo afe- 
geix major homogenei‘tat, no més contradiccions sinb 
menys contradiccions, major homogene’itat, a altres tex- 
tos que vindran desprks, 61.2, 108.2 i i21.2, que ja estan 
aprovats per majoria o per unanimitat, ara no ho re- 
cordo, en Cornissib. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: ¿El senyor Escude vol fer Ús de 

El Sr. ESCUDE: No, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: En aquest cas, acabat j a  el debat 

sobre l’article 24, procedirem a la votació. 
Votarem, primerament, Ics esmenes nbm. i O  i mim. i 1 

presentades pel Partit Socialista Unificat de C atduny a, 
que divideixen l’article en dos apartats i estableixen una 
diferent ordenacib i una addició en el seu contingut. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb les es- 
menes 10 i 11, en I’article 24, del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya, que es posin dempeus. 

EIS senyors Diputats que estiguin en contra de l’es- 
mena, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que desitgin abstenir-se, que es 
posin drets. No hi ha abstencions. 

la paraula? 

Per tant, l’esmena ha estat rebutjada per 2 1 vots a fa- 

Tot seguit procedirem a votar el text de1 Dictamen. (E2 

El 5r. MARTfN i TOVAL,: Voldria demanar l’expli- 

El Sr. PRESIDENT: Després, en tot cas. 
Aleshores anem a votar el text del Dictamen de la Co- 

Eis senyors Diputats que hi estiguin cl’acord, que es 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra, que es 

Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
E1,text del Dictamen de l’article 24 ha quedat aprovat 

per 94 vots a favor i 21 vots en contra. 
Tot seguit procedim a l’explicacib de vot, ja que cl 

Grup Parlamentari Socialista desitja explicar el seu vot. 
El senyor Martin tk la paraula. 

El Sr. MARTÍN i TOVAL: Senyor President, senyo- 
res senyors Diputats, tal com varem anunciar, senyor 
President, a la reunió h1tirna.de la Mesa i la Junta de Por- 
taveus, no és la nostra intenció fer expIicaci6 de vot al16 
on no calgui. Creiem que aquest ks un tema políticament 
important, per dues qüestions. 

Hem fet -amb desfetes parcials, pero hem. fet, estem 
fent- un Parlament de Grups parlamentaris, i llavors la 
Junta de Portaveus és clau per a ordenar aquest funcio- 
nament. Perd a dos nivells. Aixo sempre ha de quedar 
ben clar. 

Un primer nivell en el qual és necessari l’acord de la 
Junta de Portaveus. Hi ha. exemples en aquest Reglament 
que per zt nosaltres són elements clau: l’ordre del dia del 
Plenari, el calendari de treball del Parlament, eis debats 
generals, per posar-ne tres exemples dars. 

Per a Ea resta, és important que la Junta de Portaveus 
sigui escoltada. I ja és un instrument de control politic 
que sigui escoltada, per tal corn malt dificilment, en ailQ 
que siguin elements polítics -elements politics, no elc- 
ments de funcionalitat del Parlament-, la Mesa no es po- 
sara d’acord amb la Junta de Portaveus una vegada que 
aquesta Junta de Portaveus hagi expressat el seu criteri 
en termes d’escoltada -no en termes d’acord amb la 
Junta de Portaveus, sinb en termes d’escoltada. Sera 
molt dificil que en temes de contingut politic la Mesa pu- 
gui decidir en contra dels criteris de la Junta. Per aixo és 
que creiem que el text del Reglament en aquest punt es 
coherent, que el text del Reglament en aquest punt k s  efi- 
cat;, és suficient per a garantir ai16 que s’ha de garantir. I 
tal com varen ser les nostres votacions a Ponhncia i a 
Comissió en aquest text, hem votat en contra de la pro- 
posta del Grup del PSUC i a favor, per tant, en aquest 
cas, del text de la Comissió. Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Algun altre Grup parlamentari 
vol explicar el seu vot? 

Bé, amb l’article 24 hem acabat el Capitol I del Titol 
Tercer. Corn que els senyors Diputats sembla que 
mostren algun signe de cansament, suspenem la sessió 
durant quinze minuts. 

(La sessid se susp6n a tres quarts i mig de vuit del 
vespre .) 

vor i 92 en contra. 

senyor Marlifi i Toval demana la paraula.) 

caci6 de vot, senyor President. 

missió per a l’article 24. 

posin dempeus. 

posin drets. 

http://h1tirna.de
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sessiri es repren a dos quarls i cinc minuls de nou 
del vespre.) 
i3 Sr. P~ESIDENT’: ES reprh la sessib. Han quedat 

aprovats els vint-i-quatre articles primers del Dictamen 
de la Comissió, i ara les esmenes que segueixen són sobre 
el títol del Capitol 11 i sobre et títol de la Secció Primera 
d’aquest capitol. 

Hi ha, en aquests titols, dues esmenes presentades pel 
Grup Socialista i pel Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya -les esmenes nhmera 12 i 
nhrnero 13-, cadascuna d’elles presentada pcr aquests 
dos Grups, simultaniament per6 separadament, que te- 
nen idkntic contingut i que pel seu contingut crcc que es 
poden defensar sirhultaniament. Per tant, donem la pa- 
raula al representant del Grup Socialista per defensar 
i’esmena numero 12, al titol del Capitol 11, i l’esmena 
número 13, sal títol dc la Sccci6 Primera d’aquest 
Capi tol. 

El Sr. MARTfN i TOVAL: Senyor President, i si el 
senyor Presidcni ho vol i la Mesa no hi te incovenienl, 
fins i iot podríem defensar simulthniamcnt l’esrncna que 
tenim a l’apartat I, primcr, de l’articlc 26 i la corscspo- 
nent de l’article 27. 

E1 Sr. PRESIDENT: No hi ha cap inconvenient, en- 
cara que són qiiestions diferents, perb no hi ha cap in- 
convenient, si aixo ens fa guanyar temps, 

El Sr. MARFfN i TOVAL: La votacib, la separaríem, 
quan arribi el moment. 

El Sr. PRESIDENT: Si. 
El Sr. MARTÍN i TOVAL: El sentit d’aquestes esme- 

nes és tornar -sGn vots particulars- al text de la Po- 
nencia. I per quk, aixb? Perque trobem aquí arguments 
d’ordre formulari, d’una banda d’ordre de coherencia de 
textos, d’altra banda, i d’argumentaci6 Iogica del funcio- 
nament del Parlament. Aquest triple ordre d’arguments, 
intentaré, molt curtament, d’exposar-lo. 

Un, d’ordrc formulari, Avui, aqui --i segurament que 
nusaltres hem votat una altra cosa amb elements de 
rab-, se’ns ha dit que convindria treure del Reglament 
elements formularis que no tenen cap sentit. Doncs bk, 
nosaltres creiem que posar a1 titol dei Capitol 11 d k l  
President i de la Mesab), i al titol de la Seccib Primera. del 
mateix capítol ({De les funcions del President i de la 
Mesa i els SCUS membrew es un element formulari. Per 
quk? Pcrquk, desprks, l’article 25, apartat 1, diu: &i 

Mesa ks l’organ rector colkgiat dc la Cambra i es com- 
pon del President, de dos vice-presidents i de quatre Sc- 
cretaris.)) Si el que es volgués amb aquestes esmenes fos 
dir: la Mesa es una cosa i el President k s  una altra cosa, 
segurament tindria un sentit coherent de canviar i de 
cdlocar la figura del President en els títols del Capitol I1 
i de la Seccib Primera. Per& desprks no es canvia i’article 
25, que resta igual que la Ponkncia. E es diu: ((La Mesa 
--ho torno a dir- es compon del President, de dos Vice- 
presidents i de quatre Secretaris.}) tlavors,’si en el tiiol 
dei Capitol 11 diem <<de la Mesa)), estern dient: del Presi- 
dent, dels dos Vice-presidents i dels quatre Secretaris. I si 
al títol de la Secció Primera dicrn {{De les funcions de la 
Mesa i els seus membres)), estem diem: de tes funcions 

del President, els dos Vice-presidents, els quatre Secreta- 
ris i, naturalment, de la Mcsa corn a conjunt. Per qu& 
introduir aqui la figura del President? M’imagino que per 
u n  element conjuntural formulari. Perqut no tk sentit de 
contingut, i conjuntural, perquc va ser presentada l’cs- 
mena pel Grup al qual esta adscrit I’actual President de 
la Mesa provisional. Si no, no trobem sentit al tema, no  
hi trobem cap altre sentit. X k s  per aixb que, no trobant-hi 
sentit, convé que el que k s  superflu surti d’aquest Regla- 
ment i que procedim a treballar amb el mixim de funcio- 
nalitat i d’eficacia. 

Hi ha altres esmenes que si que sembla que voldrien 
donar un altre tipus de contingut al Reglament, Em refc- 
reixo a les quc al seu moment la Comissib va aprovar 
canviant el text de Ponkncia, a l’apartat I ,  punt primer, 
de I’article 26; i a l’article 27 d’aquest Reglament. A l’a- 
partat 1,  primer, de l’article 26 es deia: {{Corresponen a 
la Mesa les funcions següents: interpretar i suplir el Re- 
glament en casos de dubte i d’omissio.)) 1 ara es diu: 
({Entre reunió i reunió.)) Per quk? Perquk sembla guc es 
vol passar en els moments de la reunió la interpretacib i 
la suplencia del Reglament, cn casos de dubte i d’omis- 
Sió, a una altra figura que no sigui la Mesa. I sembla, dic, 
que es nixb el que es volia, perqui: desprks, il. l’article 27, 
s’lia afegit a Comissili, -que no era a Ponincia- que cl 
President del Parlament, cntrc altres coses, {{interpreta i 
supleix, si cal, el Reglament en el curs de Ics reunions)}. 
Per tant, qui interpreta i supleix el Reglament? Entre reu- 
nió i reunici, la Mesa, segons la formulació de Comissió 
que nosaltres combatem, parlarnentiriament parlant, na- 
turalment. En l’acte de la reunib no hi ha casos de dubte i 
ornissib, si no ccsi cab. Es a dir, quan algú decideixi que 
calgui. Se suposa que aquell que ha d’interpretar i suplir, 
amb la qual cosa el President decidira si és dubte, si ks 
omissió o si no ho és, es igual, ({si cal)), i ho interpretar& i 
el suplira. fis a dir, hi afegira coses, les coses que man- 
quin, allb que es diuen des  llacunesn, si ho volen els se- 
nyors Diputats. Llavors ens trobarem amb una situacib 
dificil reglamentariament. Per que? Perque, que k s  in- 
terpretar una norma juridica en casos de dubte i omis- 
sió? Bs quan es flagrant que la norma en qüestió no dbnn 
sortida al problema que es planteja, i llavors es requereix 
una decisib amb uns minirns de seguretat jurídica de quk 
aquest Parlament .ja es dota a través d’una Mesa, cjrgan 
colkctiu. Casos de dubte i omissib, no mi  cal^, si us 
plau, casos de dubte i omissió, que és el que deia el text 
de Ponkncia. 

Pero és que, al President, el que li pcrtoca &s un altre 
tipus d’interprctació, que k s  la interpretació, podríem dir- 
ne, de I’instant, del minut, del moment, Que no ki per a 
suplir. No ks en casus de dubte. És aplicar el Reglament. 
I tot expert en dret, o tothom que hagi rebut alguna reso- 
lucib administrativa o alguna sentimcia judicial, o fins i 
tot, alguna multa com a ciutadi, sap que, quan li diuen: 
{(escolti, cinc-centes pessetes de multa per l’articlc 45 n, 
s’esti interpretant que I’nrticlc 45 ha estat infringit. Natu- 
ralment que és una interpretació, i aquesta k s  la interpre- 
tac% que pertoca al President en el moment del debat. 
Perque si en el moment del debat sorgeix un dubte o una 
omissi6 del Reglament, senyores i senyors Diputats, i s  
molt greu que, <<si cals), la interpretacib es faci per una’  
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sola pcrsona. Fins i tat és una greu responsabilitat per a 
aquesta persona, encara que sigui el President del Parla- 
ment. És una responsabilitat per a ell mateix. ks normal 
que faci en casos de dubte o d’omissib, no ({si cab, una 
consulta a l’organ de la Mesa per tal de refoqar justa- 
ment la seva interpretacib cn CBSOS de dubte i ornissib3 
per suplir el Reglament, senyores i senyors Diputats, no 
per dir si l’article X s’ha d’intcrprctar aixi i aplicar-hu im- 
mediatament o I’article Z té aquest tenor i s’ha d’aplicar 
així. 6s per aixb que nosaltres creiem que s ~ i a  de tornar 
en aquests casos al text de Cornissib, molt mks aclaridor, 
molt més segur per al mateix Prcsident del Parlament i 
molt més segur per a tota la Cambra. 

Per tant, nosaltres defensem i demancm que es voti, si 
és possible, que a I’article 26, apartHt 1, puat prinwr, cs 
digui que a la Mesa li correspon {{interpretar E suplir d 
Reglament en casos de dubte o d’omissibs, i quc clc l’arti- 
cle 27 es tregui aquesta facultat dc mi cab,, no crn CBSOS 

de dubte o d’amissio, sinb ({si cab interpretar i staplir, 
pcrquk és una greu responsabilitat, corn he dit, fins i tot 
per al matcix President, a qui s’assigna aquesta dubtosa i 
poc prefixada funcio de crsi cab interpretar i suplir el Re- 
glament. Per aixu demancm la votacib a favor dels 
nostres vots particulars dc tornar, tant en el títol del Ca- 
pitol IX i de la seva Seccib Primera com a lhpartat l, 
punt primer, de I’articIe 26 i a l’artick 27, al text dc Po- 
nhci  a, 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Algun senyor Diputat vol k r  LIH 

torn en contra? 
Després de Ea segona intervenciú,. Aleshores t k  fia pa- 

raula un representant del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat per a defensar.,. les mateixes esmenes 
o itnicament les referents als tkol~;? 

EI Sr, R 1136: $enyor Prcsiclent, les mateixes esrnencs. 
Ei Sr. PRESXDEN‘I’: b,cs mateixes esmenes. 
El Si., RTRO: Nosaltres serem molt brcus. Coincidim 

plenament amb Ics argimentacions clcpiiadcs pel senyor 
Eduard Martin rcspectc a aquestes esmenes, Nosaltres 
creiem que retornar al text inicial -pes tant, no acceptar 
cl text d’ara, que la Comissi¿) ha aprovat--, ks reforGar 
l’auioritat del President i reforipr l’autoritat de la Mesa, 
en un sentit institucional, pcrquc facilitem que la Mesa 
assessori el President en tastes Ics seves decisions. 

Scgons el text tal com qucda ara, es cl Presidcnt qui 
personalment supleix el Reglament. Com s’ha dit aqui i 
ho volem repetir, nosaltres creiem que cap Diputat no 
hauria de tenir aquesta greu responsabilitat i que hauria 
de ser distribui¿la colkgialment, peryue el Reglament ja 
ens permet de diversiticar tots els moments procedimen- 
tals. II aquest n9ks un que podem posar en una escala 
d’actuacions, i en els graons corresponents hi ha d’haver 
la Mesa amb tot el seu pes. VoIem recordar aqui que no- 
saltres, amb el mixim respecte envers la figura del Presi- 
derit del Parlament, i envers la iPgura del President com a 
figura parlamentaria, Fhrem els defensors, en un debat 
corresponent de la Comissi6 de Reglamcnt, del vot de 
qualitat en mans del President. A la Comissi6 de Regla- 
ment, hi va haver una polkmicw sobre si el President de la 
Comissió de Reglament tenia o no, en cas d’empat, vot 
de qualitat. Nosaltres considerhcm que, malgrat tot 1% 
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sicib i elcccib, com is molt natural-, i que aquesta dift- 
renciacib que el mateix Estatut fa dcl President i de la 
Mesa és motiu mhs que suficient per a introduir-’la cn els 
títols del Capitols 11 i de la Seccib Primera, ja que al ma-. 
teix temps i’articulat ho reflecteix separadament i clara- 
ment. Sense que hagi estat esmenat, j o  llegeixo que cn 
l’articlc 28 es diu i<... altra futicib que els encomanaran ei 
President i la Mesa)). I en l’article 29 es diu {L. dels tre- 
balls de’la Cambra segons les disposicions del President i 
cxerceixen a més qualsevulla altra fiincib que els enco- 
manaran el President i la Mesa)). Per tant, no ks exclusi- 
vament formulari el fet que la figura i kas funcions 
propies del President siguin omeses del titoi del Capitol 
í I  i la Seccib Primera. I a ayuestes dues esmencs, igual 
que a Ics consegüents, el meu Grup s’hi opusarh. 

Quant a l’article 26, en el punt primer, pertocant a 
aquest aspecte que diu: &Entre reunit3 i reunió, interpre- 
tar i suplir el Reglament en casos de dubte i d’omissib, 
que ve conjuntat amb l’articlc 27, quan es diu que el Pre- 
sident del Parlament {{interpreta i supleix, si cal, en el 
curs dc les reunions)), cal aclarir quc cl concepte reunio 
rnks endavant ks especificat cn aquest Reglament, en el 
scu article 56, que al seu moment seria posat a la canside- 
ració dels senyors Diputats, i que {{es considera sessió el 
temps parlamentari dedicat a esgotar I’ordre del dia. Rep 
el nom de mini6 la part dc la sessió tinguda durant el 
mateix dia)). Per tant, aplicat al Ple de la Cambra, I’arti- 
cle 26, on s’enumeren les funcions que corresponen a les 
Meses, queda clar que, en dir {centre reunió i reunió)), fixa 
un espai de temps que clarifica la seva actuació. Per6 si 
després llegim quines sbn aquestes funcions -i estalviaré 
als senyors Diputats, donada I’extensió que ha tingut 
avui el debat, la lcctura d’aquestes funcions-, queda clar 
que aquestes funcions no poden ser executades per la 
Mesa mentre, per exemple, esta reunit el Ple. Són fun- 
cions que es faran entre reunió i reuni6 precisament. 
D’attra banda, quant R l’article 27, i en el moment en que  
es diu que el President {(interpreta i supleix, si cal, en el 
curs de les reunions), primerament, les qüestions de 
dubte i d’interpretació, sobretot en un Reglament tan ex- 
tens, tan elahorat, tan proli fic com és aquest, m’imagino 
que seran relativament poques, perd, 6s evident que, si hi 
ha un dubte, el President del Parlament no es reunirii 
amb la Mesa, per agilitzar els debats, per anar a discutir 
quines són aquestes interpretacions, sinó que sobre la 
marxa del debat podri donar la seva interprctacib per 
aquells motius que ell mateix i a judici propi consideri su- 
ficients. Si, malgrat tot aixo, pogués succeir un cas que j o  
ara no m’irnagino, per6 d’importancia cabdal, evi- 
dentment que se suposa al senyor President del Paria- 
ment prou criteri perqui: en aquefl moment consulti els 
membres de la Mesa. 

Per tant, dit aixd, ha de quedar clar que el nostre Grup 
s’oposara a les esmenes del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya i de? Partit Socialista. Gracies, 

El Sr. PRESIDENT: Els grups esmenants volen utilit- 
zar el torn de rectificaciú? El senyor Martin. 

El Sr. MARTXN i TOVAL: Senyor President, senyors 
i senyores Diputats, en primer lloc, intervinc per desfer 
una interpretacici que convé que quedi molt clara. Tinc la 
impressiú que el senyor Vifials ha fet un judici de valor 

scgons el qual el meu discurs anterior i les nostres esme- 
nes corn a grup volien rebaixar el paper del senyor Presi- 
dent cn aquesta Cambra. Que quedi constancia, per al 
senyor President i per a la Cambra, que qui ha parlat 
aqui de rebaixar papers és el senyor Viñals, en cap cas ni 
el senyor Marth ni el nostre Grup. 

Per& a més, per deixar clares algunes coses. Per quk 
no volem rebaixar papers? Clarissim: article 25, apartat 
segon: {(La Mesa actua sota la direcció del President del 
Parlament i representa la Cambra en els actes que assis- 
teix.)) Ja esta dit tot quant al contingut. i desprks, anem 
funcio per funcio. ¿Per que  es va afegir deshores el tema 
del President, com a títol en el Capitol I1 i la Seccib Pri- 
mera? I no curiosament, per exemple, en la Secció Se- 
gona, que diu {{dels membres de ia Mesa)), i on es diu (<el 
Ple elegeix els membres de la Mesa en la secció constitu- 
tiva del Parlament. 3. Les votacions del President, dels 
Vice-presidents E dels Secretaris es faran successiva- 
ment? No s’hi troba sentit de contingut, sinó, en tot cas, 
furmulari, com he dit abans. 

Quant al tema de 1’Estatut de Catalunya, podria ser un 
argument si, a més, el seu grup, senyor Vifials, agafés 
aquest argument sempre amb coherkncia i liaguis tingut 
compte de no inventar-se la figura dels no adscrits, per 
exemple, dificilmcnt acceptable, des d’uunx perspectiva ju -  
rídica, en el text de 1’Estatut. Pero deixem el tema de 
banda, I’important és que aqui es fa Una regulacib de 
President amb poders en aquest Parlament. 

1 anem a. l’altre terna, que &s l’important. Creiem que 
nosaltres hem defensat la figura del President amb aques- 
tes esmenes, perquk deixar al President la dificil tasca de 
decidir quan cal suplir el Reglament en el curs de les reu- 
nions creiem que no 6s bo per al President que ara, i es- 
perem que per temps, dirigeix eh debats d’aquest Ple. 
Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Ribb desitja utilitzar el 
torn de rectificació? (El senyor Ribo’ mamfesta que no, i 
el senyor VirZaIs demanu per parlar.) El senyor Viñals? 

El Sr. VIRALS: Senyor President, vindrk aqui. 
Nomes des de [’escó em permeto dir que no trobo de- 
ments de rectificacio substancials en les recomanacions 
del Diputat senyor Martin i T o v ~ ,  i com que els senyors 
Diputats ja tenen prou elements de judici, amb aixb ho 
dono per acaba1 

El Sr. PRESIDENT: €315, en aquest cas, doncs, pudem 
passar a votaciti. Crec que s’imposa. votar separadament 
les diverses qüestions que han estat defensades de ma- 
nera conjunta. Aixi, primerament, proposaria de votar el 
titol del Capital I1 i el títol de la Secció Primera d’aquest 
capitol. 

Els senyors Diputats que estiguin a favor de l’csmena 
presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya i pel 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Cata- 
lunya, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que estiguin en contra, que es po- 
sin drets. 

Els senyors Diputats que s’abstinguin? No hi ha 
abstencions. 

L’esmena ha estat rebutjada per 72 vots en contra i 5 5  
a favor. 

Be, en aquest CRS, senyors Diputats, jcreuen que po- 
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dem ajuntar la votacib d’aquests titols a la de I’artide 
segiient, o prefereixen que ho votem separadament? 

El Sr. CAPDEVILA: Separadament. 
El Sr. PRESIDENT: Separats els títols, molt be. fis 

que al 25 no hi havia cap esmena, per aixo ho deia, per6 
is  igual. 

Passem a votar el Dictamen pel que fa referencia ai 
títol del Capítol I1 i al títol de la Secció Primera d’aquest 
capítol. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictarnen de la Comissió, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que decideixin abstenir-se? 
El text d’aquests títols que figura en el Dictamen de la 

Comissió ha quedat aprovat per 72 vots a favor i 55 en 
contra. 

Tot seguit anem a votar I’article 25, a1 qual no s’ha 
presentat cap esmena. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb et text 
del Dictamen, que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
N o  havent-hi cap vot en contra ni cap abstenció, l’arti- 

cle 25 ha estat aprovat per unanimitat dels presents, 
A continuació anem a votar les esmenes 14 i IS, pre- 

sentades pel Grup Socialista i pel Grup pariamentari del 
Partit Socialista Unificat, referents a l’article 26 i 27. Evi- 
dentment, totes dues estan totalment relacionades, de 
manera que suposo que els grups esmenants no tenen 
cap inconvenient que aquestes dues esmenes es votin 
conjuntament. 

Eis senyors Diputats que estiguin d’acord amb les es- 
menes presentades als articles 26 i 27 pel Grup Socialista 
i pe1 Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, que 
es posin dempeus, 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que desitgin abstenir-se? 
Les esmenes del Grup Socialista i del Grup Parlamen- 

tari del Partit Socialista Unificat han estat aprovades per 
71 vots a favor i 56 en contra. 

Com que no hi ha altres esmenes presentades, s’entén 
que aquestes esmenes constituiran ara el text dels articles 
26 i 27. 

1 podem passar ja als articles segiients. 
Interpretem -suposo que no hi ha ningu que hi estigui 

en dcsacord- que les esmenes presentaven un nou text, 
que eliminava uns mots, pero presentava un nau text 
complet de I’article, i que per tant la votació de les esme- 
nes fa innecessaria la vatacio dei text anterior del Dicta- 
men. 

El Sr. CAPDEVILA: Explicacib de vot, senyor Presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: EI senyor Capdevila té la pa- 
raula per explicar el vot en nom del Grup Centrista. 

El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, cal recordar I’anteccdent de la Ponkncia 
i de la Comissi6 sobre aquests articles 26 i 27. A la Po- 
nkncia, no hi havia aquests afegitons, que posteriorment 
es van introduir a Comissib. fis a dir, dividir les facultats 
d’interpretacib del Reglament entre la Mesa i el President 
del Parlament, segons fos aquest dubte entre reunió i reu- 

nió o en el curs de la reunió. 1 cal dir que aquestes esrne- 
nes van ser guanyades per Convergkncia i Esquerra, 
desprks d’haver empatat amb socialistes i comunistes i 
amh l’abstencio del nostre Grup parlamentari, cosa que 
va donar lloc al vot ponderat en el si de la Comissib. 
Aleshores, com que els dos Grups proposants O que ha- 
vien abonat l’esmena ;urnaven 57 Diputats, que repre- 
sentaven els seus companys presents a la Comissib, 
contra 55, els del Grup parlamentari Socialista i del Par- 
tit Socialista Unificat de Catalunya, aquesta esmena -ho 
repeteixo, per vot ponderat, per 57 contra. 55  i amb 
I’abstencio del nostre Grup parlamentari- va ser incor- 
porada al text de la Comissib. 

voldria afegir-hi tambc que som davant d’una qüestib 
com- tantes i tantes qiiestions -i crec que aixo és oportli 
que es digui- que han estat objecte de discussió des de la 
fi d’abril, durant tot el maig, part del juny i desprks en 
Comissi0 i en les quals els criteris no han estat concor- 
dants entre els diferents Grups. Com, en definitiva, hi ha 
hagut moltes raons de caracter tecnic, exclusivament 
tticnic, en favor d’una tesi o aitra, i com, en definitiva, els 
arguments donats ara pel representant d’un Grup, des- 
prks pet representant d’un altre Grup, han estat admesos 
o no admesos, per& des d’una base de molta raonabilitat i 
de molta racionalitat moltes vegades, seriosa, tkcnica, al 
marge de qualsevol altra mena de consideracio. Potser 
no feia falta aquesta explicacib, pero feta és. 

Aleshores, per quB nosaltres, que ens vam abstenir lla- 
vors, ens hem sumat ara, també, al vot contrari al text de 
Comissib del Grup parlamentari Socialista i del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya? 
Per les raons segiients, 

Pero abans valgui aqui una altra matisacib. Els argu- 
ments són absolutament apersonals, i nosaltres voldríem, 
en totes les altres argumentacions, actuar com crec que 
hem demostrat a bastament al llarg del nostre comporta- 
ment en el si de la Ponencia i posteriorment de la Comis- 
sib, on hem intentat des d’una optica seriosa, rigorosa, 
fonamentalment tecnica --evidentment, ¡a gorra politica, 
dificilment un se la pot acabar de treure, i si jo afirmks e1 
contrari no  ho creuria ningú- de fer aquest Reglament 
del Parlament, que ha de ser instrument i via quan aqui 
vinguin els debats i es produeixin les votacions i es gua- 
nyin I) es perdin les respectives posicions dels Grups par- 
lamentaris. 

Aleshores, si analitzem la figura del President del Par- 
lament, veiem que té un triple camp d’actuacio, o les se- 
ves funcions s’exerceixen, d’dguna manera, en tres 
camps diferents. En primer lloc, segons l’article 27, {(té la 
representacio de la Carnbran, pel fet de ser President del 
Parlament de Catalunya. Jo diria que ks aquesta una ves- 
sant potser més externa que no purament interna del Pre- 
sident dei Parlament, N’hi ha una altra, que k s  detallada 
en l’article 27, que si que fa referencia, especificament, a 
les funcions internes del President de la Cambra: ({Esta- 
bleix i mant& l’ordse de les discussions i dirigeix els de- 
bats amb imparcialitat i atent al respecte degut al Parla- 
ment; compleix i fa complir ei RegIamcrit.,r O sigui, que 
tot esta orientat pensant fonamentalment en el lloc que 
ocupa actualment el President del Parlament. fis a dir, 
segut en el centre d’aquest hemicicle i dirigint els debats 
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parlamentaris, complint i fent complir el Reglament, i, 
d’altra banda, establint l’ordre dels debats que tenen lloc 
dintre d’aquesta sala. Per6 hi ha també, i correspon a la 
Mesa -Mesa elegida pcr tots els Diputats aquí presents- 
uila de les funcions que li donen tots ei reglaments dels 
Parlaments: que és interpretar i suplir el reglament cn cas 
de dubte i omissió. Perque actua corn a organ colkgiat. 
i, certament, el Prcsidcnt forma part d’aqucst organ 
colkgiat i ell presideix i n’ks el cap. 1 si se’l subratlla -i 
nosaltres hem votat a favor que es posés com a titol d’a- 
quest Capit01 TJ ({Del President i dc la Mesa+, ks per- 
q u e  aqui si que cnteniem que era una qücstib purament 
formal, que era una qüestió de subratllar d’alguna ma- 
ncra la singularitat del President respecte a la Mesa d d a  
qual ell forma pari i de la qual és el cap carn a brgan 
colkgiat. I per&, d’altra banda, com deiem tambk, cl 
President t i  tina representació externa de la Cambra, en 
la qual no l’acompanya la Mesa, sinó que llavors actua 
amb una certa i autkntica singularitat. Per aixo era 
congruent. Per aixb, d’altra banda, 6 s  purament formu- 
lari. No hi hem tingut res a oposar, ni aqui ni a la Comis- 
si6 i hem votat a favor que es diguks ~ D c l  President i de 
la Mesan. Per6 aqui és diferent. Aqui es tractaja de tenir 
l’absoluta responsabilitat, amb tot ei que aixb comporta, 
el President per si sol, d’intcrpretar i suplir, a mks, sf cal, 
el Reglament. I entenem que aquesta ks una funcib tipica 
de la Mesa, que potser k s  la seva funcid, mks important, 
perqui aixb cs produeix en el si dels debats, ja lluny, di- 
gukssim, de la fredor de la reunio petita de la Mesa corn a 
tal o amb la Junta de Portaveus, en el fort dels debats, on 
la Mesa actua com a organ colkgiat. I, per tant, es 
congruent el que deia inicialment la Ponkncia, d’interpre- 
tar i suplir el Reglament amb el que diuen els reglaments 
dels altres Parlaments. 

tAixu vol dir que el President no té cap facultat d’al- 
guna manera decisoria, quan hi ha problemes que se sus- 
citen e11 l’aplicació d’aquest Reglament en el curs dels de- 
bats? No, Evidentment que no. Perqul: suposo que 
després aprovarem, -em fa l’efecte que no hi ha. cap es- 
mena--- I’article 65.1, que diu que tcen qualsevol moment 
dcl debat, un Diputat pot demanar al President I’ohser- 
vanGa del Reglament, Amb aquesta finalitat, ha d’esmen- 
tar I’article o els articles l’aplicaciú dels quals reclama. 
Per a aixo no cal cap mena de debat, i hom ha d’acatar la 
resolució que el President adoptarh atenent I’alalegaciÓ 
feta)). Evidentment que en aquest cas el President no ac- 
tuari d’unn manera mecanica. Certament que si un Di- 
putat li diu que el senyor Capdevila en aquests moments 
ja passa dei temps reglamentari, que se’n va a altres te- 
mes que no afecten la qiiestió del debat, si resulta que ha 
sortit a parlar per alhsions i esta parlant de qüestions 
que no s’acorden gens amb ei tema que ens ocupa, un 
Diputat pot reclamar al President que el senyor Capde- 
vila compleixi el Reglament. I, ben cert, el President en 
aquest moment fara un judici de valor, fara una interpre- 
tacio i fari una aplicacib d’aquest Reglament. Per tant, 
no es neguen, evidentment, al President aquestes facul- 
lats que deriven del mateix Reglament i, concretament, 
dc l’aarticle 65. 

Per6 és que interpretar i suplir sempre i en qualsevol 
moment, si cal, en el curs de les reunions el Reglament 

cntcnem que es una funci6 -fins i tot per a salvaguardar 
la mateixa dignitat del carsec, peryue aixo comporta una 
forta responsabilitat per al mateix President- que és mi- 
llor que sigui la Mesa, amb la suspensib, si es necessaria, 
de la reunió, qui decideixi col.legialment, que per aixb ac- 
tua i la defincix c1 Reglament, a I’article aprovat, corn a 
organ colJegiat. 

D’altra banda, hi ha Ics funcions del President, repe- 
tcixo, i sempre hi ha un judici de valor i interpretatiu, 
quan cxerceix les seves funcions d’establir i mantenir 
I’oordre en les discussions i dirigir els debats, etc. etc. El 
mateix article 66, que segueix el que he llegit, després de 
parlar de les intervencions al Ple i dels debats a la totali- 
tat, i si un torn a favor, i’altre en contra, ctcktctcra, acaba 
dicnt: ({El que s’estabkix en els apartats anteriors no 6s 
en dctrimcnt de les facultats del President per a ordenar 
el debat.)) O sigui, que entenem que el text de la Po- 
nkncia, que nosaltres no vam creure oportu -si m& no 
cns vam abstenir aleshores-, que fos esmenat i modifi- 
cat, cra suficient, quedava prou clar. Creiem que no hi 
havia problemes majors, i no n’hi ha d’haver, i per si n’hi 
ha, hi ha cl mecanisme prou establert ara al Reglament. 
Per tant, i per aquesta rao, nosaltres hem votat a favor 
de les esmenes, i en conseqühcia hem votat en contra 
del text de la Comissió. Gricies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Algun altre Grup vol explicar el 
seu vot? (Pausa.) Rk, en aquest cas continuem el debat. 
Als articles 28, 29 i 30 no hi ha esmenes presentades. 
Aleshores, podríem passar conjuntament al icxt del Dic- 
tamen. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen per als articles 28, 29 i 30, que es posin 
dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra:) 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstenció, que- 

den aprovats els articles 28, 29 i 30 per unanimitat dels 
presents. 

Fli ha ara una esmena en veu, presentada pel Grup So- 
cialista, que proposa afegir un nou article cn aquesta sec- 
ció, article que, si fos aprovat, significaria, evidentment, 
un desplaqament correlatiu de la numeracib, per6 que 
provisionalment, per a no apartar-nos del text imprbs, 
podem anumenar article 30 bis, i el desplaqament de la 
numeració tindria lloc més tard. D’acord amb les normes 
que fien utilitzat fins ara en el debat, &s a dir, d’acord 
amb els criteris interpretatius de la norma setena, gerquk 
aquesta esmena pugui ser admesa a tramit, cal que tots 
els Grups padarnentaris hi estiguin d’acord. ¿€-€i ha algun 
Grup parlnmcntari que s’oposi a aquesta esmena, de la 
qual primerament donarem lectura? 

Un Sr. SECRETARI: {(Quan, per vacant, abskncia o 
impediment de membres de la Mesa, s’hi produexi paritat 
a l’hora de prendre decisions, el President o qui en aquell 
moment exerceixi les seves funcions fara us del vot de 
qualitat. Aquest criteri sera aplicable també a les meses 
de les Comissions. H 

El Sr. PRESIDENT: Repeteixo la pregunta que havia 
fet anticipadament. ¿Hi ha algun Grup parlamentari que 
s’oposi a la tramitacib d’aquesta esmena? No havent-hi 
cap Grup parlamentari que s’hi oposi, és admesa a 
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trimit, El Grup Socialista pot designar un dels seus 
membres per defensar-lo. 

El Sr. RI&: El senyor Lorda. 
El Sr. PRESIDENT: EE senyor Lorda té la paraula. 
El Sr. LORDA: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, en nom del Grup Socialista tinc l’honor de pro- 
posar la introduccio d’aquesta esmena en veu desprks de 
I’article 30, que pot ser un article 30 bis o un article 3 1 si 
es desplaqa correlativament el nombre de la numeració 
subsegüent de I’articulat. 

EI contingut de l’esrnena s’ha donat ja a conbixer. Jo 
no tinc pas el proposit, ni potser tampoc la necessitat, 
d’esmerqar en defensa d’aquesta esmena tot el temps, ni 
de bon tros, que se m’ha assignat. Dues raons faciliten 
molt la meva tasca, i, per tant, tambt l’estalvi de temps. 
Primera, el fet que aquesta esmena d’addició en res no 
atempta que nosaltres en tinguem consciencia, contra els 
interessos politics o tactics dels diferents grups parla- 
mentaris d’aquesta Cambra, perqui ks? podriem dir-ne, 
de caracter neutral i estrictament procedimental. En 
comparació d’all6 que s’ha discutit en aquest hemicicle 
anteriorment, aquest k s  un tema menor. L‘esmena que 
nosaltres proposem ve tot simplement a emplenar un 
buit, un buit del qual ens varn adonar quan el debat de la 
Comissi6 de Reglament estava arribant a la seva darrera 
fase. La segona rao ks que ens en vam adonar tots ple- 
gats, i, per tant, sembla que tots plegats tindrem interes a 
emplenar aquest buit. Efectivament, no s’havia pensat en 
la circumstkncia, que podria produir-se, que hi hagués 
paritat en la Mesa del Parlament, i en la de les Comis- 
sions, i no s’havia pensat en el bloqueig de funcionament 
que aixo representava it l’hora de l’adopci6 de decisions. 
Cap article del Projecte de Reglament no hi Feia refe- 
rencia. Aquesta mancanqa, a la qual també ha fet refe- 
rencia el Diputat senyor Ribb, ens l’assenyala la mateixa 
practica parlamentiria, per tal com a la Mesa de la Co- 
missio de Reglament, el Dictamen de la qual ens ocupa 
ara, hi va haver un moment, quan, repeteixo, estava fina- 
litzant la seva tasca, en el qual es produi aquesta paritat 
que ens preocupa i que paralitza de sobte, efectivament, 
la presa de decisions. Aixb va donar lioc a un -anava a 
dir memorable, per6 potser no cal exagerar-, considera- 
ble enrenou que després, afortunadament, va tenir un fe- 
 li^ desenllac;, perque es va utilitzar una via que feia, en 
realitat, supirfiua la decisib de la Mesa. Perb, k s  clar, 
aquesta situació es podria repetir i no sempre es pot con- 
fiar que ens vinguin a donar la solucib aquestes raons 
aleatories. Del que es tracta es- doncs, d’evitar que la 
presa de decisions de les Meses es vegi amenagada de 
bloqueig a causa de l’ernpat de vots. La qiiestib és sum- 
mament senzilla. e s  per aixb que el nostre Grup proposa 
la inserció al Reglament del Parlament d’aguest article 
30 bis, o 31, convencuts com estem que hi és bbviarnent 
indispensable i que mereixer& per tant, I’aprovacib de 
tots els membres d’aquesta Cambra. Moltes gracies, se- 
nyor President. 

El Sr. PRESIDENT: iAigun senyor Diputat vol utilit- 
zar el torn en contra de l’esmena en veu proposada pel 
Grup Socialista? (Pausa.) Na hi ha torn en contra. Per 
tant, no hi ha rectificacid, tampoc, naturalment, Aiesho- 
res, abans de passar a votacib, voldria significar que el 

senyor Lletrat ens suggereix, per no haver de canviar la 
numeracio ni tan sols en una nova versi0 del Reglament, 
a I’article 30, ja aprovat, d’afegir aquest article 30 bis 
com un apartat segon. iE1 Grup esmenant no hi veu cap 
inconvenient, ni cap altre Grup dei Parlament? (Puusa.) 
En aquest cas, votariem aixo corn un apartat 2 de l’arti- 
d e  30. No havent-hi ja aitres paraules, passem tot seguit 
a la votacio. 

Els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que es 
posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que vulguin abstenir-se? 
No havent-hi ni vots en contra ni abstencions, l’es- 

mena en veu presentada pel Grup Socialista, que sera I’a- 
partat 2 de l’article 30, queda aprovada per unanimitat 
deis presents. 

Passem ara a la Secció Segona d’aquest mateix Ca- 
pitol II del Titol 111. Aquí hi ha una esmena en veu que 
presenta el Grup parlamentari d’Esqucrra Republicana 
de Catalunya a l’cencapqalament de la Seccib Segona. 
L’esmena serii llegida pel senyor Secretari. 
Un Sr. SECRETARI: Esmena a I’encnpqalament de la 

Secció Segona del Capital 11 del Títol 111: substituir ({De 
1’elecciQ dels membres de la Mesal) per {(De I’eleccib del 
President i dels membres de la Mesa}). 

El Sr. PRESIDENT: Algun Grup parlarnentari té a1- 
guna ob-jeccio que aquesta esmena sigui, admesa a 
trami t ? 

El Sr. RTB6: Senyor President, el nostre Grup s’hi o- 
posa. 

El Sr. I-’RESIDENT: Molt be, el Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat s’oposa que sigui admesa a 
trimit. Aleshores, evidentment, d’acord amb les normes 
no es admesa a tramit i, per tant, l’esmena queda sense e- 
fecte. 

Passem, doncs, a aquesta SecciÚ, 1 en votar l’article 
3 1, votarcm al mateix temps, s i  els senyors Diputats hi 
estan d’acord, el títol d’aaquesta Secció, A I’article 3 1  no 
hi ha cap esmena. En canvi, n’hi ha a l’article 32. De ma- 
nera. que ancm a procedir a la votacib del text del dicta- 
men, tant pel que fa al títol de la Secció corn al text de 
l’article 3 1. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
del Dictamen, quc es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que desitgin abstenir-se? 
No havent-hi cap abstenció ni cap vot en contra, 

queda aprovat per unanimitat dels presents I’article 31 i 
el titol dc la Seccio Scgana, segons el text del Dictamen. 
Passem ara a I’article 32. A I’article 32 hi ha una sola es- 
mena presentada, pero amb el mateix text, pel Grup So- 
cialista i pel Grup parlamentari del Partit Socialista Uni- 
ficat, l’esmena número 16. Per a la seva defensa, té la pa- 
raula un representant del Grup Socialista. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Cedim el nostre torn al 
Grup del PSUC. 

El Sr, PRESIDENT: Molt bé, aleshores hi haura un 
sol torn de defensa. 

El Sr. MARTfN I TOVAL: Amb el benentks que ens 
reservem la possibilitat de parlar en un segon torn, per- 

javier
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quk hi ha la possibilitat de canviar els torns, senyor Presi- 
dent. Nosaltres el que volem 15s canviar el torn. 

EI Sr. PRESITTHNT: Ei&, jesth d’acord el Partit Socia- 
lista Unificat que es canvi’’ l’ordre dels torns? (li1 senyor 
Riho’ manresta que sí’.) Molt bti Doncs, d’acord amb 
aquestes condicions, ti: la paraula en nom del Grup par- 
lamentari del Partit Socialista Unificat el senyor Ardiaca. 

El Sr. ARDIACA: Scnyores i senyors Diputats, mi- 
rare d’ésser ben breu. Tanmateix, cal que insisteixi, en 
nom del Grup del Partit Socialista Unificat de Catdu- 
nya, ;1 demanar-los que tornem a reflexionar tots plegats 
sobrc l’apattat 1 d’atquest articlc 32. EA nostra proposta 
&s dc rcprcndre el text inicial de la Ponkncia, que ens 
sembla més encertat tal com era yuc no pas :ira amb l’es- 
mena quc s’hi ha afegit. Considerem que la Fresidencia i 
tambc eis altres &recs de la Mcsa del Parlament sbn 
prou importants per ii no deixar la seva clcccib a un at- 
zar com el que sc’ns proposa. Creiem que el Parlament 
HO hauria d’admetrc yuc el President de la Cambra pugui 
un dia no ser el resultat de la voluntat majoritaria, i en- 
cara diria j, que Ampliament majjoritiria, de les persones 
que intcgrcn el Parlament. Entenem que scria un error 
greu dcixar que el Prcsidcnt pugui ser en algun cas 61 re- 
sultat d’una casualitat tan casual com la d’haver nascut 
uns anys o uns mcsos o uns dics abans d’un altre candi- 
dat. E1 fet k s  que així, d’aqucsta manera, el Parlament es 
pot trobar amb un President dc la Cambra elegit per 
mcnys de la meitat dels seus components, a t h  el nombre 
qiic hi hagi d’abstencians. Si aixb arribava, pensem que 
no scria gens bo per al funcionament de les institucions i 
pcr a iot alio quc n’cspera el poble de Catdunya. El fet 
qzic les legislatures s’otpren xiorrnalment en bon nombre 
de paikos amb cl nomenament d’una Mesa d’edat, ja pre- 
vista ahans dc les eleccions, no te res a veure amb c] cas 
quc posem a discussib. La Mesa d’edat no tk cap altra 
missio que la de coordinar la primera sessi0 fins al nome-. 
narncnt de la Mesa dc veritat. Naturalment, el Grup del 
PSUC hem cstnt i estem completament d’acord amb 
aquesta norma dc les Meses d’edat provisionals, Pcri, la 
Presidilicia conternpl ada per l’articlc 3 2, conjuntament 
amb els altres cirrccs de la Mesa, h a  de presidir la 
Cambra durant tota la legislatura, i per aixo mateix ente- 
nem quc ha d’ksser elegida des d’una visih i una concep- 
cib politiqucs i no pas per casualitat, per riu3 dels anys 
que t i  el candidat. Se’ns podra dir que e1 cas previst per 
l’article 32 dei Iteglarncnt -quatre empats scguits- k s  
moEt dificil quc es produeixi, i que probablement no suc- 
ceiri mai. 1, efectivament, pot ser aixi, que no succeeixi 
mai. Per6 llavors, per qu& no admetre l’article tal corn 
era inicialment, cercant la solucib per la via de les succes- 
sives votacions? El fet és que la previsió en el Reglament 
d’una possible solucib basada en I’edat temem quc pot 
tendir a orientar malament la mirada dels diversos 
Grups, que pot moure a fer cornp1.m petits, que escurqara 
o scgara la perspectiva politica, cada cop que calgui ele- 
gir el Fresidcnt. I, en canvi, el plantejament inicial, el que 
deixa el nomenament del President i, consegiientmcnt, 
deis altres carrecs dc la Mcsa a l’eleccib repetida tantes 
vegades com calgui te, si més no, l’avantntge d’obligar- 
nos a tots a la recerca d’una soIuei6 política, a trobar un 
acord que asseguri una votacib majoritiria, la qual ga- 

rantira E’autoritat i la plena respectabilitat democratica 
de la Prcsidkncia i de la Mesa del Parlamcnt per a tota la 
Icgislatura i per a tots els components de la Cambra. fis 
per tot aixo que nasalires demanem la stiprcssib de l’cs- 
mena citada a favor del text inicial de I’article 32, en el 
primer apartat, del Reglament. 

El Sr. PRESIDENT: Algun Diputat vol fer un torn en 
contra? E? scnyor Victar Torres? 

El Sr. TORRES: No. 
El Sr. MARTíN I TOVAL: Senyor President, si li 

sembla far& jo la defensa en aquest moment d’una altra 
esmena que no ho ser& perqui presentem una esmena en 
veu, senyor President, que ks coneguda dels Grups parIa- 
mentaris i quc trasllada a la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Llavors, segons cl procediment 
utilitzat ja nntcriorment, Iicm de veure si aqucsta esmena 
en veu és acccptada per tots els Grups. 

El Sr, MAKriN T TOVAL: fis una esmena en veu, se- 
nyor President, presentada pel Grup de Convergkncia i 
Unib i pel Grup Socialista. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bk. Aleshores demano al 
senyor Secretari que vulgui donar-hi lectura. 

Un Sr. SECRETARl: {{Es cansidcrara elegit aquell 
dels candidats que pertanyi a la llista més votada en les 
eleccions, H 

EI Sr. PRESIDENT: ks a dir, que, d’acord amb 
aquesta esmena en veu, que implica, naturalment, la reti- 
rada per part del Grup Socialista de l’esmena que havien 
rnaritingut a l’article 32, el text dcl Dictamen queda 
smbstitui‘t, en les swes cinc darreres paraules, pel tcxt 
següent: {aquell dels candidats que pertanyi a la ilista 
mes votada en ics eleccions)}. lis a dir, que si persistcix la 
paritat cn la votacib desyrks de quatre votacions, es con- 
siderari elcgit, no el candidat de ni& edat, corn deia el 
tcxt dei Dictamen, sinb el candidat que pertanyi a la llista 
mks votada en les eleccions. 

¿Algun Grup parlarnctitari té objeccib yuc aquesta es- 
mena sigui admesa n trkrnit? (Pausa,) N o  hi ha cap ob- 
jeccio. Aleshorcs, haurem de dcmanar al Grup Socialista 
que dcfensi la scvii esmena, i despres, a l’hora de votar, 
naturalment haurem de votar primerament l’esmena rnks 
allunyada del text del Ilictamen, que k s  i’esrnena del Par- 
tit Socialista Unificat de Catalunya, i desprk votarem 
l’esmena del Grup Sociaíista. 

El Sr, MARTiN 1 TOVAL: Senyor President, com 
que I9esmena csti signada pei Grup de Convcrgencin i 
Unib i el Grup Socialista, el nostre Grup cedeix el torn de 
dcfensa al Grup de Convergencia i Unib. 

E! Sr, PRESIDENT: Té la paraula cE senyor Camps, 
del Grup de Convergencia i Unib. 

El Sr, CAMPS J ROVIRA: Senyor President, senyo- 
res i scnyers Diputats, aquest és un tema menor, ks un 
tema quc ens sembla poc important. Va ser un terna ja 
poc important en la discussió de Ponencia i, despres de 
Cbrnissib, i el text que en va resultar no va ser defensat 
amb emfasi. Recordo que la solucib dc la defensa va ser 
f’cta pci Diputat senyor Hortala, que va prccisarnent cs- 
mentar que en el sistema de dissoldre l’empat, un empat 
que de bell antuvi sembla dificil, és absolutament impro- 
bable que després de quatre votacions resultant en pari- 
tat, no s’hagi arbitrat el sistema d’arribar a uns acords 

javier
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politics -jo ctec que es absolutament hipotetic, valgui 
l’expressió, pensar en una quarta paritat en votaciti--, i el 
Diputat senyor Hortala, d’Esquerra Republicana, que es 
qui va int,roduir precisament aquesta fbrmula per desfer 
l’ernpat, va dir i va explicitar que no en feia pas qijestió, 
que era un sistema per a dissoidre l’empat, no pas el més 
bo, que tot sistema cabalístic, casual, incidia amb una 
fórmula de poca puritat democratica en la soluciÓ d’a- 
quest empat, Per6 en aquells moments la C~missii, no en 
va trobar cl desllorigador. Ens sembla que l’esmena tran- 
saccional que es presenta conjuntament troba una 
fbrrnula, potser mes adequada, potser menys doleta, de 
desfer aquest empat. fis absolutament lbgic en puritat de- 
mocratica que, arri bada, repeteixo, una quarta cir- 
cumstancia de paritat en l’eleccib del President del Parla- 
ment, sigui aquella llista que ha obtingut més vots en l’e- 
leccii, precedent a l’elecció del President del Parlament 
que pugui assolir aquesta Presidencia. Només peryue es- 
tableix un mecanisme per a desfer aquest empat que ens 
sembla menys dolent que el que es proposava en et text 
de Comissib, nosaltres estem d’acord amb aquesta es- 
mena i demanem que es voti. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Algun torn en contra de l’es- 

mena presentada en veu pel Grup Socialista amb la sig- 
natura del Grup de Convergkncia i Unió? (Pausa.) No hi 
ha torn en contra? Aleshores, crec que, IIQ havent-hi ha- 
gut torns en contra, tampoc no procedeix cap rectifica- 
cib, i, per tant, passem immediatament R la votacib. L’es- 
mena mks allunyada del text del Dictamen és, evi- 
dentment ... (...El senyor Ardiaca s’izixecu per parlar.) 

El Sr. ARDIACA: Senyor President, nosaltres retirem 
la nostra esmena. 

EI Sr. PRESIDENT: Molt bé, aleshores ens estalviem 
una vatació. El Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat retira la seva esmena, i per tant, f’única esmena 
pendent en aquest artide es I’esmena en veu que acaba 
de ser defensada pel senyor Camps. En aquestes condi- 
cions, passem a votar aquesta esmena. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
de I’esmena que es posin dempeus. 

Els senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
NQ havent-hi cap vot en contra ni cap abstencib, l’es- 

mena en veu presentada w l’apartat 1 de l’article 32 pel 
Grup Socialista, amb la signatura també de Conver- 
gencia i Unib, queda adoptada per unanimitat. 

Procedeix ara votar eis apartats 2, 3 i 4 d’aquest ma- 
teix article, als quals no s’havien presentat esmenes. 

Els senyors Diputats que estiguin d’acord amb el text 
de3 Dictamen per als apartats 2, 3 i 4 de l’article 32, que 
es posin dempeus. 

Eis senyors Diputats que hi estiguin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
No havent-hi cap vot en contra ni cap abstencib, els 

apartats 2, 3 i 4 de I’article 32 del text del Dictamen que- 
den aprovats per unanimitat dels presents. 

Senyors Diputats, ks una mica tard, pero si poguéssim 
aprovar els articles 33, que tk esmenes, i eis 34 i 35 que 
no en tenen, hauríem acabat el Capítol 11, és a dir, hau- 
riem acabat una unitat del Reglament. De manera que 

suggereixo de continuar la sessió fins aquest punt, que 
cspero que no sera gaire llarg. 

A I’artide 33 hi ha una emena presentada pel Grup 
Socialista, que representa un vot particular ja mantingut 
en Poniitncia, que proposa establir en l’article 33 dos 
apartats, apartat 1 i apartat 2. Quant al contingut de l’ar- 
ticle, queda modificat sensiblement, pero en una qiiesti6 
que no és tampoc, em sembla, de gran irnportancia. Ales- 
hores, pensa que les dues esmenes, la 17 i la 18, poden 
ser defensades simultaniament, i per a defensar-les te la 
paraula un Portaveu del Grup Socialista. El Diputat se- 
nyor Lordsa ié la parada. 

El Sr. LORDA: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, tinc la impressió que aquesta vegada el meu 
triomf no seri tan facil. De tota manera, ho intentarem. 
I, en primer lloc, voldria fer una petita exposicib de l’es- 
tat de la qüestió. Es tracta, simplement, de tornar al text 
de la Pontincia. Perquh en el primer apartat de i’article 
33, text de la Comissió, es diu wontindran mes d’un nom 
o el de qualsevol Diputat)}, i aleshores continua q u e  no 
hauran cornpht)}, i a la Ponkncia es diu nomes <moms 
de Diputats)>. Pero aquesta alteració del primer apartat 
es produeix en funció del manteniment o la supressib del 
segon apartat que figurava al text de la Poncncia i que al 
text de la Comissi0 s’ha suprimit. Tot es redueix, en reali- 
tat, a la disjuntiva de declarar nul4es o no les paperetes 
on, en votacions que requereixen que s’hi escrigui nom& 
un nom, n’hi figuren mes d’un. El Grup Socialista opina 
que aquestes paperetes amb mks d’un nom no han de 
declnrar-se nulks. Creiem que són valides i que, com es 
diu en el text de la Ponkncia, en I’escrutini s’ha de com- 
putar el primer nom escrit, mentre que els aitres seran 
considerats com a no inscrits. 

¿Per qu& el Grup Socialista, en nom del qual tinc l’ho- 
nor de dirigir-vos la paraula, opina així? En primer Uoc, 
voldria anunciar un principi general sobre el qual fona- 
mentar les meves consideracions. En els segiients termes. 
S’ha d’evitar, en tota. la mesura possible, neutralitzar eis 
efectes de l’exercici del dret de sufragi, dret corn tots sa- 
bcm fonamental, decisiu, en un rigim democratic. Tenint 
en compte aquest principi, i per tai d’evitar justament 
aquesta neutralitzacib, cal fer un esfosq adreqat a inda- 
gar les raons, motius o causes que hagin pogut induir el 
votant a exercir el seu dret incorrectament. Si podem 
concloure d’aquesta indagació, baldament sigui d’una 
manera prccaria, que I’emissiÓ del vot o el mobil d’emis- 
Sió, encara que no s’ajusti totalment a la prescripció for- 
mal, implica la manifestacib d’una voluntat d’opció, 
aquesta voluntat s’ha de respectar. No és Ia lletra, en 
aquest cas fa lletra de la norma rígida, all6 que ha de pre- 
valer, sinb l’eesperit. Aixi com el vot en blanc i la 
ilkgibilitat, per citar els aitres termes del text, son causes 
ben indiscutibles d’anul-lació, per la senzillissima raó que 
el missatge de la papereta queda totalment interceptat i 
ni tan sols es presta a cap interpretacib, el fet que en una 
papereta s’hi hagin escrit tres noms, posem per cas, quan 
nomes se n’hi havia d’haver escrit un de sol, no fa pas in- 
desxifrable, corn en els casos anteriors, el’ missatge, es a 
dir, la voluntat del votant, ans al contrari, diríem que la 
fa manifesta i fins i tot, en aquest cas, podríem dir supe- 
rabundant. Si ell mateix, el votant, en la disposició en quk 
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ha escrit els noms deixa ben establert un ordre de prcla- 
ciÓ, podem deduir amb tota claredat, mks enlla de la in- 
correcció, que ha exercit el dret de sufragi a favor dc la 
persona el nom de la qual figura en primer Floc. La VO- 
luntat d’opcit, ks, doncs, perfectament clara. Si és així, i 
si la papereta s’anulh, no s’anu1.la simplement un vot, 
sinó quc en el fons s’atempta contra el dret de sufragi, i 
a k o  es molt més greu. En tot cas, abans que se’n ressenti 
l’excrcici del dret de sufragi, k s  mes prudent d’acceptar la 
papereta com a valida, tot i concedir al votant, el sub- 
jecte de drets, el benefici del dubte. crin dubio, pro voto)), 
com es diu solemnement i academica cn llatí. S aquestes 
rancies sen th ie s  llatines tenen l’avantatge que són, en 
realitat, una acurnulacib de saviesa. 

Per totcs aquestes raons, el Grup Socialista proposa a 
la Cambra que el tcxt del Dictamen de la Comissió, refe- 
rent a I’article 33 del Reglament del Parlament de Cata- 
lunya, sc substitueixi pel de la Ponkncia, es a dir, modifi- 
cant en alli> que I’afecta I’apartat 1, reintroduint-hi un 
apartat 2, que diu: ((Quan en una papereta hi haura mks 
noms &Is necessaris, nom& se’n cornputara el primer i 
01s altres seran considerats corn a no inscrits.)) 

Moltes gricies, Senyor President, 
Ei Sr. PRESIDENT: Algun senyor Diputat vol utilit- 

zar el torn en contra? El senyor Capdeviln, del Grup 
Centrista. 

El Sr. CAPDEVILA: Senyar President, senyores i se- 
nyors Diputats, intentari ser breu per defensar el text de 
Comissió aprovat per aquesta almenys amb els vots sufi- 
cients perquk prosperés. El nostre Grup parlamentari va 
presentar una esmena i altres Grups parlamentaris se’n 
van fer ressb, i aiixi va obtenir els vots suficients perque 
s’incorporés al text de la Comissió. Aleshores, jo crec 
que no sbn necessaries grans paraules per a justificar el 
que ja virem dir i que V R  merkixer aquest vot majoritari 
a Comissi6 per a defensar el text que ha quedat incorps- 
rat definitivament al text reglamentari. Hi havia dues co- 
ses que el nostre Grup va esmenar. La primera de totes 
és quan deia l’article 33 que ((seran nulks les paperetes 
en blanc, les il-legibles i les que contindran nomes noms 
de Diputats que no hagin complert all6 que es preveu en 
el punt 1 de l’article 4n, es a dir, que no hagin presentat a 
l’Oficialia major la credencial expedida per I’organ co- 
rresponent de l’administracid, electoral. D’altra banda, es 
deia ({quan en una papereta hi haura mks noms dels ne- 
cessaris, nomes se’n computara ei primer i els altres se- 
ran considerats com a no adscrits). Hi havia un error ti- 
pogrific en el text editat. Aleshores, vam entendre que 
calia refondre en un sol els dos apartats, i aixb compor- 
tava la supressió del 2. Bé, certament, primerament, van 
entendre que ha de tenir el de qualsevol nom, que bs el 
text que ha quedat, el de qualsevol Diputat que no hagi 
complert all6 que preveu el punt t de l’article 4, el de 
qualsevol nom, ho diem en singular. I tambk diem que es 
considera nul-la la papereta en quk hi hagi mks d’un nom, 
per&, certament, aquest article 33 segueix el 32, que 
parla de l’eleccio del President, dels Vice-presidents i dels 
Secretaris. i aleshores tant per a I’eleecio del President, 
dels Vice-presidents i dels Secretaris, el text reglamentari 
es molt clar. Diu que per a l’elecci6 del President, cada 
Diputat escriura un sol nom a Sa papereta. El número 2 

diu que per a l’eiecció dels dos Vice-presidents cada Di- 
putat escriura un sol nom a la papereta. I el terces diu 
que per a l’elcccib dels Secretaris s’escriuri un nom a la 
papereta. Queda clarissim en el text reglamentari quc 
x’ha d’escriure un sol nom. Certament, abans de procedir 
a l’elcccib de la Mesa qui faci de President, en funci6 dc 
President d’edat, que aleshores presidira la Mesa, remar- 
cara a bastament, i, si no, es donari lectura a les normes 
del Reglament, que cada senyor Diputat ha d’escriure un 
sol nom a la papereta. Per tant, nosaltres entencm que 
s’ha de considerar, i la Comissib ho  va entendre així, 
ndla  la papereta que contingui més d’un nom, com les 
il.legibles, etc. Es dira que ((in dubio, pro voto)). Jo no se 
si es tan ranci aquest axioma, mks aviat crec que el Dret 
Roma diu 4 t h  dubio, pro rea)), En aquest cas, si conside- 
rem reus eis’biputats, potser per extensió eis seria apiica- 
ble tambk l’axiorna jurídic roma, pero jo crec que no es 
pot estendre tant, ni per analogia, aquest aforisme ju- 
ridic. I per quh? Es pot al-legar que se’n sessenteix el dret 
de sufragi. Aquestes s6n les paraules del Diputat que 
m’ha precedit en el us de la paraula. 

Aqui, senyores i senyors Diputats, no sorn en pre- 
sencia d’un cos electoral, i aixo, vam dir-ho a Comissió, 
un cos electoral indeterminat, un cos electorat que va a 
unes eleccions generals, les que han portat els mateixos 
Diputats a aquest Parlament. El vot I’ha d’emetre aquest 
cos electoral qualificat, constitu’it pels qui ja sbn Diputats 
del Parlament de Catalunya. Per tant, varn entendre, i 
entenem, que un error d’aquesta naturalesa ha de fer 
considerar el vot com a nul, exactament com els en blanc 
i els ilkgibles. I que no  se’n ressenteix cap dret fonarnen- 
tal, que excrcita el seu dret de sufragi, per6 que, certa- 
ment, errors d’aquesta naturalesa, quan el Reglament és 
clarissim, quan es llegiren breument les normes i les dis- 
posicions, vam entendre que han de fer considerar Ia pa- 
pereta en blanc. Per tant, entenent que ((in dubioa a favor 
de la intet-lighcia i del sentit cornii dels mateixos Dipu- 
tats, que no es poden equivocar, qui escrigui mks d’un 
nom, quan el Reglament es molt clar, la seva papereta no 
val. I res més, senyor President. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: ¿E¡ senyor Lorda vol fer us del 

seu dret a rectificacib? 
El Sr. LORDA: No, he quedat aclaparat davant la de- 

fensa del senyor C apdevila. 
El Sr. PRESIDENT: Aleshores passem ja irnmediata- 

ment a la votació de les esmenes presentades pel Grup 
Socialista, es a dir, les esmenes número 17 i numero i8  a 
l’article 3 3. 

(El Senyor Lorda demana intervenir per una qüestió 
d ’ordre.) 

El Sr. LORDA: Senyor President, el nostre Grup re- 
tira les esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: Retira les esmenes. Molt bk. 
Aleshores ja no cal aquesta votacio. Passem directa- 
ment, doncs, a la votacio del text del Dictamen. Jo pro- 
posaria, ja que I’article ha quedat sense esmenes i que els 
articles 34 i 35 tampoc no en tenen, que els votessim con- 
juntament. De manera que votem conjuntament els arti- 
cles 33, 34 i 35 en el text dei Dictamen. 



DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nbm. 9 / 22 juliol 1980 229 

131s Senyors Diputats que hi estiguin d’acord, que es 

Els Senyors Diputats que hi votin en contra? 
Els senyors Diputats que s’abstinguin? 
Queden, doncs, aprovats per iinanirnitat dels presents 

eIs articles 33, 34 i 35 en el text del Dictamen. 
Abans dc suspendre la sessió, valdria comunicar als 

senyors Diputats que, a fi dc permetre qúe la Comissi6 
de Seguimcnt i Provisional pugui continuar I’estudi dels 

posin dempcws, 
projectes de llei pressupostaris que li  han estat sotmesos, 
derna a la tarda no hi haura sessi6 de Ple. De manera que 
la sessib continuara dema al mati a les deu, i quan hi hagi 
la interrupció de dema al migdia, la sessió no reprendra 
fins dema passat, dijous, tnmbe a les deu del mati. Ho dic 
perqui! els scnyars Diputats puguin fer els seus progra- 
mes de treball durant la tarda dc d e m i  Se susph  la ses- 
sib. 

(Sdn les deu de la nit.) 
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3.-- EI subscriptor que no renovi la subscripcib abans del venciment seri donat de baixa; tan bon puntes rebri 
!'import de la renovacib es reprendri la tramesa del Diari, perb sense dret als exemplars no rebuts. 

4.- L'AdministraciÓ del Diari pot modificar en qualsevol moment el preu de subscripcib, el qual tindsi efectes, 
per als subscriptors ja donats d'aaita, a partir de la primera renovacio de su bscripcib. 
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............................................................................................................................. (Nom 1 '* .  'I  

carrer .................................................................................... , n h .  ............ ...........,..............; 

....................................................................... . . . . . . . . . . . . . I  &@fon ................................. f , població 

districte posta! ..................................... 

desitja subscriure's al DIARI 014 S E S  

.................................................................................... , 

ONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, d'acord 

amb les condicions impreses adjuntes, a partir del dia ...... de ...................................... de ......... 

fins al 31 de desembre de 198...+. 

Amb aquesta f inalitat, i amb data ......... de ........................................... de 198 ..... envia 

per ..................................... 
( g i r  / taló al portador} 

núm. .......................... la quantitat de .............................. pessetes, 

.............................................. .......... de ............................... de 198 ..... 
Signatura. 

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, Palau de1 Parlament, 
Parc de la Ciutadella, Rarcelona-3. 

- -  - ~ -- - -  . - _- -_- __ ~ _. _ _  . _. -- 

DIARI DE SESSIONS DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA 
Edicio i subscripcions: Secció de Publicacions del Parlament de Catalunya, Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella, Barcelona I 3. 
Telefon 300 64 13. Subscripcib anual: 1.500 pessetes. Nimero solt: 40 pessetes. 
Imprks per Multitext, Diputació, 113-1 15, Barcelans I 15, Dep. k g .  B-27.966-80. 
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