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SSIQNS 
Sessi6 del ia 15 de maig del 1936 

S U M A R I  

A do quar ts  de sis i cinc minuts de  la tarda s’obre l a  sessió, soia la presiddncia de l’honorable se- 
n y o r  Joan Casanovas. 

Es llegida i apro.riada l’acta de la  sessió anterior. 
Ordre del dia:  
Precs i preguntes .  
Prec del senvor Rovira  i Roure  a l’honorable senyor  Conseller de Goz1ernació interessant Vapor- 

tacici d’unes dades per  a la explanació de l a  interpellació que  li t d  anunciada. 
Lectura d’una Proposició de L l e i  relativa a rescat o readquisició de béns cornzmals. Parlament del 

senyor  Casadenaunt, pr imer  f i rman t  de la Proposició, defensant-la. Intervenci6 de l’honora- 
ble senyor  ConselTer de Governació. L a  Proposició és presa e n  consideració, i passa a la Co- 
miss ió  corresponeni. 

Continuació de la discu!sió del D ic tamen  de la Conk-sió referent al Projecte de Llez sobre illegiti- 
initat dels acords de les Autor i ta t s  i Organ i smes  de nomenament  governat iu  que  regiren la 
z i d a  municipal catalana durant  el periode comprds entre el 6 d’octubre del 1334 i el 19 de  
febrer darrer. 

Resposia del senyor  A r n a u ,  per la Comissió,  a la defensa que féu el seiiyor Froizjosi, e n  l a  sessió 
(interior, d’un V o t  particular de  la  Minor ia  d’Unió Socialista a l’art. I.” del Dictamen. 

Intervencions dels senyors  Duran  i Ventosa,  Ruiz i Ponset i ,  i Fronjosd. 
Resposta de l’honorable seizyor Conseller de Gov1enzacij. Rectificació del senyor Duran i Ventosa.  

Resposia del senyor A r n a u  per  la Comissi6, tot proposant u n a  iaova redacció de l’ariicle. 
Eia votació oydi idr ia ,  i a m b  els vo ts  a lavor de lu Minoria d’Uni6 Socialista, e’s rebutjat el  vot  par- 

ticular d’aquesta Minoria.  
A continuació, e n  voiació ordinaria i am1b el vo ts  /s‘n contra de la Minoria de L l iga  Catalana, e’s 

aprovat l’art. I . ~  del Dictarnen e n  la nova redacció proposada per  la Conaissió. 
S e  suspdn el debat. 
Lectura d’un dictamen de la Comissió de Justicia i Dre i  sobre el Projecte de UB” referent a la 

Ordre del  dia per  LI la sessió del dimarts .  
S’aixeca la sessió a tres  quaris  de vuit i cinc m i n u i s  de la vetlla. 

Successió inlpsiada. 
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S’obre la sessió a dos quarts de sis i cinc mi- 
nuts de la tarda, sota la Presidhcia de l’honorable 
senyor Joan Casanovas. 

terior. 
Rs llegida i aprovada l’acta de la sessió an- 

O R D R E  D E L  D I A  

Precs i preguntes 

Interessant l’aportació d’uiies dades 

E1 Sr. P R E S I D E N T :  Té  la paraula el se- 
Rovira i Roure. 

E1 Sr .  ROVIRA I R O U R E :  Senyors Dipu- 
tats: El motiu de demanar la paraula és sola- 
ment per a sollicitar del senyor Conseller de Go- 
vernació - que encara que no estigui present 
en aquest moment, interesso de la Mesa que li 
trameti el prec oportú - que s’aportin unes da- 
des que m’interessen per a la interpellació que 
ahir vaig anunciar en el moment que s’estava ce- 
lebrant la sessió i que després per carta vaig rei- 
terar a la PresidPncia. A l’objecte de la interpel- 
laci6 m’interessa que se gijaporti una relació 
d’aquells Ajuntaments de Catalunya que no esti- 
guin constituits segons el resultat de les eleccions 
del 14 d& gener del 1934, expressant el motiu pel 
qual no estan constitults aquells Ajuntaments en 
la forma esmentada, és a dir, segons el resultat 
d’aquelles eleccions. I, segon, una relació de totes 
aquelles inspeccions que hagin estat ordenades 
pel senyor Conseller de Governació i pels Comis- 
saris des del 16 de febrer d’enguany fins a la 
data, expressant els dies en quP s’hagin anat a 
fer aquestes inspeccions. Res niés. 

El Sr. P R E S I D E N T :  La Mesa trametra el 
prec del senyor Rovira i Roure al Conseller cor- 
responent. 

( E n t r a  a ia Cambra l’lzomrable senyor Conse- 
ller de Governació.) 

Lectura d’una Proposició de Llei relativa a res- 
cat o readquisició de béns comunals 

El Sr .  P R E S I D E N T :  Es donara lectura a 
una autorització de la Comissió Permanent de 
Justicia i Dret. 

( U n  senyor Secretari  l legeix : 
((Reunida la Comissió Permanent de Justícia 

i Dret sota la PresidPncia del senyor Josep An- 
dreu i Abelló, per tal de procedir a estudiar la 
Proposici6 de Llei relativa a resc’at o readquisici6 
de béns comunals, lliurada a la Mesa, amb data 
d’ahir, i signada pels senyors Casademunt, Riera, 
Farreras i Duran, Cerezo, Irla, Fibrega,  Ban- 
cells, Rovira i Virgili, Dot, Sauret, Soleri Pla, 
i Galés, acordi, de conformitat amb l’art. 71 del 
Reglament Interior, autoritzar-ne la lectura. 

Palau del Parlament, 15 de maig del 1936. - 
El President, Josep Andreu i Abelló. - E1 Se- 
cretari, Carles Gerhard.))) 

El Sr. P R E S I D E N T :  T é  la paraula el se- 
nyor Casademunt. 

E l  Sr. CASADEMUNT : Senyors Diputats : 

as potser una cosa interessantissima la que acaba 
de plantejar-se a la Cambra. Jo en adresar-me a 
la Cambra, per a demanar que es prengui en con- 
sideració aquesta Proposició de LLi, per tal que 
passi a la Comissió corresponent i sigui estudiada, 
m’hi ha mogut el coneixement que de temps tinc 
del conflicte greu plantejat en molts llocs de la 
nostra terra. A la nostra terra, en temps molt 
llunya, els pobles rurals posselen una gran quan- 
titat de terres, o bé servituds de llenya, oi bés ser- 
vituds de pasturatges, que eren l’element de la 
seva vida. Aquests pobles necessiten aquests ele- 
ments per tal d’arribar que la seva vida sigui 
una vida normal. Sense aixd, aquests pobles es- 
tan a la suma miSPria. Es un cas que no es plan- 
teja precisament avui. Es un cas que fa molts 
anys ve plantejat. Es un cas que els reis d’Aragó 
varen haver de resoldre. No és d’avui el prolblema, 
és, un prablema antic i molt vell, és un problema 
que s’estén per toltes les muntanyes ; no és un 
problema de comarques ni de comarquetes; és 
un problema de totes les muntanyes de Catalu- 
nya. Gs senzillament quelcom que si no fos creat, 
s’hauria de crear. Es quelcom que si els pobles 
no tenen, se’ls hauria de donar. E ls  pobles el 
tenien i l’han perdut ; pobles que encara ho tenen 
I que cal que se% hi reguli. Els  pobles que ho 
tenien i ho han perdut, per quP ha han perdut? 
I com ho han perdut, senyors Diputats ? Es dir& : 
és faci1 perdre una joia qualsevulla ; és faci1 per- 
dre una petita propietat ; per6 el que és difícil és 
que es perdi tota una muntanya. E l  que és difícil 
és que, en un molment determinat, un poble que 
tenia una o unes muntanyes, les perdés sense 
saber com s’han perdut. Doncs bé, senyors Dipu- 
tats, en la nostra terra s’ha donat la paradoxa 
que una muntanya s’ha perdut, com es perd un 
objecte qualsevol ; s’ha perdut un empriu igual 
que es perd una maleta. Com s’ha perdut? De 
quina manera sl’ha perdut? Cal fer-ne histdria, i 
jo, per a il.lustraci6 de la Cambra i de la Colmissib, 
tinc una sPrie de documents que puc posar-los en 
el moment que convingui - naturalment, les c6- 
pies - a la disposicií5 de la Comissió. Jo crec 
que la Comissió i el senyor Conseller de Gover- 
nació m’hi ajudaran. Crec, també, que l’honora- 
ble senyor Conseller d’Economia, amb una en- 
questa oberta, il.lustrar& la Coimissió, i illustrar& 
la Cambra ; una enquesta que l’honora, perquP 
vol contribuir a la soluciÓ d’un problema greu. 
Em fa l’efecte que els honorables scnyolrs Cmse- 
llers i tot el Govern illustraran la Comissió i la 
Cambra, per tal d’arribar a una Llei justa ; per- 
quP, senyors Diputats, no es tracta d’una cosa 
parcial, sinó d’una restitució molt justa. 

E n  el Projecte de Llei que modestament hem 
ellaborat fem constar la manera com es poden 
retornar aquests béns. Com? De diverses mane- 
res, segons la manera com s’hagin perdut ;  de 
diver_ses maneres, per tal de no perjudicar, per 
tal de no qualificar senzillament de lladre el qui 
no ho és. Ah ! , perb, qualificant de lladre al qui 
ha robat; perquP es d6na la paradoxa que els 
béns comunals, senzillament i netament - la 
paraula és dura, perd s’ha de dir -, s’han robat 
en gran part. 

Com deia abans, eren els reis d’Arag6 els qui 
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consideraren que les muntanyes de la vella Cata- 
lunya s’anaven despoblant ; que consideraren que 
la gent de les muntanyes de Catalunya, la vida de 
la qual era crua, ja pel clima, ja per la situació, 
ja també per les males comunicacions, la gent 
de la vella Catalunya anava emigrant a la Cata- 
lunya nova i baixava cap a les terres del Pene- 
des, cap a les terres planes, i despoblava aquelles 
muntanyes ; els reis d’Arag6, donant-se compte 
d’aixd, varen concedir els drets de pastura i herbat- 
ge, varen concedir els emprius i varen concedir 
drets comunals. E n  un d’aquests documents, fins 
arriben a dir (ca tots els veins de les parrdquies de 
la Vall de Ribess. E n  dir  a tots els v e k  de les 
parrdquies de la Vall de Ribes es referien a tota 
una contrada un bon xic important, perque la vall 
de Ribes no és pas petita. Per; ara, a la Vall de 
Ribes, queden com a record alguiis pobles que efec- 
tivament tenen béns comunals. Ah !, perd tenen 
també alguns pobles que hali quedat completament 
expoliats d’aquests béns comunals. Cada dia acu- 
deixen a ui1 Tribunal o altre, Advocats, Procura- 
dors, representants d’ Ajuntaments i representants 
de propietaris ; veiem com cada dia unes caixes 
municipals s’exhaureixen darrera plets. Els Mu- 
nicipis de les muntanyes de Catalunya es veuen 
amb les caixes exhaurides gracies a la continuació 
d’aquests plets que els acaben tots els cabals. 

as que no hem de posar remei a tot aixd? 
A les nostres muntanyes, entre els pastors, cada 
dia hi ha baralles per la discussió de en quina 
forma han d’aprofitar els comunals. E n  els pobles 
de muntanya, cada dia els veins tenen discus- 
sions per veure com han d’aprofitar la llenya. 
Cal armonitzar-ho, cal regular-ho. No n’hi ha 
prou en retornar els béns, no n’hi ha prou en 
fer justícia ; a més, cal regular tot aixd, cal norma- 
litzar aquesta vida. 

Per aixd, jo i els meus companys modestament 
hem elaborat aquest Projecte, que posem a la 
consideració de la Cambra. S’han perdut comu- 
nals i se’n estan perdent avui. F a  temps, una 
sentitncia d’un Tribunal acaba de prendre una 
gran extensió de comunals del poble de Que- 
ralbs ; en aquesta Cambra jo ja n’he parlat algu- 
na vegada. Núria, la Vall de Núria, la formosa 
Vall de Núria, que podria ésser un parc nacional, 
no en podem disposar. Catalunya es veu privada 
de la Vall de Núria per un fet ben estrany ; per 
((Real Decreto)) de fa molts anys, la monarquia 
cedia graciosament els terrenys comunals de la 
Vall de Núria! propietat del poble de Queralbs, 
els cedia al Blsbe de la Seu. E1 poble de Que- 
ralbs en va protestar, naturalment; perd era 
un temps en quP el protestar era inútil. Va venir 
la República, la República es va donar compte 
perfecta de la situació aquella, de la legalització 
d’un robatori ; car era senzillzment legalitzar un 
robatori el que el Bisbe de la Seu se n’apoderés. 

( E n t r e n  a la Cambra els honorables senyor 
President de la Generalitat de Catalunya i senyors 
Consellers de Finances i d’Obres Públ iques i AS- 
sistdncia Social i Sanitdria.)  

Hom li havia cedit les terres amb la condició 
que faria la seva replantació. Ni s’ha fet la re- 
plantació, ni s’han fet camins, ni tot el que es 
proposava. E n  canvi, el Bisbe de la Seu, no sola- 

ment s’apoderava dels comunals, sinó que s’apo- 
derava també de tots els edificis dt Núria, molts 
d’ells fets per prestació personal del poble de 
Queralbs. Eren els veins de Queralbs qui posa- 
ven pedra sobre pedra; eren els v e k  de Que- 
ralbs, qui hi posaven les seves ene:gies, i un bou 
dia, un ((Ministro de Fomento)) ho lliurava tot al 
Bisbe de la Seu. La  República se’z dóna compte, 
repara aquesta injustícia, retorna aquests bens 
a Queralbs, i diu : ((Aquí ho tens,. El poble de 
Queralbs, gent ben humil per cert, perd entusias- 
ta, anava a realitzar un projecte per tal de con- 
vertir all6 en un parc espl&ndid, en pista de neu, 
en un-centre d’esports. No ha estat possible. 
Vingué un 6 d’octubre en el qual canviaren les 
coses. No triga gaire la rectificació : al desembre, 
una sentitncia de Tribunal desfeia la justícia que 
havia fet un Ministre de la República, i tornava 
a revalidar la injustícia que havia fet un ((Minis- 
tro de Fomento)) de la monarqhia. Aquesta és la 
trag&dia. 

Una altra tragitdia. Venien els carlins. Els 
carlins demanaven diners - aixd ja ho sabem - 
a m i  armada, exigien que se’ls pagués en or 
uns impostos. Hi havia uns propietaris que te- 
nien aquests diners i feien la següent condició: 
((Us deixarem aquests diners ; ah !,. perd a canvi 
d’aquests diners, vosaltres ens deixareu com a 
penyora els comunalsa. I deixaven els comunals 
com a penyora a aquells propietaris, i aquests 
prou s’espavilaven per a convertir-se en Alcaldes, 
en Secretaris d’aquells pobles, i no es retornaven 
mai més la moneda ni els comunals. 

Ha vingut ara, en temps de la República, un 
poble i ha dit al propietari : ((Aquesta immensa 
muntanya que tens tu, que tu  l’aprofites des de 
tants anys, no és teva. Aquesta muntanya és del 
poble de Queralbs. Ara, és veritat que tu has 
deixat unes pessetes)) - eren 1,700 ptes. or -. 
E1 propietari respon : ((Sí ; per6 com gue he fet 
algunes reformes - no compta el temps que n’ha 
gaudit, no compta el temps que ell ha tallat el 
bosc, no compta el temps que ell ha arrendat les 
herbes - m’heu de donar 75,000 ptes. or. Val 
aixb ara. Abans valia les 17,000 ptes., perd ara 
val 75,000 ptes.)) 

Aquest problema s’ha donat, no en un poble ; 
s’ha donat en diversos pobles, s’ha donat a Bru- 
guera i a Queralbs. 

I una altra cosa pitjor. Ur, propietari tenia 
1111 trosset de terra a la vora de comunals ; no sé 
com l’havia adquirit, perd la tenia, i no costava 
gaire. Com que ell era de l’Ajuntament, com que 
ell mangonejava a I’Ajuntament, com que ell ca- 
ciquejava a l’Ajuntament, anava avangant les fites 
de 1d manera que li semblava. I un bon dia, quan 
vii venir la República i la geyit jove s’apoderava 
de l’ajuntament i volia reparar la injustícia recu- 
perant els comunals, es donaven compte que ha- 
vien sortit uns senyors! que s’havien apoderat 
dels comunals d’aquell poble i que deien que all6 
era seu. Justícia que s’ha de reparar ; no pot ésser 
que perque sí o perque no, s’hagin apoderat d’a- 
qnests bens comunals. Justícia que jo crec que el 
Parlament se’n dóna compte perfecte, no solament 
la gent d’esquerra, sinó que crec que en els bancs 
d’aquí davant hi ha senyors Diputats que co- 
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neixen prou bé aquest problema. Jo, des d’ara,  
els demano la seva collaboració perquP vulguin re- 
parar aquesta injustícia, i, pel tant, que siguin 
ells també els que prenguin en consideracií5 aquesta 
Proposició de Llei i que taini16 ens ajudin a re- 
parar aquesta injustícia. Perqu6 jo sé de Diputats, 
de companys d’aquesta Cambra, que seuen en els 
bancs d’aquí al davant ( e s  r e f e r e m  als escmas de 
L l i g a  Catalana) ,  que han hagut d’intewenir en 
plets d’aquests, i que, per tant, coneixen aquesta 
injustícia. Crec que ells en ajudaran a reparar-la. 

E1 Sr. ROVIRA I ROURE : Es més ; inclús 
fa pocs dies hi hagué una uswpació per part de 
diversos velns al poble de Vallfogona de Balaguer. 

E l  Sr. CASADEMUNT : Com sigui ; jo m’a- 
legraré que les VV. SS. vegin la injustícia i vul- 
guin ajudar-nos a reparar-la. 

Perir encara no n’hi ha prou. Hi ha poblets 
als quals encara els resten comunals, que encara 
tenen una baralla continuada per veure de quina 
manera els han d’administrar, i cal que nosaltres, 
amb aquesta Llei, anem a la regulació d’aquesta 
administració. Un dels article d’aquesta Proposició 
de Llei diu senzillament que cada poble ha de fer 
el seu Reglament, Reglament que sera aprovat 
per referendum. Per6 no n’hi ha prou amb aixa - 
perqu& podria ésser també que els pobles no fessin 
les coses més que amb un punt de vista particula- 
rista- : caldrd que un organisme superior aprovi 
aquests Reglaments, i un cop aquests Reglaments 
siguin aprovats per referhduni per part del po- 
ble, i aprovat per l’organisme superior, aleshores 
aquest pot tenir fossa de Llei, i aquesta Llei seria 
la que regularia l’administració d’aquests béns co- 

I cal que ens donem compte de la importhncia 
d’aquest problema, com ja se’n varen donar compte 
els reis d’Arag6 ; perquP ara ensl passa el mateix 
fenomen que passava aleshoTes. Llavors, era la 
gent de muntanya que baixava cap al pla i aban- 
donava la muntanya, i ara ens torna a passar el 
mateix. Jo us convido que mireu el cens de la 
població de tots els poblets de la muntanya, el 
cens de població dels pobles agrícoles de la mun- 
tanya, i us  donareu compte com m’ha passat 
a mi, que he fet un petit estudi de les comarques 
que més m’atanyen - que de l’any 1907 fins ara 
tots els pobles rurals han disminuit el 50 per IOO 
de la població. Aquests pobles rurals es veien 
en la trag&dia que l’home, quan no podia gua- 
nyar-se la vida, de l’única manera possible allh 
- que era el bestiar que pcigués portar a les comu- 
nals i amb la llenya que podia treure per a poder 
viure durant l’hivera -, se n’havia d’anar a Fran- 
sa  a fer carb6 o altres feines pesades. Per6 és que 
ara a Fransa també han tancat la frontera, i ara 
no poden anar ni a Fransa ! De qui: han de viure 
aquests Romes, aquests poblts? No tenen més 
remei que emigrar, i així es pot veure en poblets 
de cinquanta cases, com n’hi ha vint-i-cinc de 
deshabitades que cauen ; poblacions de set-centes 
cases amb’ dues-centes de deshabitades ; poblacions 
de cent cases amb cinquanta de deshabitades, cakilt 
en runes. 

E n  consideració a tot aixd, senyors Diputats, 
jo proposo i prego a la Cambra que vulgui prendre 
en consideració aquesta ProposiciS de Llei, que 

als, que ara són un niu de raons. 

passi a la Comissió corresponent i que tots plegats, 
amb bona vo!uiitat, posant-hi all6 que poden po- 
sar-hi els qui amb més capacitat que no pas jo 
coneixen millor aquests problelnes ; i amb la col- 
laboració que ja ens presten !’honorable senyor 
Conseller de Governació i l’honorahle senyor Con- 
seller d’Economia amb les enquestes fetes, pro- 
curem, i jo crec que podrem fer-ho, anar a la re- 
solució d’aquest problema. 

Insisteixo, doncs, en pregar a la Cambra que 
vulgui prendre en consideració aquesta Proposició 
de Llei. 

E l  Sr.  PRESIDENT : ¿ E s  pren en conside- 
ració la Proposició de Llei que acaba de defensar 
el senyor Casademunt ? 

El Sr.  CONSELLER de Governació : Demano 
per parlar. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té  la paraula l’hono- 
rable senyor Conseller de Governació. 

E l  Sr. CONSELLER de Governació : No és 
per a oposar-me a aquesta presa de consideraci6. 
Al contrari ; jo felicito el senyor Casademunt i els 
Diputats que amb ell han signat aquesta Propo- 
sició de Llei, per la iniciativa que acaben de pren- 
dre ; car aquest assumpte de que s’ha parlat, és 
de tota importancia. De tanta importancia, que 
aixir motiva precisament la meva intervenció en 
aquest assumpte, i que el Govcrn, d’una manera 
especial dos dels seus Consellers que seuen en 
aquesí banc, hagi ordenat unes enquestes en di- 
versos aspectes del problema. Bs precisament per 
la relació que tenen aquestes enquestes amb aques- 
ta Proposició de Llei, que jo voldria demanar a 
la Comissió que no anés molt de pressa en l’a- 
provació d’aquesta Proposició. 

E n  virtut de l’enquesta zcordada per aquest 
Conseller que té l’honor de dirigir-vos la paraula, 
s’ha nomenat una Comissió de persones tscniques, 
molt coneixedores d’aquesta matPria, unes en l’as- 
pecte jurídic i altres en l’aspecte forestal, Co- 
missió que té l’encb-rec d’estudiar els béns co- 
munals en tots els seus aspectes : en l’aspecte de 
rescat, en l’aspecte de conservació del patrimoni 
forestal, en l’aspecte de consolidació de domini 
alla on hi hagi diverses persones que tinguin dret 
a béns d’aquesta naturalesa, ea  l’aspecte d’aprofi- 
tament forestal i en el d’aprofitament d’aquests 
béns. Tenint en compte totes aquestes considera- 
cions, és pel que (al mateix temps que m’adhereixo 
a les paraules del nostre company senyor Casade- 
munt, quan es referia a la importancia d’aquest 
problema) jo prego que s’esperi que aquestes en- 
questes estiguin llestes i que el Govern, en el 
seu dia, aporti a la Comissió corresponent tot el 
resultat d’aquestes enquestes, i fins i tot l’estudi 
que pugui fer de les bases, pes anar a un Projecte 
de Llei definitiu que resolgui iot aquest problema. 

E l  Sr. PRESIDENT : E s  pren en considera- 
ció la Proposició de Llei defensada pel Diputat 
senyor Casademunt ? 

(Assent iment . )  
Presa en consideració, passa a la Comissió cor- 

responent. 
( E l  t ex t  de la Proposicib de L l e i  que acaba 

d’ésser presa e n  consideració es Publica com a 
anex  al present n h z e r o  del DIARI DE SESSIONS.) 
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Continuació de la discussió del Dictamen de la 
Comissió referent ai Projecte de Llei sobre il-le- 
gitimitat del acords de les Autoritats i Organis- 
mes de nomenament govermatita que regirera la 
vida municipal catalana durant eh periode compr&s 
entre el 6 d’sctubre del 1934 i el 19 de febrer darrer 

E l  Sr. PRESIDE,NNT’: T é  la paraula la (20- 
missió. 

E1 Sr .  ARNAU : Senyors Diputats : Ahir 
exposava que el contingut del primer article d’a- 
questa 3;lei que s’est4 discutint ja podleln dir que 
anava determinadament compres en el preambul 
de la mateixa Llei que va ésser presentada, i 
per aixd la Comissió va acceptar una modifica- 
ciiv a aquesi article, segons la qual limitava la 
declarar iikgítims i contraris a l’ordre jurídic 
les Autoritats i els Organismes que actuaren du- 
rant aquest temps en la vida dels Ajuntaments 
governatius. 

El Vot presentat per la Minoria d’Uni6 So- 
cialista vol considerar punibles aquests acords ; 
perh, pels articles següents, aquest caracter de 
punibles ja ve clarament determinat. Hi ha, per 
part en aquesta esmena de lla Unió Socialista, un 
afegit que vol incloure dintre d’aquesta culpabi- 
litat, no solament els organismes i les autori- 
tats de la vida municipal, sin6 els organismes de 
la Generalitat i tots els que en depenen. Jia hem 
manifestat que ha estat presentada aquesta Llei 
amb un caracter determinadament de condemna 
de la vida municipal durant laquest temps. El fet 
de refusar nosaltres aquest Vot de la Minoria 
d’Unió Socialista no vol pas dir que per part 
nostra no existeixi tota la condemna moral per 
a totes les autoritlats que recolzaren les autori- 
tats governatives en els A juntaments durant 
aquest temps. Perd, com que aquesta Llei va de- 
terminadament en contra de l’actuaciói d’aquests 
Ajuntaments, i el Parlament té plena sobiriania 
sobre tot el qlue afecta el rPgim municipal, aquest 
Projecte de Llei ha estat presentat per anar 3 -  
cercar la maxima culpabilitat possible i tota la 
condemna necessiria per tota la vida dels Ajun- 
taments governatius. 

Ningú po’tser amb mbs autoritat que nosal- 
tres no pot parlar de l’amplilació d’aquesta con- 
demna. Aquesta condemna moral l’hem maní- 
festada tothora ; perquk realment si no hi ha- 
gués hagut aquestes autoritats que estaven en el 
Govern de la Generalibat, i que donaren suport 
a totes les autoritats governatives municipals, 
aquesta vida municipal no hauria estat possible 
en aquest temps. T aquesta responsabilitat no so’- 
lament abrasa les persones directes que feren 
els nomenaments, sin6 que abrasa conjuntament 
tots els qui participaren en el Govern de la Ge- 
neralitat durant tot aq,uell temps. 

Per aixd nosaltres repetim des d’aquests bancs 
que el fet de refusar el Vot no significa que nos- 
altres no’ ens fem solidiaris d’aquesta condemna. 
Ara bé, aquesta qiiesti6, com moltes altres qües- 
tions, pot ésser objecte d’una interpe1,lació. 
F a  poc que hi va haver al Parlament una interpel- 
laci6 sobre un motiu tan espinóls com els fets del 
6 d’octubre, i es desenvolupa en tota la seva am- 
plitud. Aquestla iniciativa de revisió3 de l’obra de 

la Generalitat governativa ja ha estat una ini- 
ciativa del psopi Govern de la Geneyalitat. Ja s’ac- 
tua en aquest sentit. Tothom en ti. un ple conei- 
xement, i les VV. S’S., senyoirs Diputats d’Uni6 
Socialista, saben que telien un representant din- 
tre del Govern de la Generalitat, i que aquest 
representant els ha de mesPixer tita la confian- 
sa perque aquesta actuació’, que l a  comenfat ja 
a emprendre el Govern de la Gezenalitat, sigui 
polrtada a efecte fins als últims termes. 

E1 Sr. FRONJOSA : Aixa és capciós. 
(Entra a la Cambra l’honornble smyor  Con- 

seller d’Economln i Agricultura.) 
E1 Sr. ARNAU : Jo no sé per que han d’ésser 

capcioses aquestes manifestacions meves ; perque 
de l’obna n’és responsable i se’n fa sollidari tot 
un Govern, i per aixb, jo, en parlar de la con- 
demna qv.e a nosaltres ens mereix l’actuaci6 de 
les autoritats governatives, he, dit que hem fet 
responsables tots els Goveriis que ‘nan passat 
per la Gcneralitat durant aquest temps, de la 
mateixa manera que l’actuaci6) del Govern de la 
Generalitat d’ara abraqa conjuntampt tots els 
elements que integren el Govern de la Generalitiat. 

E1 Sr. FRONJOSA: Em permet el senyor 
Arnau ? 

El Sr.  ARNAU : Tot el que vulgui. 
E1 Sr.  FRONJOSA : Ara estern discutint un 

Dictamen d’una Comissi61 parlamentaria. 
E,l Sr. ARNAU : Jo em referia a aquest Dic- 

tamen de la Comissió1 parlamentBria í a les ma- 
nifestacions d’sahir de la V. s., en les quals par- 
lava determinadament d’aquesta qüestió, i per 
aixd jo m’he volgut referir a a q e s t  extrem per 
a dir, per a manifestar i per a ratificar-me, que 
l’obra de conjunt d’un Govern abraga tots els 
components que l’integren. Per aixa, de la ma- 
teixa manera que a nosaltres, representants de 
la Majoria, ens ha de mereixer tota la nostra 
confianfia l’actuaciói dels nostres representants din- - 
tre del Govern, respecte de la revisió de l’obra 
que han fet els Governs illegítims de la Generali- 
tat, de la mateixa manera als Diputats que for- 
men la Minolria d’Uniól Socialista els ha de me- 
reiser la msateixa confiansa l’actuaciói del seu re- 
presentant dintre del Govern de la Generalitat. 
Estem nosaltres en el mateix pla de condicions, 
i per aisa jo prego al senyor Fronjosa que no 
vegi cap mena de capciositat en les meves ma- 
nifestacions, perque aquestes són una cosa per- 
fectament legitima i esta a l’abast de tothom de 
poder-les comprendre ; perquP sí aixb fos capciós, 
aleshotres jo diria als representants de la Mino- 
ria d’IJni6 Socialista que és molt c6rno.de d’ésser 
governamental i al mateix temps estar’ a l’oposicib. 

Per aixd dic, i em ratifico en les manifestacions 
que he fet : la confiansa que ens mereixen els nos- 
tres representants per a la revisió de l’obra dels an- 
teriors Governs de la Generalitat, - que torno 
a dir que mereix la nostra condemna, - igual- 
ment l’ha de meririxer, i complerta per part de les 
VV. SS., el representant que tenen al Govern. 

I res més ; per aquestes raons que he exposat, 
nosaltres no podem acceptar aquest vot de la Ünió 
Socialista. Perd torno a ratificar-me en el que he 
dit, perque té la seva importincia : el fet de refu- 
sar-lo no vol pas dir  que nosaltres no ens fem 
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solidaris d’una protesta en contra de l’actuació d’a- 
quells Governs, en contra d’aquells que empara- 
ren les autoritats governatives, en contra dels que 
els elegiren directament, tant el senyor Pich i Pon, 
com el senyor Jover i Nunell, com el senyor Va- 
116s i Pujals. Perd d’aquesta responsabilitat que 
nosaltres moralment condemnem des dels bancs 
de la Majoria, en fem igualment participants a tots 
els que han format els Governs de la Generalitat 
durant aquest temps de la vida dels Ajuntaments 
governatius. I res més. 

El ”3r. P R E S I D E N T :  T é  la paraula el se- 
nyor Duran i Ventosa. 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA : Senyors Di- 
putats : E n  comeqar a complir una obligació, con- 
treta amb mi mateix i amb vosaltres, honorables 
Diputats del Parlament de Catalunya, de donar 
unes explicacions sobre conductes polítiques an- 
teriors, em permetreu que, en primer lloc, passi a 
liquidar l’aspecte, per a mi personalment més des- 
agradable, d’aquesta necessaris intervenció parla- 
mentaria. 

E l  representant de la Minoria Socialista po- 
dia haver allegat motius d’ordre polític ben di- 
versos per anar a fonamentar el seu criteri espe- 
cial respecte a la intervenció dels homes de la 
Lliga Catalana en el Govern del regim transitori. 
Podia, efectivament, exposar moltes idees, d’un 
caracter elevat, d’un caracter essencialment po- 
lític com he dit abans. S’ha estimat més, no obs- 
tant, esgrimir altres armes, creient, segurament, 
que totes les armes són lícites quan es tracta de 
combatre un  adversari. 

El Sr. FRONJOsA:  Cadascú empra les ar- 
mes que li convenen! L a  V. S. pot usar les que 
més li semblin ! 

El Sr.  DURAN I VENTOSA: Hi ha qui 
creu que quan es tracta de calumniar, tenia raó 
Voltaire quan deia : ((Calumnia, que sempre que- 
da alguna cosa.,, Hi ha qui, quan es tracta de com- 
batre l’adversari, pensa sempre que és lícit treu- 
re partit d’aquest baix fons de l’anima huma- 
na, que és tan propensa a creure tot el dolent 
que d’algú es digui. Esta bé. Emparat en els seus 
drets de Diputat, aquest senyor va venir aquí i va 
plantejar una qüestió que no tenia cap relació amb 
la fiscalització parlamentaria ; perd, emparat en 
els seus drets, ho va fer així. 

( E n t r a  a la Cambra  l’honorable senyar  Con-  
seller de Cultura.) 

De qui. es va tractar ? Aquí es va parlar de si, 
convenint al ram de guerra - la funcib del qulal 
no crec que tingui cap relació amb la Generalitat 
de Catalunya, - coavenint al ram de guerra l’ad- 
quisició d’un camp de tir i de maniobres, l’entitat 
encarregada de l’adquisició d’una finca per aquest 
objecte l’havia pagat a un preu o a un altre preu. 
L’assumpte no tenia cap relació amb la Generali- 
t a t ;  la Junta no té cap relació amb les facultats 
del Parlament de Catalunya. Fos el que fos el que 
s’hagués pagat - fins amb la suposició, que no 
admeto, naturalment, que hagués ocorregut quel- 
com del que aquí es parla - fóra absolutament 
estPril, inútil, cap acord que el Parlament nostre 
pogués prendre respecte un assumpte que escapa 
en absolut a la seva incumbsncia. 

Va dir aquest senyor Diputat que jo havia po- 

gut tenir alguna intervenció en aquest assumpte. 
No vull recordar exactament les paraules que aquí 
s’haguessin pronunciat, que jo vaig negar en el 
moment mateix que foren pronunciades. I tinc de 
dir aquí novament sols el s e a e n t  : Jo no vaig 
tenir iii& intervenció), ni en aquest assumpte ni en 
cap que tingui relació de cap ordre en aquest as- 
sumpte, que l’haver tingut la sort pel client - i 
es veu, que la desgracia, per a mi - d’haver gua- 
nyat un plet en primera i segona instancia a una 
persona que probablement ha d’ésser la que ha 
d’haver proporcionat aquests antecedents al Dipu- 
tat socialista. Perd aquest plet no tenia cap re- 
lació amb aquest afer ; i en el cas que hi hagués 
quelcom de delictiu en aquest afer o en qualsevol 
altre, jo reafirmo les paraules pronunciades en una 
de les darreres sessions pel que fins ara havia es- 
tat honorable Conseller de Justícia i Dret de la 
Generalitat de Catalunya, quan deia que si s’ha 
fet alguna cosa mal feta, s’ha d’anar a plantejar- 
ho davant del Jutjat de Guardia ; perque el Parla- 
ment té una missió molt més alta i elevada que la 
de recollir aquestes o altres coses que pel carrer 
es puguin dir. Jo aleshores vaig dir, i torno a 
dir-ho, que si algú entenia que jo en algun fet 
havia pogut incórrer en qualsevol responsabilitat 
de qualsevol ordre, i el Jutge i els Tribunals de 
justícia que són els que h i  han d’intervenir ho 
entenien necessari, es demanés el processament 
oportíi i vingués aquí el suplicatori. I si és que 
hi havia algú que creia en aquesta responsabilitat, 
jo aquesta responsabilitat la discutiria davant dels 
Tribunals de Justícia, sense emparar-me de cap 
manera amb la immunitat parlamentaria. Tinc la 
seguretat, no obstant, que aquesta oferta és com- 
pletament sobrera ; perque tinc la consciencia 
t r a n q d l a  per saber que ningú podra acusar-me de 
cap intervenció maliciosa en l’afer a quP es refe- 
ria el senyor FronjosA. 

Perd és que el Diputat socialista, jo vull creure 
que no va parlar pas amb idea de molestar-me per- 
sonalment a mi, i em penso que no té tampoc la 
idea de molestar personalment els homes de Lliga 
Catalana, encara que políticament ens tindra tota 
l’antipatia que es vulgui. El Diputat socialista i 
la Minoria Socialista han vingut a fer un acte 
polític, un seguit d’actes polítics. Sí, un seguit 
d’actes polítics pels quals empren aquestes armes 
com en podrien emprar d’altres. Ja ens ho ha dit 
amb una interrupció el Diputat socialista : ((Cada 
u empra les armes que li convenen.,, 

Tot és molt natural. La  Unió Socialista de Ca- 
talunya s’estA trobant d’una temporada a aquesta 
part en una situació una mica violenta ; perque, 
en definitiva, viu de la benevoleqa de la Majoria 
esquerrana, viu de vosaltres. (L’orador s’adreCa a 
la Majoria.) El Partit Socialista, que representen 
aquests senyors, cada vegada que s’ha presentat 
sol davant del cos electoral, ha arribat a tenir una 
munió de vots que no han passat dels 3,000 6 
4,000 vots en la ciutat de Barcelona. I quan el 
Partit d’Esquerra Republicana - per les raons 
que tingueu, que no us les hem de comentar per 
res en aquests moments - el va admetre en el 
seu si, amb una benevolensa i amb una cordialitat 
extraordinaria, aquells tres o quatre mil vots 
que els donava el cos electoral de Barcelona, per 
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Unió Socialista de Catalunya, s’han convertit en 
unes quantes actes que fan de bon aprofitas. Es 
clar : a la Minoria Socialista li convé sortir- una 
mica d’aquesta situació, li convé sortir d’aquesta 
situació, de viure de la benevoleiqa vostra, de la 
cordialitat amb qui. l’acolliu, i li convindria anar 
a cercar uns quants vots més, amb la finalitat que 
un altre dia que es tingués de presentar a unes 
eleccions, vosaltres li poguessiu acordar un  tracte 
encara més benbol  del que fins ara li hagiu pogut 
concedir. 

Ara, jo no entenc prou bé el perquP la Mino- 
ria Socialista, disposada a augmentar aquests tres 
o quatre mil vots escassos que compta en la ciutat 
de Barcelona, hagi acordat venir-los a cercar en 
una campanya contra nosaltres. Perquk, franca- 
ment, em sembla que entre els elements comunis- 
tes i sindicalistes, entre els quals seria ldgic que 
Unió Socialista hagués de cercar un  major aug- 
ment de popularitat, ha d’interessar mol poc totes 
aquestes suposades gravíssimes irregularitats ad- 
ministratives d’uns o altres homes de la Lliga. 
E m  penso que entre aquests elements hi ha altres 
problemes que els preocupen molt més fondament, 
problemes els quals, pi-obablement, no deuen te- 
nir el valor d’afrontar suficientment els membres 
d’Unió Socialista de Catalunya. 

Jo crec que de vots nostres, amb aquestes cam- 
panyes en treureu molt pocs. Crec també que de 
vots vostres (s’adreFa a la Majoria) tampoc en 
treuran. Perd hi havia un  camí per a la Unió So- 
cialista de Catalunya. L a  Unió Socialista de Ca- 
talunya podia haver tingut l’audacia, la valentia, 
de dirigir-se directament contra l’actual Govern 
de la Generalitat de Catalunya, en lloc d’entrete- 
nir-se exclusivament en uns vituperis indirectes 
per la vostra obra. Li hauria valgut més si hagués 
fet aixd ; perd, en lloc d’aixd, s‘ha estimat més ti- 
rar una pilota a aquesta Minoria perque vagi a 
rebotre a aquesta Majoria. PerquP el que fa 6s ve- 
nir a acusar-nos a nosaltres per a poder acusar-vos 
després a vosaltres, homes de 1’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya, per a acusar-vos de lenitat 
i d’un excés de consideració amb nosaltres. Aquest 
és el joc dels Diputats de la Unió Socialista de 
Catalunya.. . 

El Sr. CONSELLER d’Economia i Agricul- 
tura : Maquiav2lic ! Molt inaquiavklic ! 

(El senyor Fronjosh pronuncia paraules que 
no s’enimen clarament .) 

EL Sr. DURAN 1 VENTOSA : Es per aixa 
que, esposat ja clmameut el problema aqutst 
d’una índole personal, vaig ara a complir exclu- 
sivament aquest deure morial, que havia contret 
amb mi mateix i amb vosaltres, de donar-vos 
unes explicacions del perquk aquests homes de 
Lliga Catalana havien participat en el Govern 
de Catalunya. I vaig a fer-ho perque, a part que 
crec que es tracta d’una consideracib de compa- 
nyerisme, ja que nosaltres tenim l’altíssim honor 
d’ocupar aquests bancs.. . . . 

El Sr. FRO“J0S’A : Deniano per parlar. 
El Sr . DITRAN : ... també vull fer-ho perqui!, 

home polític a la li, tinc l’obligació) i el deure 
a la vegada d’aprofitar aquesi. altaveu per a tot 
Catalunya que representa el Parlament. 

Senyors Diputats : S’ha parlat molt de si ha- 

d e m  fet ben fet o si havíem fet xal fet d’ocu- 
par un  lloc en aquest Govern del rsgim transi- 
tori. Jo he de dir-vos que, abans de judicar en 
materia d’aquesta naturalesa, ens convé a tots molt 
de posar-nos en el lloc i en el temps 2n quP aquests 
esdeveniments es desenrotllaven. @F molt faci1 de 
judicar des del punt de vista d’aiiui exclusiva- 
ment, amb la disposició d ’ h i m  er quP ens tro- 
bem el 15 de maig del 1936. A h !  Perd és que 
abans d’arribar a aquesta data d ’ m i  han pas- 
sat molts mesos, inés d’un any, i hem de retro- 
traure una mica l’esperit a l’estlat d’opinib de 
Catalunya els mesos que seguiren al 6 d’octubre 

b n  aquell debat interessantíssim, jo crec que 
utilíssim, que hi hagué dies enrera sobre els fets 
del 6 d’octubre, alguns dels oradors - i em sem- 
bla recordar, entre altres, l’hoporable President 
de la Generlalitat de Catalunya - varen fer una 
allusib a l’estat d’esperit q,ue havien tingut molts 
homes en els moments que seguiren als fets. Al- 
guns, segurament, varen tenir confiansa des d’a- 
quella nit mateixa en la possibi1it:t d’una reac- 
ci6 que ens tornés a portar a tots ací. Perd no 
pas totholm ; i hi va haver moltes persones que 
durant molts mesos - i jo crec que molts fins 
el 16 de €ebrer mateix - varen témer que aquell 
estat de coses perdurés molt de temps. PierquP, 
que va succeir? No oblidem que ací no ens hem 
trobat cara a cara amb uns successos desenrot- 
llats perquk sí. 8 1  que ba passat durant aquest 
tcmps, durant aquells llargs meso:, en quP han 
pogut ocórrer moltes coses mal fetes, no ho1 ne- 
garé, de les quals vosaltres abomineu i nosaltres 
també, de quk ha vingut‘? Doncs ha vingut 
d’un acte que s’ha discutit aquí si estava ben fet 
o si estava mal fet, si era motivat o si no era mo- 
tivat, si era o no era prou justificat; perd que 
hem de convenir tots que era un acte de sub- . 
versió1 de les coses aleshores estaklertes. I que 
va passar? Doncs va passar que, en portar-se 
aquest problema a la vida pública espanyola, vin- 
gué un moment que trontolla de tal manera tota 
l’autonomia política de Catalunya que e s t h e m  a 
punt de perdre-la. Vosaltres ho sabeu. Alguns 
dels vostres companys formaven part de lla Mino,- 
ria d’Esquerra a les Corts de la República d’a- 
que11 temps, i sabeu el difdcil que va ésser salvar 
el que es va poder salvar encara: el,cmjunt, 
l’cstrtlctura, la carcassa, dels organismes polítics 
de la Catalunya autbnoma. 

Aleshores lluitaren la vostra Minoria i la nos- 
tra M,inoria de Lliga Catalana $al Congrés dels 
Diputats ; i per aquesta Llei de Majories, que ara 
obra cn un sentit i ahir obrava en un sentit in- 
vers, varem perdre, es va suprimir el més essen- 
cial de l’autonomia de Catalunya i es va donar 
ta Llei, del rkgim transitori, del z de gener del 
1935. No oblidem aquella situaci6; no! oblidem 
que aleshores vosaltres no podíeu Fer res per a 
impedir-ho, i que nosaltres no podíem fer més 
que el que vilrem fer per a impedir-ho ; perd uns 
vots contraris varen poder més que el que pogués 
la vostra voluntat i la nostra. Va establir-se el 
regim tnansitori, i aleshores es va plantejar el 
problema del quP calia fer. 

Incidentalment, m’he de permetre rectificar 

del t934. 
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qualsevol cosa que s’hagi pogut dir, que s’hagi 
pogut suposar o creure, respecte de la interven- 
ció dels homes de Lliga Catalana en els fets de 
la repressi6 militar. Lliga Catalana no tingué res 
obsolutarnent a veure amb el que van fer les au- 
toritats militars. Seria ofendre les autoritats mi- 
litars i a nosaltres mateixos el suposar que ha- 
viem tingut alguna intervenci6 en tot aixd. Les 
autoritats militars quan actuen es sobren per a 
no necessitar la protecció de cap partit polític. 

El Sr- ARNAU : A vegades, senyor Duran! 
El Sr. DURAN I VENTOSA:  Constitui‘t 

el Govern general de Catalunya, es plantejava el 
problema de si els Partits no esquerrans havien 
d’ajudar o no havien d’ajudar el Governador ge- 
neral. Jo us prego, senyors Diputats, que refle- 
xioneu un moment sobre el dilema patridtie que 
es plantejava. Qui: calia fer ? Era  més convenient 
deixar el Governador general de Catalunya - 
recordeu que el primer governador general fou 
el senyor Portela, que tenia aleshores la simpati? 
al seu favor de tots els elements esquerrans,”- 
calia deixar-lo completament sol com a un virrei 
del segle XVII, o bé era preferible deixar-lo ex- 
clusivament acompanyat dels elements d’altres 
partits, que, per una banda, no tenien gairebé mai 
una f o r p  real numerica electoral a Catalunya, 
i que, per altra banda, el que era més greu, tenien 
encara una significació ben poc catalanista? Era  
preferible deixar-lo abandonat ? Era preferible 
que el Governador general actués exclusivament 
amb els homes d’aquests partits i aleshores s’ac- 
tués en un sentit anticatalanista ? 

Jo 11s prego, senyors diputats, que penseu en 
que és comprensible que aquells partits que tenen 
unes aspiracions totalitaries, aquells partits que 
desitjarien suprimir totes les matitzacions de 1’0- 
pinió pública, que desitjarien que tothom pensés 
a la seva manera, i que van a parar a l’absorció 
de to t  el poder d’una manera més o menys di- 
recta o indirecta, que van a parar al que, en el 
pitjor sentit de la paraula, és una dictadura, com- 
prenc que pensessin que el millor era que se su- 
primís tot, pensant que un dia o altre ho subs- 
tituirien d’una altra manera. Perd els que encara 
creiem en la virtualitat de la democracia, ens hi 
haviem de pensar molt abans de deixar ahando- 
nats tots els organismes de govern de Catalunya 
a partits que tinguessin una significació que no 
fos el menys en una part catalanista. 

Que va succeir? Nosaltres varem entrar en 
aquest Govern. Jo no i d l  fer ara aquí-perque no 
em considero acusat, i, per tant, no he de fer cap 
defensa - una exposició de tot el que poguérem 
fer per a servir a Catalunya ; ho &rem fer peryu8 
varem crewre que en el joc lliure de la democricia 
coinpliem el nostre deure, i complíem amb la 110s- 
tra obligació, anant a procurar per al funciona- 
ment del Iliur? joc de les institucions democr &i- 
ques en el dia de dema. 

( E l  s e q o r  Arnzendnres pronuncia paraules 
que no s’entenen claranaeni.) 

No s’impacienti, senyor Armendares ! 
El Sr.  ARMENDARES:  Gs que no era un  

regim democratic. Sembla que vulgui dir que 
all6 era un regim democratic! Vol dir-me qui: 
entén la V. S. per democracia? 

E1 Sr. FRONJOSA : Ni  ells no ho saben! 
E1 Sr. DURAN I VENTOSA : Nosaltres en- 

teníem, i seguim entenent-ho encara, que, per a 
la virtualitat, per a l’assentament del progressiu 
desenvolupament de les instituclons autondmiques, 
6s un fet indispensable - no ser& indispensable 
per aquells que vuígilin suprimir del tot l’autono- 
inia o bé totes les caracterisiiques de l’autonomia ; 
no ho ser1 tampoc per aquells que tinguin les ten- 
dencies separatistes - ; perd pels altres, pels que 
creiem que Catalunya ha de seguir dintre de la 
República espanyola, nosaltres creiem que per al 
lliure joc de les institucions democr~tiques - digui 
el que vulgui el senyor Armendares -, és impres- 
cindible que tots aquells homes, tots aquells ciuta- 
dans, tots els polítics que tinguin una orientació 
esquerrana, tenen fins i tot un deure de tenyir en 
tot el possible les orientacions esquerranes, en sen- 
tit catalanista, de la resta d’Espanya. Vull dir 
que vosaltres heu complert amb la vostra obligació 
de catalans acostant-vos i mantenint unes relacions. 
amb els partits polítics esquerrans de la resta d’Es- 
panya. ( A l g u n s  senyors Diputa ts  de  la Majoria 
sembla que v u l g u i n  iniciar alguna interrupció.) 
No, no interrompin ! Heu complert amb el vostre 
deure, i com que a mi no em sap greu reconPixer 
la veritat, haig de dir que vosaltres heu tingut la 
sort de trobar una amigable correspondi:ncia en 
els partits republicans de la resta d’Espanya. 

El Sr. CONSELLER de Governació: Molt 
bé ; molt bé ! Es la República, doncs, la que afa- 
voreix Catalunya. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA:  Perd és que 
hi hagué un temps que les orientacions catalanis- 
tes a Espanya no trobaven ambient més que en els 
partits diguem-ne conservadors - no vull dir de 
dretes- ; en canvi, els partits que aleshores eren 
anomenats republicans no ens temen una gran 
simpatia. S’ha girat la truita, és veritat .- per- 
meteu-me la frase-, han canviat potser les coses ; 
perd jo crec que nosaltres, els que representem 
dintre del catalanisme unes tendhcies conserva- 
dores - perquh, al cap i a la fi, amb el catala- 
nisme sol no es poden pas regir els pobles -, 
nosaltres tenim la mateixa obligació respecte dels 
partits o de les agrupacions polítiques també con- 
servadores de la resta d’Espanya, de realitzar 
el mateix que vosaltres esteu fent amb els partits 
esquerrans de la resta d’EspaiLya. 

E1 Sr.  FABREGA : Perd no pas amb aquells 
que volien destruir l’autonomia de Catalunya ! 
(Rumors.) 

El Sr. DURAN I V E N T O S A :  Jo agraeixo 
moltíssim la collaboració que vulguin prestar-me 
els senyors Diputats amb les seves interrupcions ; 
perd em ser& rn6s difícil d’escursar tot el possible 
el nieu discurs, que desgraciadament ja ha d’ésser 
massa llarg i ho ser2 encara més si m’interroni- 
peu. 

Jo crec - i ho torno a dir perque no em sap 
greu recon6ixer la veritat - que vosaltres heu 
complert amb la vostra obligació mantenint rela- 
cions anib els partits esquerrans de la República 
espanyola. 2 Nosaltres hauríem complert amb Ca- 
talunya, hauriem complert amb les tendencies 
catalanistes si haguéssim abardonat tot contacte 
amb els partits que representaven l’element con- 
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servador en la resta d’Espanyd? Comprenc que 
aquesta pot ésser una qüestió ri ’apreciació diferent 
per part dels uns i dels altres ; jo  no tracto pas 
d’imposar-vos el nostre criteri. Per6 crec, no obs- 
tant, que amb plena consciPncia complíem amb Ca- 
talunya no deixant, en una ruptura amb tots els 
elements conservadors de la resta d’Espanya, des- 
lligada completament la matització catalanista que 
nosaltres representem de la resta de la vida con- 
servadora de la República espanyola. ( ( (Mol t  bé ! )), 
e n  la Minoria de L l i g a  Catalaiza.) 

Nosaltres entenem que complíem, i en fer-ho, 
no ens van pas passar desapercebuts els prece- 
dents que en molts casos analegs que ja s’han 
presentat i que poden presentar-se en el dia de 
dema. Ja comprendreu els que em coneixeu a mi 
i els que ens coneixeu a nosaltres, que no és pas 
que desitgi que pugui arribar aquest cas - que 
per mi seria molt desgraciat per a la nostra ter- 
rra- ; perd si arribés un moment en quk aquests 
senyors de l’extrema esquerra social - probable- 
ment ells no, per6 uns altres - arribessin a ob- 
tenir tot el Govern de Catalunya, segurament 
molts de vosaltres, sobretot els que dintre de vos- 
altres teniu més exaltat encara el sentiment de 
catalanisme, temeríeu que les essPncies catalanis- 
tes desapareguessin d’un Govern d’aquesta natu- 
ralesa. Si succeís que, malgrat el seu extremisme 
social i el caracter relativament burges - jo crec 
que la paraula no és pas molesta per a ningú - 
de 1’Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta 
fos cridada a participar en un Govern d’extrema 
esquerra social, i per a salvar quelcom del catala- 
nisme, se la convidés a prendre part en aquell Go- 
vern ; per a salvar el que vosaltres considereu es- 
sencial de Catalunya, no m’he de ficar en el que 
faríeu ; per6 crec que vosaltres tindríeu l’obliga- 
ció d’acceptar-ho. Vosaltres podrieu conservar tota 
la vostra significació liberal, democratica i burge- 
sa ; perd per a salvar Catalunya, no hauríeu de 
tenir cap inconvenient en prendre part en un Go- 
vern d’aquesta naturalesa, si d’aquesta manera 
creieu que podíeu prestar un gran servei a Ca- 
talunya. 

QuPr un home que avui és l’ídol de l’extre- 
misme comunista a Espanya, el senyor Largo Ca- 
ballero, ;per ventura no va complir amb la seva 
prbpia consciPncia i des del seu punt de vista, 
probablement, va fer bé acceptant un altíssim 
cirrec durant la Dictadura del general Primo de 
Rivera, perqui? creia que d’aquella manera pres- 
tava un servei al proletariat espanyol? Ell s’ho 
pensava, i jo crec que el va prestar ; jo crec que 
bona part de la forga que té avui el socialisme or- 
ganitzat a Espanya, es deu precisament a aquella 
intervenció en el Consell d’Estat en qui: va ésser 
cridat el senyor Largo Caballero pel Govern del 
general Primo de Rivera. QuP podia dir-se ales- 
hores? Que aixa era una claudicació? Oh!  Aixb 
són crítiques petites i mesquines. Si ell creia que 
prestava un servei al seu propi ideal, féu molt bé 
complint amb la seva pr6pia consciPncia. 

Perd, encara més. Hi ha hagut un moment 
ara, darrerament - ja parlarem després de la 
nostra retirada del Govern de la Generalitat i per- 
que va succeir-, hi va haver un moment que no 
podia pas quedar abandonat el Govern de Cata- 
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lunya ; nosaltres, després del 16 de febrer, no te- 
níem el dret moral de seguir en el Govern de Ca- 
talunya. Vosaltres, els que ara esleu seguts en 
aquest banc, aleshores estaveu en un lloc forqa 
més desagradable, i no podíeu pas ompar aquests 
llocs de Govern. Doncs, quP va succeir? Bs va 
demanar a l’avui ministre de Governació el que, 
no per acatament de cap Llei, sinó en compliment 
d’un deure de la República i per Cstalunya, ocu- 
pés durant els dies que fos necessari el carrec de 
Governador general de Catalunya Va complir 
amb la seva obligació? Jo crec que sí ; i jo crec 
que vosaltres no podríeu pas negzr-ho tampoc. 
QuP vol dir aixb? Que en el món s’ha d’obrar 
sempre amb la vista posada en l’estel de l’ideal 
i en el compliment dels deures. Quan les coses 
van malament, han de pensar, tamM, aquells que 
en un moment donat podien tenir la intenció de 
vituperar-nos, si és que nosalbres virem obrar 
per mdbils legítims o si és que varem obrar per 
aquest trist mbbil- que crec que vosaltres no 
haureu volgut pas atribuir-nos - d’haver volgut 
tenir la petita satisfacció d’ocupar un determinat 
cirrec públic. E n  el lliure joc, com he dit, de les 
institucions democritiques, s’ha de pensar que hi 
ha moments bons i que hi ha moments dolents. 
L’opinió pública és, en definitiva, la que falla. 

I aixa és el que em porta al problema de les 
responsabilitats, que és, en definitiva, el proble- 
ma que es ve a plantejar en aquest Projecte de 
Llei que el Govern i 1’Esquerra ha plantejat, 
malgrat els vituperis de la Minorie Socialista de 
Catalunya, aprofitant la contra de tosaltres i pre- 
nent-nos a nosaltres per carambola degudament. 

I diré per quP. E n  l’exercici dels carrecs pú- 
blics s’han de realitzar necessariaaent actes de 
dues naturaleses : els actes prbpiament adminis- 
tratius i de govern, i els actes essencialment po- 
lítics. Jo tinc el convenciment que els que varem 
passar aquells poquíssims mesos, e2 fi ,  en el Go- . 
vern de la Generalitat de Catalunya, que formem 
part de Lliga Catalana, no virem cometre cap 
acte que no sigui digne de nosaltres i de vosaltres. 
Per6 podíem haver comPs equivocscions, podíem 
haver com& errors. Qui és que ens té  de judi- 
car aquests errors ? Pels errors d’ordre adminis- 
tratiu - després parlarem dels errors d’ordre po- 
lític - nosaltres creiem que el Parlament no és 
un Tribunal, el Parlament no és una Convenció. 
Aquí estem cridats per la Constitiició de la Re- 
pública, hi estem cridats per 1’Estatut de Cata- 
lunya, hi estem cridats per la votació dels nos- 
tres conciutadans, per anar a vetllar pels interes- 
sos i pels sentiments generals de Catalunya ; per 
anar a realitzar tot all6 que 1’Estatut ens enco- 
mana, no per a venir a convertir el Parlament en 
un petit safareig que tots hi portin - nosaltres 
no hi portaríem-, que algú hi porti tot allb que 
del carrer li yingui. Un  Parlament no és un Tri- 
bunal, i torno a repetir les paraules pronunciades 
l’altre dia pel senyor Lluhí i Vallesca. Les coses 
que es consideren delictives han d’anar al Jut- 
jat de Guardia;  aquí no hi ha per quP discutir 
totes aquestes coses. No es pot anar a discutir 
aquí, ni podem admetre de cap msnera, que cap 
Diputat, per amigable que ens sigui la seva com- 
panyonia, es pugui erigir en fiscal nostre. Nosal- 
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tres, Consellers de la Generalitat de Catalunya, 
no n’admetem més que un de fiscal, un fiscal que 
políticament ens és contrari ; perb en el qual hem 
de confiar per la dignitat de la missió que exer- 
ceix. E s  el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

I per qui: aixb? Pesqui: de tots els nostres ac- 
tes realitzats en el Palau de la Generalitat dc Ca- 
talunya, de tots els nostres actes en consten els 
antecedents en aquell Palau mateix, en aquelles 
oficines mateixes, que tot ha passat per uns em- 
pleats que avui estan a les ordres del Govesn de 
la Generalitat. Tots heu de saber el que ha passat 
allí, molt millor que no ho sapiga un senyor del 
carrer, o el primer periodista que se li ocorri fer 
un article difamant-nos a nosaltres. E s  el Govern 
qui ho sabrh, és el Govern qui comprendrh tota 
l’obra que allí s’ha realitzat, i qui apreciar; en 
bé o en mal, en un sentit o en un altre, les coses 
que allí s’han fet. I qui: ha fet el Govern de la 
Generalitat de Catalunya? Quan ha cregut que 
algun acte no estava d’acord amb la seva prbpia 
orientació, amb el seu propi criteri, l’ha reformat, 
i ha €et molt bé, com ho hauríem fet nosaltres si 
ens hagués capigut I’honor de succeir-los a ells. 
Perb, 2 ha trobat cap materia delictiva en els actes 
realitzat per !es persones que ocuparen carrecs de 
Consellers de la Generalitat? Fins ara no en sa- 
bem res. Perb és el Govern de la Generalitat el 
que té tots els elements de judici, el que sap tot 
el que s’ha fet, si s’ha fet bé o malament. Reco- 
neixem com a fiscal, el Govern ; no podem i-eco- 
néixer con1 a fiscal ningú més, en absolut. 

Ara, en quan a les responsabilitats d’ordre 
polític, creieu, senyors Diputat;, que els que cons- 
titueixen un Govern en un moment donat, el Par- 
lament pot judicar-los ? Evidentment, eis pot judi- 
c a r ;  perqui: de la mateixa manera que el Parla- 
ment és el que elegeix propiamriit el Govern, mit- 
jansant, naturalment, un acte del President, és 
qui té manera de judicar-10s. Bs evident, perd, 
que pel damunt del Parlament, el qui judica sem- 
pre en materia política no és més que un, és el 
cos electoral. Abans d’aquelles eleccions, es com- 
prPn que matPries d’aquesta iiaturalesa es portin 
al Parlament ; perqui: el Parlament és aquí i a 
tot arreu, la gran tribuna. Es ciar, un Parlament 
és molt més que un míting; en el Parlament és 
natural que s’hi dillucidin tots aquests problemes. 
Per6 quan ha parlat el cos electoral, qui. significa 
el que es discuteixi en el si dei Parlament? Qui. 
significaria si ja s’hagués tret un Govern de la 
Generalitat ? QuP significaria si ja s’hagués des- 
tituit un President? Qui. se’ii treuria cl’anar a 
discutir després el que ja s’hagués fet, si no iossin 
actes delictius en l’ordre pura1i:ent administratiu ? 
Jo diré que podria potser discutir-se el veritable 
abast del veredicte del 16 de febrer ; perd m’anti- 
cipo a dir-vns que nosaltres l’heni acatat. a s  clar 
que podríem dir que en aquell veredi,cte hi va entra1 
molt niés el factor senti menta^ que no pas el clc 
judici, ser& i reflexiu, sobre si el senyor Valles i 
Pujals, o el qui en aquest moment té l’honor d’a- 
dresar-vos la paraula, van actuar en aquesta forma 
o en aquesta altra. Tinc el convenciment que en el 
milió i escaig d’electors que emeteren el seu vot, 
les consideracions personals de la nostra obra hi va- 
ren influir menys que no pas el sentiment que 

aquesta homes (es refereix al Govern), i molts 
d’altres, estessin a la presó. Perd jo no tinc la 
menor idea d’anar a discutir aquí el valor que 
pugui tenir políticament aquell veredicte ; va ve- 
nir aquell veredicte i ens va dir que vosaltres 
tenieu ra6, i que havíeu de governar, i l’hem acatat. 
Qui: més calia ? Qui. niés havíem de fer que aixb ? 
Jo podria recordar-vos que algunes de les perso- 
nes que ocuparen el chrrec de Governador genera1 
de Catalunya feren constantment la manifestació 
pública i solemne que exercien aquell carrec 
exclusivament a títol de dipbsit, fins que la vo- 
luntat de Catalunya digués a qui corresponia exer- 
cir-lo. Aquells que havien estat elegits abans no 
podien, perqui: estaven en un lloc des del qual 
no podien exercir les funcions de Govern ; l’havien 
d’exercir uns altres. Els que l’exerciren digueren 
clarament davant el poble de Catalunya que ho 
feien exclusivament a títol de dipAsit, i perqui: ho 
feren a títol de dipbsit - i us prego que no 
m’iiiterrompeu, perquP vaig a dir una cosa que 
és la veritat -, i no pas com vosaltres podíeu 
suposar, que obravem sota la coacció, o la ame- 
naqa, o la por de les ires populars, d’aquesta veu 
del poble de quP ens parlen sempre els Diputats 
socialistes ; fou pel convenciment que teníem 
el cArrec a títol de dipbsit que, a les vuit del 
vespre.. . . . 

E l  Sr. FRONJOSA: Acpesta veu us fara 
el paquet! 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA : ..... del ma- 
teix dia 16 de febrer, el senyor Escalas va tele- 
fonar al President del Consell de Ministres dient- 
li que en vista del resultat que es desprenia de les 
eleccions a Catalunya, no en la resta d’Espanya, 
que no se’n sabia res, a Catalunya, resignava 
immediatament totes les seve? facultats. 

EI, Sr. FRONJOSA : Gracies, senyor elefant i 
E l  SI-. DURAN I VENTOSA : L’elefant sera 

la V. S. ! 
E l  Sr. PRESIDENT : Prego als senyors Di- 

putats que no interrompin ! 
E1 Sr.  DURAN I VENTOSA : Com que era 

a títol de diphsit, ho va tornar de seguida. Per 
consegüent, com us dic, la responsahilitat, la san- 
ció política que vosaltres tindríeu el dret d’exigir, 
ens la varen aplicar. Qui ? Aquells que vosaltres re- 
presenteu. $s que ara vosaltres creieu que heu 
d’esmenar la plana als vostres mateixos electors ? 
La censura que vosaltres hagukssiu volgut dirigir 
a la nostra política l’han fet els vostres electors, 
portant al triomf la candidatura de la coalició es- 
querrana. Sancionats estem, se’ns ha aplicat ja la 
responsabilitat d’ordre polític que dintre d’una 
democsacia cal realitzar. 

Nosaltres creiem que, sense perjudici, torno a 
dir, que qualsevulla cosa que pugui semblar 
que podia ésser mal feta, que trobés el Goverii 
de la Generalitat, políticament, no podíem ni 
devíem fer res niés que el que varem fer : lliurar- 
vos el poder a vosaltres. No havíem de fer menys, 
és  evident ; perd tampoc no teniu dret a exigir-nos 
res més. 

I ara, en aquesta hora solemne per a la demo- 
cracia catalana, nosaltres esperem simplement 
que els pariits que avui teniu la responsabilitat 
del Govern, penseu qui: és el que convé més : si 
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admetre aquestes sancions, que en un rPgim demo- 
eratic es fan mitjansant el vot dels electors, o si 
cal lliurar-se a aquesta política de represalies i de 
venjances a quk algú us invita a vosaltres. Els 
que us inviten, alla ells amb les seves idees ! Perd 
els que tenim, nosaltres i vosaltres, una responsa- 
bilitat de govern, vosaltres i nosaltres, que hem de 
pensar en l’esdevenidor polític de Catalunya, ha- 
vem de reflexionar molt abans d’actuar en un  
sentit o en un altre, en una matPria d’aquesta 
importancia. 

He  dit. (((Molt bé!s ,  e n  la Minoria de la Lliga.) 
E1 Sir. P’RESIDEN’G : Té la paraula el senyor 

Ruiz i Ponseti. 
€31 Sr. RUIZ I POINSIE”I’I : Senyors’ Diputatsi : 

Abans, de prendre la paraula el senyor Duran i 
Ventosa, havíem demanat nosaltres, per parlar per 
a rectificar uns conceptes emesos pel senyor Arnau 
i Cortina. $sl evident que la posició d’aquesta Mi- 
noria respecte del Vot particular que estem disl- 
cutint, va quedar fixada d’una manera ben clara 
en la nostra sessió1 d’ahir. Varem dir aleshores, i 
ho confirmem en aquest molment, que el nostre 
desig, en presentar un vot particular a l’art. I.’ i 
als altresi articles d’aquest Projecte de Llei, no 
era altre que fixar una posició, noi pas fer una opo- 
sició1 al Govern. Sabem Perfectament, sabíem ahir 
i continuem sabent-ho avui, tot  el grau de lleialtat 
a que ens obliga el pacte de col.labaraci6 que tenim 
amb Esquerra Republicana de Catalunya ; sabem 
perfectament, continuem sabent-ho i pensem saber- 
ho molt temps, el que vot1 dir un front popular. 
431s fronts, populars, avui, no a Catalunya ni a 
Espanya, sin6 a tot el món, són l’eina més for- 
midable que tenen les, demoicracies burgeses i les 
treballadores, primer, per a ensorrar el feixisme, 
i, després, per a vPncer aquesta cosa de la qual 
sembla que encara esteu una mica enamorats, que 
és el regim capitalista. Bls vencerem, anant pri- 
mer, amb els, fronts populars ; després, els que no 
ensi vulguin acompanyar en el camí que s?haurA 
de seguir, hauran d’abandonar aquell front pa- 
pular; perd la major part, la bona part de la 
feina, estar; ja feta. 8 s  només aixb el que volia 
recordar al senyor Arnau i Cortina i als seus corn- 
panys de Comissiól. 

Noisaltres varem dir’ ben clar, ahir, que consi- 
deravem injust l’art. I . ~  d’aquest Proiecte de Llei, 
tal colm esta redactat. No he de repetir conceptest. 
E1 colnsiderivem senzillament injust perquP ata- 
cava les1 conseqü8ncies d’uns actes de gotvern i no 
atacava l’origen d’aquells actes de govern. Nasal- 
tres consideravern ahir, i seguim coinsiderant-ho 
avui, que els veritables culpables del desgavell mu- 
nicipal que va haver-hi a Catalunya foren els ges- 
tors de la Generalitat. Invitavern la Cmissiói a re- 
capacitar sobre aquest punt i li di.iem, d’una ma- 
nera ben explícita que si la Comissi6 no es con- 
vencia, nosaltres acabaríem voltant el Projecte de 
la ComissiÓ1. Sabem que és aixb al que ens obliga 
un pacte de coalició ; és a aixd i resi més que a 
aixi, el que obliga la piermanPncia d’un company 
nostre al banc roig. Si se’nsl demanés, més 
que aixa, ési a dir, si se’ns demanés l’abdicaci6 
d’unes idees, l’abldicaciól del que nolsaltres, consi- 
derem principis essencials de justícia, 6s evident 
que el nostre colmpany noi podria rolmandre ni 

un minut més al banc roig. Nosaltres hem de te- 
nir llibertat per a dir que considerem que els ges- 
toirs de la Generalitat sivn els primers culpablesi del 
desgavell que hi ha hagut a Catalunya durant el 
bienni negre. Ja ho1 hem dit. Considereu que l’a- 
bast d’aquest Projecte de Llei nomCs ha d’ésser 
de caracter municipal ? Colnsidereu que el Govern 
de la Generalitat no ha de fer aquí declaraci6 que 
més endavant es consideraran punibles els actes 
d’abfisi de poder, d’usurpacib de funcions, de pol- 
der, exercits pels gestors, de la Generalitat? Vos- 
altres sou els que teniu la respnsakilitat política 
del moment actual. Per alguna casa representeu 
la majoria del poble. N ltres, com deia moilt bé 
el senyor Duran i Ventoisa, oficialment represen- 
tem una ínfima minoria del nostre paísi: repre- 
sentem la tendPncia marxista. La  tendencia mar- 
xista s’est; obrint camí rapidíssimarnent arreu del 
món. Nosaltres volem fer honoir a lanolstra terra, 
malgrat que noi s’hagi coiniprovat mai d’una ma- 
nera efectiva en unes1 eleccions, de suposar que 
entre les nostres masses treballadores la tendencia 
marxista s’obre camí amb la mateixa rapidesa que 
arreu del móln. 

E1 senyor Duran i Ventosa necessita veure aixb 
confirmat en unest eleccioas. Nosaltres no neces- o 

sitem veure-ho confirmat, perque sabem perfecta- 
ment a que ens hem d’atendre en aquest punt. Na 
venim ací a fer una comparació de forces amb cap 
altra foqa  política ; ni és aquest el lloc, ni fivra 
aquest el moment. Només hem volgit deixar beli 
sentat el noistre criteri i ben sentada la nolstra pa- 
sició. I creiem que després d’haver ait d’una ma- 
nera ben clara que nosaltres, estavem disposats, 
sabent Perfectament al que ens obliga el pacte de 
coialició, que estavern absolutament cispasats a vo- 
tar l’art. I.” d’aquesta Llei, i a votar tots1 els, ar- 
ticles d’aquesta Llei, un darrera l’altre, no val a 
dir, coim ens deia últimament el senyolr Arnau i 
Cortina, que marcar la nostra pasiciói era incom- 
patible amb la permanhcia d’un company notstre 
al banc ro ig  del Govern de la Generalitat. 

E1 nostre company F rmjos i  haur2 de con- 
testar per“ alrlusioins - unes allusions ben directes 
i ben personals, per cert - a les1 paraules que 
pronunciava, respecte de la seva intervenció, el st -  
nyor Duran i Ventoisa. Jo na sé qLin arribar& a 
ésser el traniit reglamentari, el trirnit més estrie- 
tament parlamentari, per a reprendre la qües- 
t ió  que ha provocat en aquest molrent el senyor 
Duran i Ventosa, en referir-se ccincretament a 
unsi principis de denúncia que havia fet aquí el 
nostre company senyor Frmjosa. Respecte d’a- 
quest plunt, estem en absolut a la dispoisiciiu de la 
PkesidPncia, per tal que digui en quina forma 
ha d’ésser tramitat. Pkrd el senyar Duran i Ven- 
tosa es permetia de fer disquisicions de carhcter 
polític general, i abans d’entrar en el que era el 
fons del seu discurs, abans d’entrar a explicar-nois’ 
l’enorme magnitud del sacrifici que varen fer en 
formar part del Govern gestor de la Generalitat, 
es permetia certes disquisicions respecte per que 
va triomfant el sentiment soicialista a Espanya i 
a tot el r n h ,  i ens deia aquella cosa ían pintoresca, 
vollent justificar el seu propi sacrific., que si a Es- 
panya les idees socialistes havien fet camí, era de- 
gut que hi va haver un hoime del Partit Socialista 

. 



4440 PARLAMENT DE CATALUNYA. -DIVENDRES, 15 DE MAIG DEL 1936 

que va fer un sacrifici semblant en l’epaca de la 
dictadura de P’rima de Rivera. Noisaltres, que no 
sc>m mai partidaris de fer sacrificisl tan extraor’- 
dinaris, i que no hem aprovat mai tal mena de 
sacrificis, hem de dir al senyor Duran i Ventosa 
que si els homesi del socialisme espanyol no ha- 
guessin cdaborat  ambl la dictadura de Primo de 
Rivera, és segur que el socialisme espanyol hau- 
ria fet, almenys, la mateixa marxa ascensdonal 
que ha fet fins el dia d’avui. 

.Arreu del món esta triomfant el socialisme. 
I,a implantació del socialisme integral en la 
U. R. S. S. és un mirall ben esplendorós per a tot 
el món civilitzat, perquP no es necessiti que cap 
home del socialisme d’altres paisos col4abori amb 
dictadures més o menys pestilents perqui. triom- 
fin les seves idees. SdIn idees que s’imposen arreu 
del m6n ; s’han imposat a Espanya, s’imposaran 
prhximament a Catalunya, i en retreure aquestes 
petites intervencions, aquestes petites equivoca- 
cions d’homes aillats en un moment determinat, 
no té absolutament cap importancia poli.mica, i per 
a mi només pot justificar sacrificis de la índole 
dels que han fet els senyors de Lliga Catalana en 
co11,aborar en els passats Governs gestors de la 
Generalitat. 

Nosaltres no els podem admirar per aquesta 
classe de sacrificis, i insistirem a l’hora oportuna 
a demanar que sigui precisament el Parlament, no 
els Tribunals de Justícia, el que actu’i ; perquP 
hem de crear una Llei nova respecte d’aquest punt, 
i els Tribunals de Justícia només poden interpre- 
tar, aplicar, les Lleis que ja estan creades. Nos- 
altres hem vist una nova figura de delicte, hem 
proposat al Parlament que doni forma a aquesta 
nova figura de delicte, i, a més, nosaltres consi- 
derem que si hi ha un delicte de caire pot16tic, que 
el poble s’ha pronunciat ja respecte d’aquests de- 
lictes de caire polític, és el Parlament, no els Tri- 
bunals de Justícia, el que ha de tractar la manera 
de trobar una sanci6 a aquests delictes politics. 
Bs per aixa que en un dels nostres vots particu- 
lars tenim demanada la creació d’una Comissi6 
parllamentAria ; no és pot deixar aquest assumpte 
hicament  en mans del Govern de la Generalitat, 
Govern que, ja ho hem dit en altra ocasió i d’una 
manera ben solemne, mereix tota la nostra con- 
fianca, senyor Arnau i Cortina. 

E l  Sr. ARNAU : Ho celebro i no pot ésser 
d’laltra manera. 

El Sr. RUIZ I PONSETI  : Evidentment ; 
perd ho posaveu en dubte fa un moment. 

E l  Sr. ARNAU : No ho he posat mai en dubte. 
E1 Sr. RUIZ T P’O~NSETI : I els nostres vots 

consten al DIAKI DE SESSIONS. 
E1 Sr. ARNAU : Que li consti que no ho he 

posat mai en dubte ; jo he dit all6 a quP obliga el 
deure. 

E l  Sr. FRONJOSA : Quin deure? 
E l  Sr.  ARINAU : E1 dcure que si el Govern 

de la Generalitat ha emprits una acciói, ha de me- 
rPixer, tant, per part nostra, la confianya als nos- 

, tres representants, com per part de les VV. SS. al  
representant que hi teniu. 

E l  Sr. FRONJOSA : Ja us ho diré jo més clar.. 
E1 Sr. PRESIDENT : No provoquin una cri- 

si,  senyors Diputats .  (Rialles.) Segueixi el senyor 
Kuiz i Pons-ti. 

E1 Sr, RUIZ I PONSETI : Nosaltres, doncs, 
d&em que, tot  i mereixent la nostra absoluta con- 
f i a n p  el Govern de ba Generalitat, considerem 
que l’estraordinaria amplitud política del delicte 
comPs pels Governs gestors, requereix una san- 
cib especial. Que la tramitacib de l’aplicació d’a- 
questa sanció requereix que es substregui de l’es- 
fera del Govern, i no per una mama de confiaqa, 
sin6 perquit no és aquest un deure de govern. 
Aquesta tramitació considerem nosaltres que 6s 
prdpia del Parlament ; no pas per arribar a l’apli- 
caci6 de sancions-, que no ho hem demanat ni 
hem demanat mai que el Parlament es constitueixi 
en Convenció, sinó que únicament hem demanat la 
creaci6 d’una Comissi6 parlamentaria per veure 
quina tramitlacih s’ha de donar a la qüestió. Pot- 
ser sí que el Parlament, a proposta d’aquesta Co- 
missió parlamentiria, acordara senzillament fer 
una denúncia al J’utjat de guArdia! Que siabem 
nosaltres el que en sortira dels treballs d’aquesta 
Comissió ? Es evident que aquesta Comissió ha de 
treballar amb completa autonomia i ha de fer 
unta proposta a aquest Parlament, i és evident 
també que la proposta ser2 addient a la impor th-  
cia del delicte, al decbrum del propi Yarlament i 
al de la pdp ia  Comissió parlamentaria. 

Per consegüent, la nostra posició esta perfec- 
tament fixada ; estava ja perfectament fixada i 
l’hem reiterat en el moment actual. Respecte deis 
altres punts de detall a quP es referia el senyor 
Duran i Ventosa, i que feien referPncia a la inter-” 
venció del nostre company senyor Fronjosa, ell ja 
donara les explicacions que tingui per convenient. 

E l  Sr.  PRESIDENT : T é  la paraula el senyor 
Fronjosa, per altlusions. 

E l  Sr. FRONJOSA : Senyors Diputats : Vaig 
a intentar frenar les meves paraules, tant com 
pugui, a l’efecte de veure si dic tot alli, que vol- 
dria dir  aquesta tarda i de la manera que ho 
voldria dir. 

Jo, senyors Diputats, sóc un home que en la 
vida política, en el moviment polític del proleta- 
riat, en sóc novell. Jo sóc un home que m’havia 
passat la vida dient mal de la política i dels polítics. 
Jo sóc un home que havia dit, durant tota la meva 
actuació de militant sindical obrer, que aquest 
és el meu origen i no cap altre, que el proletariat 
no havia d’intewenir en les lluites polítiques, i 
aixd ho fonamentava en unes raons i en altres 
raons, que ara no és del cas explicar. 

Vull dir  amb aixb que més que un home que 
tingui pretensions de tenir competitncia en les 
coses polítiques, sóc un vell militant en el movi- 
ment sindical de Catalunya, que porta l’esquena 
carregada de blaus per un seguit de repressions. 
I en cada una d’aquestes repressions, en la super- 
fície, en el mig o en el fons he trobat gent de la 
Lliga Catalana. Jo no tinc cap odi, personalment, 
envers els homes de la Lliga Regionalista. Si massa 
se m’exigís, diria que alguns dels seus militants 
potser m’inspiren respecte persolial. E n  canvi, n’hi 
ha d’altres que em són francament ..... (Segue ix  
parlant  i la Presidkncia talla l e ~  seves paraules tot 
declarant que n o  constarant e n  acta.) 

Comprenc que la meva actitud a vegades és 
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e x t e m p o r h i a ,  no s’adapta gaire als convenciona- 
lismes de cartó.. . . . . 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Fronjosh! E1 
Parlament mereix més respecte ! No s6n conven- 
cionalismes, és un Reglament que la Presidencin 
interpreta. Si ignora la V. S. e! que és un Parla- 
ment, ho pot aprendre amb les deliberacions i pel 
temps que porta de parlamentari. No són conven- 
cionalismes de cartó, són les regles que permeten 
d’exterioritzar la sobirania de Catalunya ! Cadas- 
cun dels senyors Diputats representa, en el seu 
conjunt, aquesta sobirania deliberant. Segueix la 
v. s. 

E1 Sr. FRONJOSA: Jo no crec haver ano- 
menat el Parlament. 

El Sr. PRESIDENT : Convencionalismes de 
cartó, no n’hi ha a la Cambra I Hi ha un Regla- 
ment al qual ens hem d’atendre tots, i que pro- 
curo interpretar en tot moment. No és la paraula 
capriciosa del President ; és el Reglament, la in- 
terpretació del qual em pertoca Altrament, si la 
V. S. creu que no interpreta la Presiditncia ei 
Reglament, té mitjans per a expressar-ho. 

E1 Sr.  FRONJOSA : Jo no m’he referit al 
Parlament. 

E l  Sr. PRESIDENT : La V. S. no tindra la 
pretensió d’esborrar el sentit ti’una frase que era 
perfectament clara. Convencionalismes de cartó ! 
Fixi’s la V. S., i no em faci seguir : acabava la 
PresidPncia de cridar-lo a l’ordre perquP les seves 
paraules no eren el respectuoses que havien d’ésser 
per als senyors Diputats, i !a V. S. diu que el 
seu llenguatge no s’avé a aquests convencionalis- 
mes de cartó. A qui es referia la V. S.? A qui 
parlava la V. S. ? Als senyors Diputats, i entengui 
i pensi que Catalunya segueix i observa les nostres 
deliberacions. Segueixi la V. S .  

E l  Sr. FRONJOSA : Com deia, aquesta tra- 
dició meva d’haver-me vist en circumst Ancies per- 
seguit per la meva actuació de militant obrer, ha 
fet que jo, en aquesta Cambra, quan entremiro i 
veig els representants dels responsables de totes 
les repressions que el proletariat de Catalunya 
ha sofert, seguts en aquests bancs, i moltes ve- 
gades en actitud no gaire conforme amb la que 
han de tenir els elements que saben que la seva 
consciencia no esta del tot exempta dels crims que 
s’han comits dintre del poble de Catalunya, és pel 
que moltes vegades surto d’aquell ambient que s’e- 
xigeix als homes que s’asseuen en aquests escons, 
i arribo a pronunciar paraules que, certament, no 
voldria pronunciar ; i la meva satisfacció més in- 
tensa i més íntima fóra que jo, un dia, arribés a 
corregir-me de pronunciar i d’expressar-me aixk 
en aquest lloc, que prou sé i veig que no és ade- 
quat per a aquestes expressions. Per6 és que, per 
ventura, aix6 és tan sols un fenomen tempera- 
mental? ¿Es producte, per exemple, d’un cretí o 
d’un energumen que no té motius basics per a in- 
dignar-se davant de les actituds, davant de la 
conducta, davant dels procediments, de les ex- 
pressions i de les paraules dels senyors de Lliga 
Catalana ? 

Senyors Diputats: No vull parlar del final 
d’aquella Solidaritat Catalana. Jo no vaig viure 
aquells moments polítics de la ciutadania cata- 
lana. Jo recordo, perque era quan comencava la 

meva vida de mil i tant  sindical, l’sny 1909, com 
les reserves dels que havien estat soldats eren 
cridades a servir de carn de can6 i Africa ; i re- 
cordo com aquells homes, que vayen creure que 
abans d’anar a defensar una cosa que per a ells 
havia de tenir un rendiment esteri1 i que, a més, 
era quelcom que repugnava a la s2va consciPncia 
de treballadors, &rem preferir, %bans de mar- 
xar pacíficament com un ramat a les terres afri- 
canes, declarar la vaga general rcjolucionaria en 
el mes de juliol d’aquell any. I recordarem, se- 
nyors Diputats, encara que alguna vegada s’ha 
negat des de les columnes del diari portant-veu 
del partit d’aquests senyors, que es deia d’una 
manera clara i terminant ((Delateu ! D. Cada dia 
sortien articles estimulant la confilPncia, estimu- 
lant els confidents, els homes dels baixos fons aní- 
mics, que delatessin el ciutada, el veí, el conegut 
i fins l’amic, estimulant que est delatessin les per- 
sones que per una contingPncia qwlsevol hagues- 
sin pogut intervenir en aquell moviment. .I nos- 
altres recordem que varem sofrir m a  persecució, 
que varem sofrir una repressió cruentissima, que 
no solament queda manifestada en aquells cinc 
homes que varen ésser afusellats a Montjuic, sinó 
que, a més, va tenir la seva manifestació en gran 
nombre de famílies obreres, que eren les que, en 
realitat, sabien dels presoners i de les condemnes 
que passaven. Molta gent es fixava solament en 
els cinc homes que varen ésser afusellats i no sa- 
bien que en aquella repressió vafen ésser molts 
els homes enviats a presidi i varen ésser moltes 
les condemnes de 25 i 30 anys. 

El Sr. VALLES I PUJALS : Renoi ! 
El Sr. FRONJOSA : Ja  par.arem d’alguna 

cosa* que ha de pesar damunt la vostra consdn-  
cia. Ja varem dir l’altre dia que teniu sort que 
en aquest Parlament no hi hagi un grup de deu 
o quinze Diputats obrers, perque.. . 

E1 Sr. PRESIDENT : Aquí no hi ha més’ 
que Diputats i no poden haver-hi més que Dipu- 
tats. No provoqui incidents que la Presidencia de 
la Cambra no esta disposada a consentir. Seguei- 
xi el senyor Fronjosa. 

El Sr .  DURAN I VENTOSA : Aixi, és elec- 
toral. No en fem cas. 

E1 Sr. FRONJOSA: E n  aquella repressió, 
els senyors de Lliga Catalana ... 

E l  Sr. P R E S I D E N T :  Una de les víctimes 
d’aquesta repressió ha estat el hesident  i sap 
mantenir-se en els termes reglamentaris. Seguei- 
xi  el senyor Fronjosi dintre del Reglament. 

E l  Sis. FRONJQSA : I ens, trobem després en 
un altre moment, en l’any 1917, quan esl co~avo- 
cava per aquests senyors, a Barcelona (assenyala 
l’a Minoria de Lliga. Catalana), una Assemblea de 
Parlamentaris, que va ésser precedida d’un moivi- 
ment d’agitació en les comscienciesl de tots, els ciu- 
tadans de Catalunya. Pler6 aquella famosa Assem- 
blea de Parlamentarist va ésser traida tambC per 
la gent de L,liga Catalana. E n  una obra del nostre 
estimat company Rovira i Virgili, tractant en de- 
tall t o t  el procés de l’Ass,emblea de Parlamentaris, 
reporta unes paraules, pronunciades en plena As- 
semblea pel senyoir Cambój, paraules, que eren des- 
prés, trai’des,, que eren desprési desconegudes da- 
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vant d’una cartera de Ministre. Pera no n’hi havia 
prm amb ai& - que a nosaltres aixb ens hauria 
iinportat poc, que a noisaltres ens hauria importat 
poic que u n  senyor oi un altre aprofités unes cir- 
cumstjncies polítiques per arribar a ésser Minis- 
tre, que aix6 a nosaltres no ens fa cap efecte o no 
ens fa efecte suficient per a fer ulla crítica, perque 
nosaltres sabem que els homes que de la política 
n’han fet una professió, la miixima aspiració que 
tenen es, arribar a ésser Ministre - ; per6 tots re- 
cardarem que d’aquella Assemblea va sortir un  
estat d’esperit q;le es va encomanar a les organit- 
zacions obreres, i d’aquella Assemblea i d’aquell 
estat d’esperit en va sortir una vaga general, i 
perq,uZ noc es, varen cremar convents, algun idiota 
la va qualificar de setmana cbmica ; perqui: els, que 
així varen qualificar aquella vaga general no) varen 
sentir les fiblades en la seva carn viva. I aquests 
senyo,rs que havien provocat aquesta agitació, va- 
ren aleshores inteníar tirar aigua al vi, i no varen 
comprendre que el proletariat havia estat postat 
a una actitud, a un estat d’hnim, per culpa de les 
seves campanyes i de les, seves estimulacions. I 
ve el moment més greu ; i ens trobem que, com a 
conseqiiencia d’aquesta terrible repressió), una de 
les més fortes que ha sofert el proJetariat, essent 
Ministre de la Governació el senyor S h c h e z  Guer- 
ra - joi no recorda una repressió tan sagnant com 
aquella -, va restar un pbsit d’odis dintre de. les 
masses! obreres, pbsit d’odis que encara noi s’ha 
extingit. I enlla~ant-la amb aquesta repressió, ens 
trobem abocats a la famoisa vaga de la ((Canadien- 
s a ,  de l’any 1519. I en  aquella vaga de la ((Cana- 
diense)) s6n els senyors de Lliga Catalana els que 
surten al carrer amb el b r a p l  del Sometent, de- 
clarant d’una manera clara i ostensible que no 
sds existeix una lluita de classes, sinó que 6xis- 
teix, d’una manera permanent, una guerra de 
classes, tota vegada que ells es posen les armes 
al coll. I aqui veiem altra vegada, després del I909 
i del 1917, com les activitats de la gent de Lliga 
Catalana estan sempre en front del proiletariat, 
sempre en contra de les seves reivindicacions. 

I després de la vaga de la ((Canadiense, ja no 
va tenir control ni aturador l’edi ferotge d’a- 
questa gent que s’asseu en  aquests bancs. (Asse- 
nyala els escorcs de la Minoria d e  L l iga  Catalana.) 
E1 dia 30 de novembre del 1920, Francesc Layret 
queia davant mateix de la seva casa, assassinat, 
i aquell mateix dia, en la nit d’aquell mateix dia, 
en el despatx de la PresidPncia de la Mancomuni- 
tat, amb la presPncia d’aquests homes que estan 
en aquests escons - hi  ha encara avui un funcio- 
nari que, si jo tingués la garantia de la seva ina- 
mobilitat en el lloc, si tingués la seguretat que no 
seria víctima d’una repressió), el nomenaria -, 
s’envii a cercar pastes i vins per a celebrar l’assas- 
sinat de Francesc Layret. (Runwrs.) I ací hi ha 
homes, el senyor Vall& i Pujals, que aleshores 
era President de la Diputaciól P’rovincial de Bar- 
celojna.. . 

E1 ,%. VALLGSI I P’VJALS’ : Sant Antoini ! 
El Sk. DURAN I VENTOSA : Aixd, en un 

míting va molt bé. 

ting. 
€31 Sr. VALL/RS I P’UJALS‘ : Ni en un mi- 

E,l Sr. FRQNJQSA : A mi no m’importa 1’0- 

pini6 que puguin tenir de mi. (Dirigint-se a la 
Manorza dg Lliga Ca ta lam. )  

~1 Sr. PRESTDENT : Senyor Fronjos;... 

vol, sin6 qui pot. 
E1 SI. FRONJOSA : Doncs és la veritat. Que 

li molesta la veritst? Doncs, posi-s’hi malves ! 
El Sr. PRESIDENT : Observi la V. S.,  se- 

nyor Fronjosh, que quan queia el senyor Layret 
pe1.s carrers de Barcelona, el President que us par- 
la eca Diputat de la Mancomunitat, i si hagués 
ocorregut el que ha dit la V. S. n’hauria protes- 
tat, com va protestar a la Diputació1 de Barcelona 
i a la Mancomunitat de la repressió Anido. Se- 
gueixi la V. s. 

E1 Sr .  FROfNJOSA : Jo insisteixo que !aquell 
dia, en el despatx de la PresidPncia ... 

El Sr. P R E S I D E N T :  Segueixi el seu dis- 
curs, senyor Fronjosh, i observi que la  V. S. no 
pot discutir amb la PresidPncia, que l’amonesta 
per primera vegada. La Cambra no es pot conver- 
tir en all6 que la convertiria (aquest debat. Se- 
gueixi la V. S .  

E l  Sr. FRONJOSA : Dic, doncs, que trobem 
tarnbk en l’assassinat de Francesc Layret.. . 

El Sr. P R E S I D E N T :  Senyor Fronjosii, no 
som ací per a formular aquestes inquisicions. Se- 
gueixi la V. S. i sintetitzi el seu pensament poli- 
t ic ;  perquP s6n aquells uns moments que hem 
viscut tots i que, per tant, s6n a la memijria de 
tots. Pensi que no estem instruint un sumari. Se- 
gueixi la V. s., sinh em veuré obligat a cridar-lo 
a l’ordre ; perque no es pot consentir la forma com 
es produeix la V. S. La PresidPncia mereix més 
colnsideraci6, no personalment, sinó perque és el 
resultant del respecte individual de tots els Di- 
putats. No estem insti-uint (ara el sumari per la 
mort del senyor Layret. 

E1 Sr. PRONJOSA : Per6 jo em veig obligat 
a aquesta cxposici61 de fets per a reforsar la meva 
argumentació. 

E1 Sr. PRESIDENT : La V. S. té la paraula 
per allusions. No fem apa una revisi6 histijrica, 
que ens portaria molt lluny. 

El SIS. FRONJOSA : Aleshores, no sé quP dir. 
I bb, ve l’any 1923, senyors Diputats, que no és 
altra cosa que voler castigar el poble perquP en 
virtut del desastre del Nord d’Africa volien tapar 
i diluir les responsabilitats de la persona que en 
aquell moment representlava la monarquia espa- 
nyola, i també trobem homes de Lliga Catalana 
embolicats, conspirant per arribar a la realitza- 
ci6 d’aquella situacib. Recordem que des de la 
PresidPncia de la Illancomunitat, el dia 23, es do- 
nava el cop d’Estat, i el 24 el President de la Man- 
comunitat, que no va saber guardar-la amb lla 
fidelitat i la dignitat que la seva alta jerarquia re- 
presentava i que la dignitat deIs catalans exigia, 
publicava un manifest, qne ara no puc llegir per- 
quP no ho he dit anteriorment al President de la 
Cambra, en el qual es deia que els catalans no 
havien de témer res del General dictador. Els ca- 
talans de segons quin aspecte i quina condició ; 
per6 els que treballem, els que al matí ens hem 
d’aisecar per anar a guanyar el jornal, varen te- 
nir-ne que témer. Es diu que no fou una dictadu- 

8 1  ~ r .  VAI,L,GS I PTJJALS : No ofPn qui 
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ra, malgrat els seus set anys, cruenta ; per6 als 
tres niesos s’havia afusellat a dotze obrers. 

Diuen que la Dictadura era una cosa esperada 
per tots ; no era esperada per tots,  era esperada 
per ells, perqu? sabien que en aqull impuls popu- 
lar els hauria towt un expuitx, perquP en aquells 
nonients ells també ajudaven a aguantar una mo- 
narquia de la qual, en parlar-ne hem de fes un 
gran esfor$ mental o una continencia de llenguat- 
ge per no exprcssar paraules que no s’adiguin a 
la solemnitat d’aquesta Cambra. 

Perd aquesta no és una posició que neixi d’ara, 
sinó que és tota una histdria de fets, sóa unes pla- 
gues, és una sang, és la llibertat, és la vida de la 
classe treballadora de Catalunya, que s’aixeca i 
estigmatitza aquesta gent, que després encara vo- 
len mantenir una posició de privilegi davant dels 
homes que d’una manera honrada i digna s’han 
convertit en defensors dels principis autondmics 
de Catalunya. 

I treia, després, a relluir una cosa que l’altra 
dia jo plantejava aquí, d’una finca venuda.. . 

E1 Sr. PRESIDENT : Senyor Fronjosa, si la 
V. S. ha de plantejar \assumptes que puguin afec- 
tar l’honorabilitat d’algun senyor Diputat, no ig- 
nora que té mitjans reglamentaris per a fer-ho. 

E1 Sr. FRONJOSA : E1 senyor Duran i Ven- 
tosa n’ha parlat anteriorment. 

E l  Sr. PRESIDfENT : Reculli I’allusió la 
V. S., perd no faci histciria ; i si hi ha coses que 
puguin afectar l’honorabilitat de cap senyor Di- 
putst, té mitjans reglamentaris per a exposar-les. 
Srgueisi la V. S. 

El Sr. FRONJQSA : Doncs feia referhcia a 
cna finca que es va vendre a la Junta Mixta d’Ur- 
banització i Acasernament pel valor de tres mi- 
lions de pessetes, quan solament havia estat valo- 
rada en set-centes mil. 

El Sr. PRESIDENT : D’aquesta qüestió pot 
tratar-ne la V. S. en sessió secreta. 

El Sr. FRONJOSA : Doncs, no he dit res. 
E1 Sr. PRESIDENT : La V. S. insinua coses 

que no poden insinuar-se en aquesta forma. Aques- 
$a PresidPncia ha de vetllar per l’honorabilitat de 
tots els senyors Diputats. La V. S. vol donar un 
espectacle ? Sap tota l’opinió a-ue aquesta Presi- 
dPiicia empara sempre tots els senyors Diputats en 
els seus drets. No creu la V. S. correcte l’actitud 
de la Presid6ncia ? 

E1 Sr. FRONJOSA : Jo no vull ofendre la Pre- 
sidhcia,  ni hi tinc cap interi.s. E m  mereix tots 
els respectes i consideracions, tant personals com 
privades ; per6 crec que les meves paraules no1 jus- 
tifiquen el que la Pkesidhcia s’hagi posat d’aq,ues- 
ta manera. 

E l  ,Sr. PRESlIDENT : Doncs segueixi la V. Si. 
Segueixi el senyoir Fronjosh, tenint en compte les 
clbservaciolns que li he fet. Recordi que un dels 
deure de la PresidPncia és vetllar per a cada ui1 
dels senyoirs Diputats. Per a tot alld que pugui 
afectar la seva hoaorabilitat OI el seu bon nom. hi 
ha mitjans reglamentaris per a escatir-ho. Sleguei- 
s i  la V. Si. 

El  Eh-. FRONJOS’A : Jo1 insisteixo en el que 
vaig dir l’altre dia i demano, doncs, a la Presi- 

d k c i a  que quant abans millor convoqli una sessió 
secreta, perqu2 estic convenfut. .. 

E1 Sk-. DURAN I VENTQSA: Sí, hoime ; si. 
Demani una sessió1 secreta. 

E1 S’r. PRESIDENT : La Fresidencia es pa- 
sara d’acord amb! els caps de les Minories per a 
prendre les disposicions pertinents. Polt seguir 
la V. Si. 

E1 Sr.  FRONJOSA : I res d s  ; perque ara 
estic ja completament desballestat i SC que, invcr- 
lunthriament, em faria advertir Fer la Presidhn- 
cia amb massa freqüPncia. No vull dir res més. 

CO”Si8LLER de Governació : Demano El 
per parlar. 

El S’r. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 
Conseller de Governació. 

El SS. CONSELLER de Governació : Senyors 
Diputats : E m  crec amb l’obligacit d’intervenir en 
aquesta incidPncia per tal de fikar, encara que solls 
sigui, la posició del Govern. Entorn d’una defensa 
persoinal i política del senyor Duran i Ventosa, 
s’ha promogut un debat de caricter polític, i, natu- 
ralment, que jo he de recollir tot all6 que és neces- 
sari perquP quedi ben situat aquest assumpte en 
els aspectes que corresponen a la Cambra i al 
Govern. 

E1 senyor Duran i Ventosa, en m6rits del par- 
lament i d’unes paraules del senyor Fronjoisa, s’ha 
cregut en el cas de defensar-se x í  ; defensar-se 
d’unes acusaciolns que tenen dos zspectes : un as- 
pecte que en podríem dir personal en quan afecta 
la seva gestió en l’exercici del seu chrrec de gestor 
)al Govern de la Generalitat, i un a tre aspecte, que 
és essencialment polític, el qual es refereix a la 
seva actuació1 pollítica per l’acceptacitv d’aquests 
c&rrecs. Distingint, doncs, aqueztes dues coses, 
jo he de dir, respecte la primera cosa, que en la 
conducta, en la gestió, en l’exercizi del carrec pel 
senyar Duran i Ventosa, jo1 no tinc cap1 vacil.laci6 
en afirmar que per nosaltres, pd Govern, fins‘ 
el moment actualanoi tenim dubt? de cap classe 
sobre la seva hoinestedat i sobre la seva honoira- 
bilitat. EI senyor Fronjosi ha fet una acusaci6 ; 
seguir& els seus ti-amits, i en aquell moment ho 
veurem i ho jutjarem. E n  el moment actual no hi 
ha cap motiu per a dubtar de la seva honorabilitat. 

?Amb la sinceritat que és obligatdrb en un  Govern, 
*jo1 i la majoria dels meus companys així ha creiem. 

Perd el senyor Duran i Ventosa es queixava 
amargament d’aquests atacs amb un to que sem- 
blava que volia dir : ((No1 s’hí val a fer aquestes 
coses.)) ,Perd, senyor Duran i Ventosa, jo he de 
recordar a la V. S. que és llhstixa que no pen- 
sés aixd abans ; que no ho recordessin així la V. S. 
i els seus companys, quan exercier carrecs goiver- 
natius en el Govern de la Generalifat; que no 
recordessin que mentre hi havia uns Consellers, 
companys noistres mollt digníssim, que eren a la 
pi-esó, es publiquessin unes ndes,  des de la Pre- 
sidi.ncia i des de les Conselleries de la Generalitat, 
que afectaven certs aspectes de llur honorabilitat. 

E1 Sr. DURAN I VENTOISA : Noi, noi ! Mai ! 
El Sr. GON,SEI,LER de Governació : Al- 

menys tenien la tendhcia de desacreditar-los dient 
que no1 havien colnservat una conducta regular en 
l’administració d’unes coses que afectaven la Ge- 
neralitat. 



4444 PARLAMENT DE CATALUNYA. -DIVENDRES, 15 D E  MAIG DEL 1936 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : AI contrari ; 
vaig fer colnstar sempre que no hi havia cap dubte 
respecte a l’hoaorabilitat de cap dels Consellers 
d’abans. Vaig fer-ho constar constantment, i tota 
la premsa de Barcelona pot ésser-ne testimoni. 

El Sr. CONSELLER de Governació1 : Celebro 
que aqiiestes paraules serveixin de rectificació a 
la V. 9. 

E l  Sr. DURAN I VENTO’S,A : No és, cap 
rectificació) ; j a  vaig dir-ho1 aleshores. 

E l  Sr. CO8NSELLE.R de Governació(: Anem 
a un altre aspete  : a la qiiesti6 politica. E n  quan 
a la funci6 pública, senyor Duran i Ventosa, jo 
he de dir que tant l’actitud de la V. SI. com la 
dels vostres companys de Lliga Catalana acceptant 
els carrecs que vareu acceptar, dolnant suport a 
aquelles situacims pollitiques que eren d’hmtilitat 
absoluta als drets i a les llibertats de Catalunya, 
mereixen tota la nostra censui-n ; perquP la vostra 
actuació era essencialment anticatalanista i anti- 
democrAtica. I a més ... Sembla q,ue el senyor 
VallPs i Pujals, amb un gest que fa, sembla que 
se’n dol. 

E1 Sr. VALLI3S I PWJALE: Amb fonda 
amargor! AI Govern li consten coses que férem 
nosaltres, que demostren el noistre maxim catala- 
nisme en aquells moments. Jo recordo les paraules 
del senyor President de la Generalitat, que deia 
que hi ha certes coses que el que ha governat no 
les ha de dir mai públicament. No, vull retreure 
al senyor Espanya certes coEes ; perquP nosaltres 
no vcdem fer safareig. 

E1 Sr. CONSELLER de Governaciij) : Noisal- 
tres no en fem cap de safareig. E l  que jo1 dic és 
que mereix censura la Lliga Catalana per colla- 
bolrar amb la Comisslió gestora de la Generalitat. 

E l  Sr. VALLES I PUJALS : I dPieu que la 
seva actuació fou anticatalanista ? 

E l  Sr. CONSELLER de Governació : Sí ; fou 
una posició antidemocrdtica i anticatalaiiista. La  
Lliga tenia una tradició cata4anista i en aquells 
moments es prestava a donar suport a una situació 
d’anticatalanitat absoluta. Vosa?tres dieu : ctI3s que 
ho feiem per a servir Catalunya.)) Aixa deia el 
senyor Duran i Ventosa, i aixo és el que vol venir 
a d i r  el senyor Valles i Pujals, en dir que feien un 
sacrifici per a salvar Catalunya. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : No n’he par- 
lat de sacrifici ; no n’he parlat ! 

El Sr.  CONSELLER cle Governació : Al- 
menys, el senyor Ruiz i P o n s 4  parlava que aixh 
era una espPcie de sacrifici. Jo us dic que compa- 
reu la conducta de vosaltres, dels vostres hoines, 
en un moment i en un altre. I?s que també servi- 
reu Catalunya quan abandonhu  els bancs d’a- 
quest Parlament ? Com és que quan vingué la Llel 
de! z de gener no solament :IG abaiidonjreu els 
bancs del Parlament de Madrid, sinó que, al con- 
trari, acceptareu carrecs, i després us n’heu apro- 
fitat ? Una Llei que vosaltres mateixos considerh- 
veu injusta - almeuys jo recordo que, en la discns- 
si6 que hi hagué, vosaltres dPiru que no podíeu 
aprovar, perquP era contraria ;1 la Constitució, i 
que, per consegiient, era enticonstitucional. Perd 
després de combatre-la, fóreu vosaltres niateixos 
els que prestareu suport a aquella Llei, acceptant 

_a_ 

cgrrecs, i, per consegüent, aprofitant-vos d’una 
Llei anticonstitucional que vosdtres atacareu. 

E1 Sr. DURAN I VENTOSA : Per6 un amic 
nostre va ésser el que va interposar-hi recurs i 
cap de vosaltres no ho va fer ! 

El Sr. CONSELLER de Governació: Perb 
ho va fer el senyor Martínez i Domingo ..... (Ru- 
mors . )  

E1 Sr. PRESIDENT : Se‘iyors Diputats : no 
oblidin que el senyor Martínez Domingo era Pre- 
sident de la Cambra, i que en aquells moments 
actuava com a tal i no com a representant de la 
Minoria de Lliga Catalana. 

E1 Sr .  B A T T E S T I N I :  Perb si ni mai n’ha 
estat soci de la Lliga! 

El Sr. PRESIDENT : E l  senyor Martínez i 
Domingo va fer-ho perqui: va creure complir així 
la seva obligació en l’exercici del carrec, indepen- 
dentment de l’actuacib política del partit a quP es- 
tava adscrit. Segueixi el senyor Conseller de la 
Governaci6. 

E1 Sr.  ARNAU : Molt bé : aquesta és la ve- 
ritat ! 

E l  Sr. CONSELLER de Governació : Tan ve- 
ritat, que per a completar les mar,ifestacions del 
senyor President, i sense voler rectificar res del 
que he dit, he de manifestar que el senyor Martí- 
nez i Domingo es reunia amb representants de 1’Es- 
querra preasament per a tractar d’aquest recurs. 

E l  Sr. DURAN I VENTOSA : Ja ho sé, ja ! 
E l  Sr.  PRESIDENT : Segueixi la V. S. 
E l  Sr. CONSELLER de Governació : I amb 

I’aportació metallica dels Diputats d’Esquerra, per 
a fer el dipbsit corresponent ; sense que se us degui 
res a vosaltres en aquest aspecte. ( ( (Molt  bé ! ) I ,  e n  
la Majoria.) 

Jo recordo - i segurament ho deuen recordar 
les VV. SS., perquP es publicaven a L a  Veu - 
notes oficioses de Lliga Catalana, en quP dPieu per 
a justificar l’acceptació d’aquells &recs, que ho 
fPieu pel bé de Catalunya, i que, a més, imposaveu 
dues conrdicions : amb les quals anaveu a buscar, 
primer, el traspas d’Obres Públiques, i després, el 
traspis de la Recaptació de Contribucions. DPieu 
aixa i es va trigar un any en fer el traspjs d’Obres 
Públiques. . . . . 

E l  Sr. VALLGS I PUJALS : Si només hi va- 
rem estar quatre mesos ! 

E l  Sr .  CONSELLER de Governació: Varen 
estar mesos i mesos i aquests traspasos no ve- 
nien, Jo sé l’angoixa que vosaltres mateixos te- 
níeu precisament perqui: no venia aixb ; no vin- 
gueu ara a rectificar les coses que han estat una 
realitat. 

E1 S r .  VALLRS I PUJALS : I aixa és una 
actitud anticatalanista ! 

E1 Sr .  CONSELLER de Governació: Es la 
negació del catalani$nIe.. . 

E l  Sr. FABREGA:  Són els encens a Ler- 
roux ! 

EI Sr. PRESIDENT : No desobeeixin les in- 
dicacions de la PresidPncia. Segueixi el senyor 
Conseller de GovernaciL en 1’13s de la paraula. 

El Sr. CONSELLER de Governació : El tras- 
12;s de serveis de recaptació de contribucions ja 
veieu com no s’ha fet fins a última hora. Encara, 
un altre greuge ; mentre vosaltres governaveu, 
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tderhveu sense protesta totes les extralimitacions 
de caracter legal que es feien per unes i altres 
autoritats. Vosaltres esthveu a la Generalitat 
quan es cometien tots aquells actes que han moti- 
vat la presentacihl d’aquestsa Llei : nomenaments 
de Comissions gestores per a substituir Ajunta- 
ments, creació de Comissions governatives en una 
serie d’iljuntaments que no havien intervingut 
per a res en el 6 d’octubre, quan ja ni se’n parlava 
del 6 d’octubre. Aixb ho feien sense la vostra pro- 
testa, i prestant vosaltres tot el vostre suport i, 
per consegüent, demostrant la vostra complicitat 
per aquestes coses. 

El senyor Duran i Ventosa - jo  vull acabar 
breument - ha volgut donar una derivació a 
aquest debat volent enfrontar la Unió Socialista 
de Catalunya amb 1’Esquerra. Ja en les manifes- 
tacions del senyor Ruiz i Ponseti ha quedat acla- 
rit aquest punt. La  Unió Socialista de Catalunya, 
junt amb 1’Esquerra i altres partits d’esquerra 
van formar un Govern de coalició, i - ho ha dit 
molt bé el senyor Ruiz i Ponseti - tots els com- 
promisos del Front Popular que hagin d’ésser 
obra de Govern, seran realitzats amb absoluta 
lleialtat. No tenen res a veure les diferencies d’a- 
preciació d’uns i altres elements. Jo tinc la segu- 
retat que la Unió Socialista de Catalunya com- 
plir& amb el seu deure i amb els compromisos i 
prestara suport a tota l’obra de Govern. 

E1 que sí he de recollir, és el reconeixement 
que ha fet el senyor Daran i Ventosa que els par- 
tits republicans esquerrans espanyols afavoreixen 
tota l’obra autonbmica de Catalunya.. . 

Els Srs. VALLES I PUJALS, i DURAN I 
VENTOSA : Evident, evident ! 

El Sr .  CONSELLER de Governació : ... en- 
front precisament dels vostres aliats. Deia el se- 
nyor Duran i Ventosa : ((Nosaltres, precisament 
per ésser elements de car Acter conservador, ens 
hem vist obligats a formar aliances amb altres 
partits conservadors espanyols)). Voleu justificar 
la vostra coalició, o la vostra intelligkncia, o el 
vostre suport a partits conservadors espanyols 
sota aquest punt de vista. Perb, 26s que es pot 
justificar de cap manera la vostra unió, no amb 
partits conservadors que poden tenir una tendPn- 
cia més o menys autonbmica, encara que sigui 
una simple descentralització, sinó amb partits re- 
presentats per persones que constantment no han 
fet més que parlar contra les llibertats de Cata- 
lunya? Aixb no es justifica sota cap aspecte i, 
com és natural, tot aixa, que té un aspecte polí- 
tic, és el poble qui ho sanciona. Amb aixb, de 
comú acord, senyor Duran i Ventosa! Ja ho ha 
reconegut la V. S. El poble es qui diu la Última 
paraula ; el poble és el que dicta el seu veredicte, 
i aquest veredicte ja us el digué el 16 de febrer 
condemnant la vostra obra i reconeixent que Es- 
querra Republicana de Catalunya, els nostres ho- 
mes que actuaren el 6 d’octubre, varen complir 
amb el seu deure. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : Demano la 
paraula per a rectificar breument. 

E l  Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el se- 
nyor Duran i Ventosa. 

El Sr. DURAN I VENTOSA : E m  sembla 

que els que ens han sentit, hauran apreciat el to 
del meu discurs i el to d’alguns dels altres dis- 
cursos que aquí s’han pronunciat. No crec que 
hagi de rectificar res del que he d i t  fins a r a ;  
em mantinc en el que he dit i amb el to i cordia- 
litat que he parlat de tothom, &dhuc de la Mino- 
ria d’Unió Socialista. Aquí, si coxencéssim a 
contestar-nos uns i altres, em sembla que aixb 
prendria un aspecte de míting i es convertiria en 
all6 que se’n deia abans un míting de controvPr- 
sia. No ; em sembla que no és aqueüt el cas. He 
exposat tot el que havia de dir, i em sembla que 
algunes de les paraules que he pronunciat, més 
aviat han estat ratificades pel propi senyor Con- 
seller de Governació. No tinc res més a dir, per- 
que em penso que els elements de judici per ad- 
metre o no admetre el vot particular de la mino- 
ria d’Unió Socialista, ja els teniu tots, i em re- 
meto per tot l’altre al que diguita ls PresidPncia 
de la Cambra. 

El Sr. FRONJOSA : Demano per parlar. 
E1 Sr. P R E S I D E N T :  Té la paraula el se- 

nyor FronjosA. 
El Sr. FRQNJQSA: Demano que es redacti 

una proposició concedint un vot de gracies a 
aquests senyors ! 

El Sr. P R E S I D E N T :  El senyor Fronjosi 
est& entestat en tenir diAlegs constantment amb 
la Presidencia. Sortosament, no e 3  trobo avui 
amb ganes de discutir. T é  la Taraula la Comissió. 

El Sr. ARNAU : Estavern en la discussió d’a- 
quest art. I.’ i ens hem desviat tant, que en rea- 
litat, en lloc de semblar que parlZvem d’aquest 
article, semblava que anavem a fer tota una his- 
tbria de la vida política de Catalunya. Natural- 
ment, que en aquest punt la Comissió no ha de 
contestar ; no perquk no hi hagi coses de les que 
hagi pogut manifestar el senyor Fronjosa res- 
pecte aquesta histbria retrospectiva de la política . 
de Catalunya, sobre la qual nosaltres h i  estaríem 
d’acord, sinó perquk no hem de desviar el debat, 
que ens portaria massa enlla. Jo celebro, en nom 
de la Comissió, les paraules que ha pronunciat el 
Diputat senyor Ruiz i Ponseti ; porquk ha reco- 
negut aquesta posició i aquest deure que tenim 
tots nosaltres respecte l’obra de govern - que 
aquesta obra de govern no vol d+ que no per- 
meti que cadascú, després, hagi d’elxalar les seves 
idees. Cadascú pot prosseguir el S ~ U  camí ; perd 
hi ha els compromissos amb el que representa 1’0- 
bra de govern i amb el que representava el front 
comú del 16 de febrer, al qual nosaltres tots te- 
nim el deure de respondre, amb veritable lleialtat, 
donant el suport necessari al Govern. 

I no puc, després d’haver contestat al senyor 
Ruiz i Ponseti, deixar per alt una interrupció que 
he fet al senyor Duran i Ventosa, quan parlava 
que quan actuaven els militars ho feien sempre 
amb un alt esperit de justícia. Jo he dit que a ve- 
gades - i dic a vegades, perquk la histbria en 
aquests darrers temps ens ha demostrat que la 
prbpia primera autoritat de Catalunya hagué de 
frenar els impulsos de les altres lautoritats que 
s’havien excedit en les ordres que tenia donades. 
Per tant, vol dir que tots els poders, siguin mi- 
litars, siguin civils, es poden excedir, i que es po- 

. 
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e no sempre que hi 
acatar com si real- 

Lectura del Dictamen 
jecte de Llei referent a la Successió intestada 

ment fos un dogma ; que tots els homes poden fa- % 

llar, i en aquells moments, aquelles autoritats nii- 
litars es varen excedir, i per aixa jo he dit en 
aquella interrupci6 que (ca vegadesn . 

El Sr. DURAN I VENTOSA : E1 que jo he 
dit, és que nosaltres no havíem influit en el que 
feien 

E1 Sr. ARNAU : H a  parlat la V.  S. que el po- 
der militar acmava sempre amb una m¿?xima jus- 
tfcia . 

E1 Sr. VALLRS I PUJALS : No ho creiem 
ningú ! 

E1 Sr. A,€WAU : Jo he interpretat així aques- 
tes paraules. Celebro que no sigui aixi, perqui. ja 
he dit que no es podia acceptar aquest dogma. 
Crec que els homes es poden equivocar i que el 
mateix es pot equivocar un home militar que un 
home civil. 

El Sr. PRESIDENT : I un home eclesiastic ! 
(Rialles.)  I 

€31 s’r. DURAN I VENTOSA : Em remeto 
només al que constar¿? al DIARI DE SESSIONS, que 
jo no esmenaré. 

El Sr. ARNAU : Estem, doncs, en aquest ar- 
ticle primer, respecte del qual ahir la Comissió ja 
va exposar el seu criteri de suprimir aquelles pa- 
raules que diuen’ (tels actes ladministratiusn p per 
considerar que d’aquests actes administratius ja 
es parlava en l’article tercer. Per tant, la Co- 
missib proposa novament a lca Cambra la redacci6 
següent : ((Es consideren illegítims i contraris a 
l’olrrdre jurídic les Autoritats i Organismes de no- 
nienament governatiu que regiren la vida munici- 
pal de Catalunya durant el període compres del 
6 d’octubre del 1934 la1 19 de febrer darrer)). 

E1 Sr.  P R E S I D E N T :  Cal, pera, primer de- 
cidir respecte del vot particular de la Minoria 
d’Unió Socialista. La Comissió(, I’accepta o no ? 

E l  Sr. ARNAU : He entes, de les paraules 
que havia pronunciat el senycr Ruiz i Ponseti, 
que si la Comissió no acceptava. aquest vot par- 
ticular, el  retiraven i votarien el Dictamen de la 
Comissió. 

Zl Sr. RUIZ I PO’NSETI : Demano1 per par- 
lar. 

E1 Sr.  PRESIDENT’ : T é  la paraula el senyor 
Ruiz i Fonseti. 

E1 Sr. RUIZ I POTU’SEITL : E1 nostre punt de 
vista ha estat d’insistir d’una mlanera categhrica 
que desitgem l’acceptacib del vot particular ; que 
quan es posi a votació1 aquest vot particular, nos- 
altres votarem a favor d’aquest, i únicament en 
el cas que fóssim derrotats, en el cas que no fos 
acceptat aquest vot particular, nosa1 tres ens su- 
mariem a la votació de la Majoria i votaríem l’ar- 
ticle tal com quedés redactat per la Comissió. 

(A cont imació,  efz votació ordinhria i amb  els 
vots a favo? de la Minora d’UniÓ Socialista, es 
rebutja el vot particular. T a m b é  e n  votació ordi- 
queda aprovat l’article pr imer  del Dic tamen en la 
redacció defznit iva proposada per la Comissió.  Se -  
suspdn el debat.) 

I 

(Un, seayor Secretari  l legeix el següent 

(t DICTAMEN 

Reunida la Comissió Permanent de Justícia i 
Dret sota la presidhcia del senyor Josep Andreu i 
Abelló, actuant de Secretari el senyor Carles Ger- 
hard i Ottenwaelder, i amb assisti.ncia dels Vocals 
senyors Rovira i Virgili, Colldeforns, Mies, Tor- 
res i Barbera, Ribas i Soberano, Magre, Abadal, 
Sol, i Xirau, per tal de dictaminar sobre el Pro- 
jecte de Llei referent a la Successió intestada, acor- 
da, per majoria de vots, i a reserva dels vots 
particulars i esmenes que puguin presentar-s’hi, 
sotmetre a l’aprovació de la Cambra el següent 

PRQJECTE D E  LLEI 
SOBRE SUCCESSIO INTESTADA 

Disposicio~zs gevierals 

‘Art. I . ~  La successió intesiada no té lloc més 
que quan en tot o en part falten la testamentaria 
i la derivada de capítols. 

Quan la institució d’hereu feta pel 
causant c0mpri.n solament una part alíquóta de 
I’herPncia, la part no disposada és deferida als 
hereus per intestat. 

Les disposicions ordenades pel testador seran 
mantingudes, hdhuc en el cas que els hereus iiisti- 
tu‘its no arribin a ésser-ho. 

Si el testador només deixa una part 
alíquota de l’herhcia als que institueix hereus, i 
resta vacant la porció d’algun d’ells, aquesta por- 
ció’, a manca de substitut, passa als restants insti- 
tui‘ts ; amb preferitncia entre ells, als cridats con- 
juntament amb el titular de la porció vacant. Si 
quedés vacant la porció destinada a algun dels he- 
reus intestats, es deferir; als altres hereus in- 
testats. 

Art. 4.t L’hereu de cosa certa i determinada 
és considerat legatari. 

Art. 5.’ La delació dc l’herPncia intestada té 
lloc al moment de la mort del causant. Excepcional- 
ment, quan hi hagi possibilitat de successió testa- 
mentaria o derivada de capítols, la delació es pro- 
duir& al temps de sobrevenir algun fet que faci 
desapareixer aquella possibilitat. E n  el cas de dela- 
ció successiva previst a l’article següent, la delació 
posterior tindra lloc quan l’anterior quedi ineficas. 
No obstant, en tots aquests casos es consideraran 
que els que arribin a ésser hereus ho han estat des 
de la mort del causant. 

Quan cap dels parents més prdxims 
cridats en la primera delació intestada no arribi a 
ésser hereu, o sigui apartat de “her&ncia per indig- 
nitat, la successió és novament deferida als de grau 
següent, i així successivament, de grau en grau 

Art. 2.” 

Art. 3.r 

Art. 6.’ 
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i d’ordre en ordre, salvant el dret de transmissió 
d’hedncia deferida i no aclida en els casos per- 
mesos per la Llei. 

Quan siguin solament algun o alguns dels pa- 
rents els que es trobin en qualsevol de les situacions 
expressades en el paragraf primer d’aquest article, 
la porci6 vacant ser i  novament deferida als parents 
que llavors existeixin i siguin dels que igualment 
haurien estat cridats juntament amb els que han 
arribat a ésser hereus, si el que deix& vacant la 
seva part hagués mort abans de produir-se l’ante- 
rior delació. E n  tots els altres casos, els hereus 
restants incrementaran llur pdrticipació amb la 
part vacant, per dret d’acréixe7. 

Art. 7.’ El parentiu que dóna dret a la suces- 
Sió intestada és el de consanguinitat derivat de 
matrimoni i, excepcionalment, el civil per adopció 
i el d’afinitat entre cdnjuges. 

E l  parentiu de consanguinitat no derivat de 
matrimoni sols dóna lloc a la successió en els casos 
previstos en els arts. 16, 17, 28 i 30. 

Art. 8.’ La proximitat del parentiu es deter- 
mina pel nombre de generacions. Cada generació 
forma un grau i cada sPrie de graus una línia. 

La línia és directa quan les persones descendei- 
xen una de l’altra, i pot ésser ascendent o des- 
cendent. 

La línia és col.latera1 quan les persones, sense 
descendir una de l’altra, vénen d’un tronc comú. 

La  computació de graus en la línia directa es 
fa  pel nombre de generacions. E n  la línia col-la- 
Cera1 es fa sumant les generacions de cada branca, 
sortint del tronc comú. 

E n  una mateixa successió el parent 
més prhxim exclou els altres, llevat els casos que 
la Llei, per dret de representació, crida conjunta- 
ment parents de grau diferent dins d’una mateixa 
línia. 

Per dret de representació, els descen- 
dents d’una persona morta o declarada absent al 
moment de la delació intestada, són cridats a ocu- 
par el seu lloc. 

E l  dret de representació només s’aplica als des- 
cendents del causant sense limitació de grau, i als 
fills de germa premort sense cstendre’s, perb, als 
descendents dels fills d’aquest. 

E l  dret de representació no e6 perd 
per haver renunciat el representant l’herhcia del 
representat, i no l’afecten les cbligacjens i cirre- 
gues de l’herhcia d’aquest. 

Art. 12. L’herencia es divideix per parts 
iguals entre els cridats ; perd quan és aplicable el 
dret de representació entre descendents, la divisió 
s’efectua per branques o estirps, i els representants 
de cada branca es reparteixen per parts iguals la 
porció que hauria correspost al seu representant-. 

S i  el dret de representaci6 es produeix en la 
línia colrlateral, s’estara al que disposen els arti- 
cles 21 i 22. 

Els que estiguin iinits al causant per 
dues o tres l k i e s  de parentiu, per procedir de 
matrimoni entre parents, participaran en la succes- 
sió intestada que, en el seu cas, els correspongui 
per cadascuna de les línies. 

Art. 9.’ 

Art. 10. 

Art. 11. 

Art. 13. 

CAPÍTOL I1 

Ordres successoris 

Art.  14. L‘hersncia es deferSx per l’ordre - 
se@ent : 

I . ~  Als deslcendents, per ordre de proximitat 
de grau. 

2 Als ascendents més, prdxirns,, germans de 
doble vincle i nebots’, fills, de germa de doble v i d e  
premoirt. 

3..’ Als germans unilaterals, consanguinis o 
uterins, i nebots, fills de germa unilateral premort. 

Al cdnjuge supervivent. ::’ Als, altres co1.laterals fins al sis; grau ; i 
6.‘ A‘ la Generalitat de Catalunya. 
Art. 15. Els fills hereden per caps. E l s  néts 

i altres descendents per estirps;, ~1 representació 
dels seus pares. 

Art. 16. Els  fills nascuts fora de matrimoni 
hereden del seu pare com els nascuts de matrimoni. 
Uns i altres concorren a l’herencia per parts 
iguals ; perd si els fills nascuts fora de matrimoni 
s6n més que els de matrimoni, I’herPncia es dis- 
tribuira per meitat entre els dos grups. 

Els  fills nascuts fora de matrimoni 
tenen els mateixosi drets sluccessoris que els de ma- 
trimoni, respecte a 1’herPncia de la mare i dels 
parents materns, i recíproc;lment. 

L’adoptat i els seus descendents te- 
nen en relació a l’adoptant els mateixos drets suc- 
cessoris que els descendents d’squest. 

Art. 19. L‘ascendent més prhxim exclou el 
més remot, encara que sigui de líria distinta. 

Sli només, hi ha ascendents i són de línia diver- 
sa, succeeixen en una meitat els de la línia paterna 
i en l’altra meitat els de la materna. Si dins d’al- 
guna línia hi ha diversos ascendents, succei‘ran per 
caps. 

Art. 20. Si concorren a l’herhcia sollament 
germans dobles o solament nebots, fills de g e m a  
doble premort, encara que siguin de diverses es- 
tirps, la succesi6 es far& per caps. 

Art. 21. Si concorren asceidents amb germans 
dobles, la successiiv es fasa per caps. 

Si ultra els ascendents o germans dobles, o 
solament amb1 els ascendents, o solament amb els 
germans dobles, concorren nebots, fills de germa 
doble premors, 1’herPncia es ditidiri en tantes 
parts com siguin, en cada cas, els ascendents, els 
germans vius i les estirps, de nebots. 

La participació1 dels ascendents no poldra ésser 
mai menor de la quarta part de 1”ierhncia. 

Art. 22. Si en qualsevol1 dels casos de con- 
currPncia expressats en e1 paragraf segon de l’ar- 
ticle anterior hi ha una sola estirp de nebots, 
aquests percebran, per caps, el que colrrespongui 
a l’estirp. IS$ són dues 01 més, s’acumularan les 

ponguin a les estirps cridades, i 
tots els nebots que les integrin succe‘iran en el 
conjunt per caps. 

Quan la porci& corresponent a algun dels ne- 
bots esdevingués vacant, acreisera als seus ger- 
mans. Si el nebot fos únic a l’estirp, la porci6 

Art. 17. 

Art. 18. 
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vacant acreixera als oncles, vius, germans del cau- 
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guinis o uterins i nebots, fills de germa unilate- 
sant, i als altres nebolts ; els primers, com si la 
divisi6 es fes per estirps’, i la resta, als altres 
nebots, per caps. 

quan el matrimoni hagués estat dissolt oi declarat 
nul per sentencia ferma. 

ral premort. 
Quart. - Al cbnjuge supervivent. 
Cinque. - Als collaterals materns fins al sis6 

Sis&. - A la Generalitat de Catalunya. 
La  regulació i distribució de l’heri-ncia es far3 

segons els articles corresponents al capítol ante- 
rior, en el que resultin aplicables. 

Art. 23. No té dret a succeir l’ex-chnjuge, gr‘au. 

Art. 24. 
I . ~  

Tampoc noi té dret a succeir : 
El cdnjuge que en morir el causant estigui 

en estat de separacib de persones i béns amb el 
difunt, si la separació fou demanada per mutu con- 
sentiment o decretada per causa que impliqui la 
culpabilitat de! supervivent. 

€$I c h j u g e  que es trobi separat de fet amb 
trencament de la finitat familiar, per mutu coln- 
sentiment exprés 01 per alguna de les causes que 
permeti la separació judicial i a la vegada impliqui 
culpabilitat imputable al supervivent. 

Sentendra que no hi ha culpabilitat en els 
casos de separació circumstancial motivada per 
exig6ncies de la vida. 

Art. 25. Si en morir el causant hi hagués 
pendent demanda de nullitat de matrimoni, de ai- 
vorci o separacib per causa que irnpTiqui culpabili-4 
tat del supervivent, els hereus pressumptes cridats 
en defecte del cdnjuge, segons l’ordre establert en 
l’art. 14, podran seguir l’exercici de les accions 
plantejades, i si ha fan, s’esperara el resultat de 
la sentPncia definitiva per mantenir o negar el 
dret a succeir al cdnjuge supervivent, segons els 
preceptes d’aquest article. 

La recolnciliaciin oi perd6 del cbnjuge 
premort restableix el dret de succeir a favor de 
l’altre cdnjuge culpable de la separació judicial O 
de fet, encara que 110 hagin estat comunicats al 
Tribanal. 

En els casos que la Generalitat sigui 
cridada a succeir, ’nau& de destinar els bGns here- 
dats a establiments de benefichcia, preferentment 
als! de la darrera residPncia habitual del causant 
en territori catal& ; en el seu defecte, als de la 
comarca, i a falta d’aquests, als de caracter regiob 
nal a carrec de la Generalitat. 

CAPíTOL Iv 
De la successi6 dels impúbers 2.= 

Art. 29. Per a la successió dels impúbers, a 
manca de substitució pupilar, regeixen les regles 
següents : 

Primera. - En els bens procedents de pare o 
niare o d’altres parents paterns o materns de l’im- 
púber, fins al quart grau, són cridats respectiva- 
ment a la successió, per i’ordre establert en els 
articles anteriors, els parents més prdXimS de 
l’impúber, que ho siguin dins del quart grau, de 
la branca de la qual procedeixen els béns. 

Segona. - Els ascendents conserven llur dret 
a la legitima sobre els bens de l’impúber, proce- 
dents de parents o de l’altra branca, fora que 
l’haguessin renunciat en capítols. 

Tercera. -La successió dels altres béns de 
l’impúber es regeix per les disposicions dels arti- 
cles anteriors, sense distinció de branques. 

Quarta. - Els deutes dels causants dels béns 
trollcals adquirits per l’impilber i les carregues 
que els afectin, es pagaran, quan s’escaigui, amb 
béns de l’impúber de la respectiva procedhncia, i 
solament a manca o per insuficihncia d’aquests, 
amb béns no troncals, i, en el seu defecte, amb els 
restants troncals, a prorrata. 

Cinquena. - Als efectes d’aquest article, són 
de procedhncia paterna el dot estimat i l’escreix ; 
i de la materna, el dot inestimat i el preu de l’es- 
timat. E ls  béns reservables són compresos entre 
els de la branca d’on provenen i no en la del cdn- 
juge binub. 

No tenen la consideració de troncals els fruits 
dels béns troncals ni el que s’hagués adquirit amb 

Respecte dels impúbers que siguin 
fills de for’d de matrimoni, la successió intestada 
especial tindra lloc, segons les regles de l’article 
anterior, a favor dels parents més prdx.ims de 
l’impííber dins del quart grau, que estiguin com- 
presos en els ordres fixats en l’art. 28. 

Art. 26. 

Art. 27. 

CAPÍTOL m 
Successid iniestada els esmentats fruits. 

deis fills de fora de malrinzoizi Art. 30. 

Art. 28. La successió intestada de l’herhcia 
causada pels fills nascuts fora de matrimolni es 
deferira per Tordre següent : 

Primer. -Als descendents, per ordre de pro- 
simitat de grau. 

Segon. - Als pare o mare declarats judicial- 
ment o que hagin reconegut ei fill, i en defecte 
d’uu i altre, als ascendents materns. E n  qualse- 
vol d’aquests dos casos heredaran juntament amb 
els germans que ho siguin de pare i mare i fills 
d’aquests germans premorts. L’herPncia es divi- 
dir& sempre en tantes parts com siguin els pares 
o ascendents materns, germans vius i estirps de 
iiebots. 

Tercer. - Als germans unilaterals, consan- 

DISPOSICI~ ADDICIONAL 

Aquesta Llei regira des del dia de la seva pu- 
blicació al Butlleti Oficial de la Generalitat de 
Cuialunya. 

Palau del Pa r l ame~~t ,  15 de maig del 1936. - 
E1 President, Josep Andreu i Abelló. - El Secre- 
tari, Carles Gerhard.)) 

(Resta dauvtunt la taula.) 
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O R D R E  D E L  D I A  

per a la sessió de dimarts 

I. Precs i preguntes. 
2. Continuació de la interpellació sobre els 

Decrets dels 2 i 14 de mars dei 1936, referents a 
Contractes de Conreu i desnonaments. 

Continuació de la discussió del Dictamen 
de la Comissió referent al Projecte de Llei sobre il- 
legitimitat dels acords de les Autoritats i Organis- 
mes de nomenament governatiu que regiren la vida 

3. 

municipal catalana du ran t  el pen’ode compr& entre 
el 6 d’octubre del 1934 i el 19 de febrer darrer. 

4. Discussió del Dictamen de la Comissió so- 
bre el Projecte de Llei autoritzant el Govern de la 
Generalitat per a disposar una renovxió extraordi- 
naria de Jutges i Procuradors inunicipals de Ca- 
talunya. 

5 .  Discussió del Dictamen de la Comissi6 so- 
bre el Projecte de Llei refrent a la Successió intes- 
tada. 

(S’aixeca la sessió a tres  quarts de vuit i cinc 
nziizuts de  la vetlla.) 

\ 

Un aiiex _ _  -_ - __ __- .___ 

Impremta de la Casa de Caritat : Montalegre, 5 : Barcelona 





ANEX AL aDIARI DE SESSIONS, N.” 221 

t 

AI, PA‘RLBMENT 

Els diputats que sotasignen tenen 
l’honor de proposar a la Cambra l’adop- 
ció de la següent : 

I P I R ~ O P O S I O  D E  L L E I  

TÍTOL I 

Rescat o readquisició d e  béns comunals 

Art. I.’ Són considerats béns comu- 
nals : 

a) Les )finques rústiques, i drets reals 
imposats sobre aquestes, que actual- 
ment posseeixin en propietat o aprofita- 
ment, els Municipis, comunitat de 
vei’ns, associacions o mancomunitats. 

b)  Les finques i drets susdits que 
hagin tingut les característiques esmen- 
tades, i siguin redimides, o readquirides, 
o adquirides de nou, per tal  de retornar- 
les o posar-les al r&gim d’aprofitament 
en comú. 

c)  Les servituds de pas, pastures, 
llenyes o fruits que de temps vénen ex- 
plotant-se pel Municipi, comú de veins 
o altres entitats menors, esmentades en 
el primer alpartat, o (que ‘ho foren en 
temps passats. 

Art. 2.n Les propietats rústiques gra- 
vades per alguna servitud comunal po- 
dran ésser convertides en patrimoni co- 
munal, atenent-se a les normes que 
aquesta Llei determinari. 

Art. 3.r Els bens i drets comunals 
són imprescriptibles i inalienables, i no 
podran ésser embargats n i  gravats, sal- 
vant en all6 que afecti savituds legals 
o forsoses. 

En cas de necessitat pública o social, 
el Conseller d’Economia o l’organisme 
en qui: delegui podr& autoritzar la ven- 
da, cessió o usdefruit, servitud o &rec 
sobre els béns objecte d’aquesb Llei, 
previ un referitndum en la localitat afec- 
tada. 

Art. 4.t La representació en judici, 
litigi, ordenació, reglamenkació, etc., 
correspondr8 sempre a llr5juntament, 
a les Juntes kdministratives o Junta 
de vefns ex-propietaris o aprofitadors. 

TÍTOL I1 . 

Rescat, o readquisicib, i normes a quk 
ha #ajustar-se 

Art. 5 . h  Les entitats, corporacions o 
comunitats de veins a qui: fa referencia 
l’art. I .~ ,  podran rescatar o readquirir 
les finques rústiques, drets reals o ser- 
vituds que haguessin possei’t o aprofi- 
tat  en tot temps. 

Wexceptuen els censos o gravarnens 
reconeguts legalment abans del 14 d’a- 
bri1 del 1931. 

Art. 6.8 Els Municipis, entitats o co- 
munitats de veins, procediran al rescat 
d’aquests bens o drets. E1 rescat ser& 
gratuit per a les entitats rescatants, i 
sense cap m.ena d’indemnització, sal- 
vant els casos que aquesta Llei detei-mi- 
na, als que indegudament se n’apode- 
raren, als seus hereus o aquells que avui 
en detentin la propieta? amb finalitats 
lucratives. 

S’entén que foren indegudament ad- 
quirits i afectes a rescat: 

Primer. - Tots aquells 8bénn.S o drets 
que per tradició o testimoni documental 
es provi que doren de propietat o aprofi- 
tament comunal, i dels quals els actuals 
propietaris no puguin demostrar la le- 
gal possessió amb títols que s’ajustin 
a les Lleis vigents en el temps de l’ex- 
poliació. 

Begon. - *4que~lls béns o drete que 
tenen les característiques esmentades en 
el paragraf anterior, perd que es sospita 
o creu que hi hagué confalbulació O frau 
per tal de burlar el compliinent de les 
Lleis. Sols el Conseller d’Economia i 
Agricultura o el Tribunal de Cassació 
de Catalunya podran declarar aquest 
frau o confabulació. 

En cap cas, l’expedient possessori ni 
cap títol de propietat seran vilids per 
a acreditar la possessió legal d’aquests 
béne dubtosos, si no pot \provar-se en 
quina forma passaren del posseidor en 
comú al possei‘dor privat. 

Art. 7.6  Quan aquests bens estiguin 
en mans de tercera persona que demos- 
tri posseir-los a títol onerós i de bona 
fe, abans del. 14 d’aibril del 1931, podran 
rescatar-se abonant el just preu que fi- 

xar& la Junta Srbitral de la comarca, 
que entengui ec els conflictes del camp, 
amb les normes que determiñi el Re- 
glament d’aquejta Llei. 

Sempre que les entitats rescatants 
continuessin gzudint de drets o servi- 
tuds parcials, mentre hagi durat l’u- 
surpació en les finques objecte del res- 
cat, del valor total o preu, es deduir& 
el valor que aquests drets, servituds o 
aprofitaments rpresentin. 

En cap cas e.s rescatants podran per- 
judicar els dr2ts reals o gravarnens 
inscrits en el Registre de la Propietat 
en data antericir al 14 d’abril del 1931. 

Si els béns o drets objecte 
.d’aquesta Llei iaguessin estat adquirits 
legalment sense frau o confabulació, 
l’entitat rescatant o readquirent haur& 
de jusificar que aquests bens li són 
precisos per a 12s necessitats dels veins. 
E1 valor d’indannització ser& taxat pe- 
ricialment i d’acord amb la Llei d’Ex- 
propiació. 

Art. 9.* Quan aquests béns o drets 
estiguin retinguts en virtut de préstecs 
o penyores, no hi haurd indemnjtaació, 
perd sí retorn de la mateixa quantitat 
prestada. Enterent-se que els productes 
de l’explotació portada a cap pel fiador 
equivalen als redits de les esmentades 
quantitats. 

Les indemnitzacions i retorn de quan- 
titats aniran a &rec del (Municipi o 
entitat que en virtut del rescat o re- 
adquisició guanyin la propietat dels 
bens o drets. 

Art. 10. Per al rescat dels béns o 
drets, que en Part. I.’ es detallen, po- 
dran instar al Conseller d’Economia i 
Agricultura durant el termini de deu 
anys, a comptar des de la data de la 
publicació de la present Llei, per dades 
certes o testirroni de !a seva antiga 
existsncia. 

Per a la readquisició no es fixa ter- 
mini. 

Art. 11. Per tal d’instar el rescat o 
readquisició, les entitats interessades o 
un grup de veins de la localitat afecta- 
da presentaran una sollicitud dirigida al 
Conseller d’Economia i ,lgricultura, per 
conducte de la  Comissió Arbitral de 

Art. 
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conflictes del camp de la comarca, da- 
vant de la qual es far& constar: 

Primer. - Descripció de les circums- 
t&ncies dels béns o drets que desitgen 
rescatar o readquirir, fent constar el pla- 
qament, extensió, limits i canacterisli. 
ques. 

Segon. -- Causes en que fonamenten 
la peticció, acompanyant documents jus- 
tificatius. Cas de no ésser possible 
acompanyar-los, s’indicari l’arxiu o 
lloc on obren. 

Tercer. - Noms, cognoms i domicili 
dels actuals posseidors. 

Quart. - Estat actual de la finca i 
rsgim d’aprofitament a qui. est& sub- 
jecte. 

Cinqui.. - Designar la persona a qui 
cal fer les notificacions. 

Sise. - Compromís formal de sotnie- 
ts bens o drets al regim que 
’aquesta Llei deter,mina. 

La sollicitud s’estendrk amb els re- 
quisits que marca la Llei i l ’ e x p e d i d  
es tra*mítar& en paper ordinari. 

12. Les Juntes Arbitrals, dins 
els deu dies de presentació de la solli- 
citud de rescat o readquisició, enviaran 
nota‘ detallada al Conseller d’Economia 

ultura o a i’organisme ‘que ell 
amb cbpia de tota la documen- 

aconlpanyatbria. Dintre el mateix 
n i  ho notificari als possei’dors dels 

el termini de trenta dies, els pos- 
rs aportaran les proves en defensa 
i dels drets que creuen tenir. -4ixí 

mateix assenyalaran la persona a qui 
la Junta Arbitral practicar& les notifi- 
cacions. La Conselleria d’Economia i 
Agricultura portar& un Registre de re- 
clamacions de rescat i de readquisició. 

Durant la tramitació de l’expedient, 
les Juntes Arbitrals el tindran de mani- 
fest en llur Secretaria per quants siguin 
part en el mateix expedient. 

Art. 13. Transcorreguts els trenta 
dies fixats en l’article anterior, s’hagi 
o no formulat oposició a la reclama- 
ció, pr&via citació de quants hagin 
comparegut, les Juntes Arbitrals pro- 
cediran a practicar les diligPncies de 
prova proposades i aquelles que esti- 
min oportunes per a major illustració. 
Si la Junta Arbitral estima pertinent 
la prova testifical, aquesta no podrd 
excedir de sis per cada una de les parts 
que intervinguin en l’expedient. 

Art. 14. Les Juntes Arbitrals po- 
dran dirigir-se a tots els organismes, 
autoritats, funcionaris públics, arxius, 
als quals hauran de trametre tota mena 
de cbpies, antecedents, certificacions, 

Is interessats no hagin pogut ob- 
dn el termini més breu possible 

i dintre del període assenyalat per les 
proves. 

Les despeses que esdevinguin d’a- 
questes diligencies aniran a cirrec de 
la part reclamant ; si aquesta reclamés 
d’ofici es repartiran entre les parts inte- 
ressades en l’expedient. 

Art. 15. Practicada la prova i unit 
a aquesta el ‘dictamen dels assessors, 
es notificard a les parts, €ent-los saber 
que duran (quinze dies, i en vista de 
l’expedient, poden reclamar per escrit, 
allegar davant la Junta -4rbitra1, t o t  
quant en defensa del seu dret estimin 
convenient. 

Tot l’expedient, acompanyat dels vots 
particulars, si  n’hi hagués, ser& trainPs 
al Conseller d’Economia i Agricultura 
dintre els tres dies d’haver-se signat. 

La Conselleria d’Economia i 
Agricultura resoldrh dictant la resolució 
definitiva. Aquesta podrd ampliar o 
ordenar la practica de les diligPncies 
que estimi pertinents per a major conei- 
xement. 

Contra la resolució dictada no hi 
hamA niés recurs que el Tribunal de 
Cassació de Catalunya. 

Art. 16. 

TÍTOI, 111 

Declaració de rescat i els seus efectes 

I,a Conselleria d’Economia i 
Agricultura, en la resolució definitiva, 
f a r i  una de les segiients declaracions : 

Que hi ha lloc a rescat sense in- 
demnització per haver-se provat l’expo- 
liació i no haver-hi tercera persona de 
ics protegides en i’art. 7.6 d’aquesta Llei, 

b)  Que hi ha lloc a rescat mitjancant 
indemnitzaciir a les persones perjudi- 
cades. 

c) Que hi ha lloc a rescat mi t jaqant  
el retorn de la quantitat prestada. 

d )  Que hi ha lloc a readquisició previ 
el pagament del valor estipulat en la 
taxació pericial a qui. fa referencia l’ar- 
ticle 8.8 d’aquesta Llei. 

Que hi ha lloc a la deducció del 
valor dels drets o servituds de qui. con- 
tinuen gaudint els reclamants. 

La resolució del Conseller d’Economia 
i Agricultura es publicari al  Butlletf 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Art. 18. Si en el termini de tres 
mesos de la publicació de la resolució 
reivindicatbria a qui: fa referencia l’ar- 
ticle 15 cl’aquesta Llei, no s’ha presen- 
tat la reclamació per part dels interes- 
sats, la Conselleria lliurar& els béns o 
drets rescatats a les entitats rescatants. 

S i  en l’esmentat termini de tres mesos 
els desposse’its entaulessin recurs, es 
far& dipositari l’entitat rescatant, mit- 
jancant la fianca que la Conselleria 
fixari. 

iDesestimada la petic%, es retornara la 
fianGa i es donar& per definitiva la pos- 

i2rt. 17. 

a) 

e) 

sessió provisional. Si s’estima el recurs, 
les entitats rescatants podran procedir 
a l’expropiació. 

Si la resolució del Conseller 
d’Economia i Agricultura s’escaigués 
d’acord amb l’apartat b de l’art. 16, es 
far& la indemnització d’acord amb les 
normes establertes en la Llei de Con- 
tractes de Conreus o per la lliure valc- 
rització, portada a cap per la Junta 
Arbitral de la comarca i un perit per 
part. 

El pagament es far& efectiu part en 
numerari i part en tftols del Deute de 
la Generalitat, de conformitat amb una 
escala que establiri el Reglament d’a- 
questa Llei. 

Art. 20. Si la resolució s’escaigués 
d’acord amb l’apartat c de l’art. 16, el 
pagament es fard en la forma que vulgui 
l’entitat rescatant, en un termini no 
major al temps a que ha estat retinguda 
la propietat. 

Art. 21. Si la resolució s’escau d’a- 
cord amb l’apartat d, la indemnitzaci6 
es fari  segons determina l’art. 6.a d’a- 
questa Llei. 

Art. 22. La Caixa de CrPdit Agrícola 
i Cooperatiu podí-& concedir a les enti- 
tats o collectivitats rescatants els cri:di:dits 
o anticipacions necessaris. 

La resolució del Conseller d’Econornia 
i Agricultura, acompanyada de la carta 
de pagament del primer termini o del 
total, tant si es tracta de rescat com de 
readquisició, seran títols strficients per 
a la inscripció dels béns o drets Q. favor 
de les entitats rescatants o readquirents. 

La Conselleria d’Economia i 
Agricultura ordenar& el lliuratnent en 
el moment que ho cregui oportú, tenint 
en compte I’any agrícola, pecuari o 
forestal, o per a la conveniPncia de no 
interrompre els treballs d’explotació de 
la finca. 

Art. 24. La Comunitat de pastures o 
aprofitaments de llenyes o fruits exis. 
tents a favor d’una collectivitat ve‘inal, 
amb anterioritat a aquesta Llei, malgrat 
que aquests no siguin rescatats o read. 
quirilts, subsistiran íntegrament, sense 
que lper cap motiu els actuals possei- 
dur6 pnguin privar-ne el gaudi per tan. 
cainent. 

Art. 19. 

Art. 23. 

TÍTOL IV 

Inventari i assenyalament 
dels b h s  o drets municipals 

Art. 25. A partir de la publicacibde 
la present Llei, les entitats i collecti. 
vitats titulars del patrimoni rústic cb 

munal vénen obligades a inventariar-lo 
en un termini m&xim d’un any. Si així 
no ho fessin, l’inventariat es portar& a 
cap per funcionaris designats per la 
Conlselleria d’Economia i Agricultura, i 
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les despeses aniran a c&rrec de l’entitat 
o collectivitat negligent. 

Aquests inventaris, fets segoiis model 
que prPviainent es publicar&, seran en- 
viats per duplicat a les Juntes Arbitrals 
respectives per a la seva aprovació ; 
després d’aprovades, una passara a 1’A- 
juntament, i l’altra, a la Conselleria 
d’Economia i Agricultuía, per a l’inven- 
tari general. Cas d’ésser aprovades, les 
entitats posse’idores podran recórrer al 
Conseller d’Economia i Agricultura, el 
qual resoldrh en Últim terme. 

Art. 26. Sempre que es rescati, read- 
quireixi o adquireixi de nou una finca, 
l’entitat o col.lectivitat vindrh obligada 
a enviar l’inventari en la forma que 
estableix l’article anterior. En  aquest 
cas, I’any es comptar& a partir de 19 
data de lliurament de la finca. 

Tots els béns del patrimoni 
rústec niunicipal seran inscrits en  el 
Registre de la Propietat corresponent. 

Si en fer l’inventari ja ho fossin, es 
fari constar (així en l’inventari, detallant 
la inscripció. 

Si no ho fossin i les entitats resca- 
tants no tinguessin títol inscrivible, un 
exemplar aprovat de l’inventari ser2 
suficient per a la inscripció. 

Art. 28. Els Municipis i altres enti- 
tats posse’idores de patrimoni rústec 
municipal queden facultades per instar 
del Conseller d’Economia i Agricultura 
l’afitament de llurs finques, que es por- 
tari a cap per personal tPcnic i amb 
citació dels propietaris colimitants. 

Si no hi haguts cap protesta en l’afi- 
tament, restar& vXid per a l’aprovació 
de la Junta Arbitral de la comarca. 

Si no hi hagués acord, la Junta Arbi- 
tral decidir&, degudament informada, i, 
en últim terme, ser& definitiva la reso- 
lució del Conseller d’Economia i Agri- 
cultura. 

Contra les resolucions del Conseller 
no hi haurl altre recurs que el del Tri- 
bunal de Cassació de Catalunya. 

Art. 27. 

TÍTOL V 

De l’aprofitament d e l  patrimoni rústzc 
municipal 

Art. 29. Per l’aprofitament dels béns 
comunals podran adoptar-se les següents 
modalitats : 

a) Ve‘inal gratuit. 
b )  Ve’inal arbitrari. 
c) Individual gratuit. 
d )  Individual arbitrari. 
Tant en l’aprofitament ve’inal com en 

l’individual, pdrA estendre’s a tots els 
veins del Municipi, entitat o col.lectivi- 
tat respectiva. 

Als efectes d’aprofitament, s’entendra 
per veí tota persona, home o dona, que 
tingui casa oberta en la jurisdicció del 
Municipi, entitat o collectivitat, sigui 
quin sigui el seu estat o edat. 

Art. 30. En el regim d’aprofitament 
ve’inal gratuit, tots els ve’ins gaudiran 
indistintament dels fruits dels béns co- 
munals, sense estar subjectes a ciinon, 
arbitri, ni contribució de cap mena. 

Si fos arbitrari, els ve’ins vindran 
obligats a satisfer la quantitat que la 
collectivitat determini en concepte de 
c&non, arbitri o contribució, com també 
les despeses de conservació de la finca. 

Art. 31. E n  regim d’aprofitament in- 
dividual gratuit, s’assenyalaran les parts 
corresponents a cada veí J se’ls cedir& 
per temps liinitat amb l’obligació de 
conrear-lo personalment o mitjancant la 
família. 

Art. 32. Amb tot, les comunitats 
hauran de redactar un reglament d’a- 
profitament dels béns comunals que 
seran aprovats pel Conseller d’Econo- 
mia i Agricultura, previ informe de !a 
Junta Arbitral corresponent. 

Art. 33. En  cas de tractar-se d’ex- 
plotacions a gran escala, podran les en- 
titats contractar l’explotació o aprofita- 
ment a Sindicats o Cooperatives popu 
lars d’explotació, respectant els beneii- 

cis entre els ve‘ins segons es determi- 
nara en el contricte que s’estableixi, que 
haurd d’ésser aprovat pel Conseller d’E- 
conomia i Agricultura, previ informe de 
la Junta Arbitral de la comarca. - 

Art. 34. Per tal d’harmonitzar les 
convenikncies agrícoles, ramaderes o fo- 
restals i fer m5s productius i més va- 
luosos eis aprofitaments, podran man- 
comunar-se, prwi informe i aprovaci5 
de les Juntes Arbitrals i del Conseller 
d’Economia i hgricultura, les munici- 
palitats, collectivitats o entitats posseI- 
dores de béns comunals. 

Art. 35. E;n cap cas podran les enti- 
tats posse’idores d’aquests bens fer con- 
tractes de més ie sis anys de durada, i, 
en cas de mancomunar-se, fer cessió de 
cap dret de gropietat a favor de la 
mancomunitat. 

TÍTOL V I  

Chstigs 

Art. 36. Els que amaguin, essent-ne 
coneixedors, o procurin falsejar per 
mitja de documents l’exist6ncia del dret 
comunal d’algma finca, seran obligats 
a pagar una qunt i ta t  igual al  5 per IOO 
del valor total de la finca. La dita quan- 
titat ser& cobraia per l’entitat rescatant 
i destinada a pagar les despeses que e! 
rescat ocasioni. 

Art. 37. L’administració i ordenació 
dels bens comunals ser& sempre portada 
pels beneficiaris. El frap ser& durament 
castigat. 

Art. 38. El que de qualsevol forma 
procures penyorar o vendre o apoderar- 
se dels béns del comú, ser& castigat 
amb multes de 1,000 a 5,000 ptes. 

Queda exceptuat el cas que determina 
l’article 3.’ de la present Llei. 

Palau del Parlament, 14 de maig 
del 1936. 






