Països catalans

AVUi, divendres, 30 abril 1976

Pàgina 8

De l'Estatut plebiscitat, a l'Estatut pactat
.

.

Rafael Ribó compara el contingut dels textos
L'interés de revaluació tècnica dels dos Estatuts i de la
comparació de l'un amb l'altre
ens ha menat a una conversa
amb Kafael Ribó, professor de
Teoria de l'Estat de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Central de Barcelona.
—Quin sentit polític va tenir l'Estatut del 1931?
—El primer símptoma que el lector de la Història detecta per a interpretar la diferència de nivells en
què es mouen els dos Estatuts és el
fet que un text como el de l'Estatut
del 1931 fou elaborat per una ponència connectada, mitjançant les eleccions municipals del mateix any,
amb el poble. A més, aquest text
del 1931 rep la reafirmació de tot
el poble de Catalunya en un plebiscit. Això el converteix, per tant, en
una llei fonamental. I bé, aquest
text —plebiscitat en un acte de sobirania política per la gran majoria
del poble català— entra a debat a
les Cortes republicanes com un pur
projecte legislatiu.
DUES CONCEPCION
ENCONTRADES
—D'on provenia aquest cofiflícte
bàsic sobre l'Estatut plebiscitat?
—Aquest conflicte de sobiranies
s'inicia, pel que fa a la segona República, amb la diversitat d'interpre-

tació del pacte de Sant Sebastià i
amb el diàleg entre el govern provisional de la Generalitat i el govern provisional de la República a
partir del 14 d'abril, mitjançant els
decrets corresponents. El text del
1931 parteix de la concepció «le Cataluya com a nació que exercint el
dret d'autodeterminació, es decideix
per la federació de pobles hispànics
—així es llegeix al preàmbul, que
desapareix en el text del 1932.
Aquesta concepció s'expresa en els
articles primer i segon del text del
1931 quan diu que Catalunya és un
estat autònom dins la República Espanyola i que el poder de Catalunya
emana del poble.
EL P R O B L E M A DE L A S O B I R A N I A
NACIONAL I L A LLENGUA
—Quina Va ésser la posició concreta del govern
central davant
aquesta concepció catalana?
—El text del 1932, conseqüent
amb la concepció d'estat integral
—ni unitari ni federal—, reprodueix
la idea d'una sola sobirania, l'espanyola (una sola nació), i reconeix
Catalunya com a regió autònoma
dins l'Estat republicà espanyol. L'Estatut Interior de Catalunya del 1933,
elaborat pel Parlament català, vol
recuperar en part la concepció de
sobirania catalana quan diu "el poder a Catalunya emana del poble,
que l'exerceix per mitjà dels organismes de la Generalitat".

•—El conflicte només va establirse en l'àmbit de sobirania?
— H i ha dues altres qüestions importants que subratllen les diferències entre els dos textos: primer, la
llengua i l'ensenyament; segons, les
finances. Respecte a la llengua, el
text del 1931 proclama el català com
a llengua oficial, mentre quç el del
del 1932 proclama la cooficialitat
d'ambdues llengües i així reforça el
bilingüisme institucional. Amb això,
també cal esmentar l'actitud del text
del règim interior del 1933 quan diu
que, a Catalunya, la llengua pròpia
és el català. Novament això és un
subterfugi per a recuperar la idea
nacional catalana. Pel que fa a l'ensenyament, el primer text, ei del
1931, el posa tot a mans de la Generalitat. mentre que al text pactat el
1932, la Generalitat pot crear les seves institucions docents, però l'Estat republicà espanyol reté totes les
facultats en aquest camps, per tant,
el control i la suprema inspecció del
sistema educatiu (segons els articles 49 i 50 de la constitució de la
segona República, el Govern espanyol donarà els títols, fixarà els
graus, períodes escolars, etcètera).
A l TONOM1A SENSE FINANCES
—Les finances van ésser potser el
gran escull funcional del govern de
la Generalita. P T què?
—Segons ei text de l'Estatut del
1932, Catalunya nr pot decidir quins
són els recursos que donarà a l'estat

Quatre testimonis de l'aconteixement
J.M. POBLET:
L A C I U T A T ERA UNA FESTA
Malgrat Iés retallades sofertes per
l'Estatut presentat à lés Corts Constituents, és evident que Barcelona i
els pobles del Principat es van vestir de festa aquell & de septembre del
193*2 quan les. ràdios i els diaris
anunciaven que s'havia aprovat la
llei autonòmica per tres-cents catorze vots contra vint-i-quatre. Però.
sobretot, la ciutat Cap i Casal de
Catalunya sobreixí pocs després, en
arribar a Barcelona els diputats més
significats que havien votat la llei,
amb el president del Consell de Ministres, Manuel Azana, i davant dels
quals figurava el més lleial 4-del tots,
Lluís Bello. Carrers i places s'haviem omplenat de banderes catalanes i republicanes amb un gran
predomini de les primeres i els crits
de joia es confonien amb les notes
dels Segadors. El president de la
Generalitat de Catalunya era aclamat per una multitud enfervorida i
la ciutat es convertí en la millor, en
la més autèntica de les festes, perquè
després de dos-cents divuit anys, el
poble català tindria un govern propi.
El Palau de la Generalitat ja de bon
matí s'havia convertit en un formiguer humà, on tot eren felicitacions
i abraçades. A més, d'un dels assistents se li escapaven les llàgrimes.
Macià i Azana, que havien de parlar
des del balcó principal del Palau de
la Generalitat, gairebé no podien
fer-ho davant les aclamacions de la
gentada que envaïa la plaça de la
República. S'improvisaven rotllanes
amb oradors que acabaven els parlaments amb un crit comú, únic, que
aplegava totes les voluntats, ei de
"Visca Catalunya...".
Aquest és el record que a grans
tret» nó podrem oblidar mai d'aquelles hores memorables.
ANDREU I A B E L L Ó :
EL PODER E M A N A DEL POBLE
L'Estatut Interior de Catalunya va
ser aprovat pel Parlament el 25 de
maig del 1933. El projecte que havia
formulat la comissió jurídica assessora ptoposavé que sèl titulés " L a
constitució de Càt-ti tinya* ber evitar
malfiances i problemes de tott-s
aquelles forces del Parlament de la
República que sistemàticament j'haw n < w m a raprovació <te l'Esté^-
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tuf per les Corts de la República. Es
va decidir titular-lo Estatut Interior
de Catalunya.
Després de llargs debats al Parlament, entre la majoria absoluta de
diputats d'Esquerra Republicana de
Catalunya i les minories, es va arribar a la redacció definitiva.
Personalment recordo aquells dies
gloriosos de Catalunya. Vaig formar
part de la comissió parlamentària
que va redactar l'Estatut i igualment vaig formar part del grup de
persones que va elegir el primer president del Tribunal de Cassació. N o
cal dir que tot aquest text legal està impregnat dels ideals que l'Esquerra Republicana de Catalunya
havia propagat en les campanyes
electorals que la van portar al seu
triomf.

JOAQUIM VENTALLÓ:
L'AMBIENT ALS DIARIS
L'ambient que hi havia l'any 31,
en ocasió de demanar al poble de
Catalunya que votés l'Estatut que
després havia de ser presentat a les
Corts de la República, era, en tots
els àmbits, d'una gran exaltació, diríem d'abrandament —encara que la
paraula la trobo m a s s a literària.
Exaltació pertot. Entre els periodistes —que era pròpiament el meu medi com a director que era del diari
òrgan del partit que governava, l'Esquerra Republicana de Catalunya—
hauria estat inconcebible que no haguesin sentit la vibració d'aquell
moment. Tant si els diaris eren en
català com en castellà. Penso què
els únics que hi feien mala cara
eren, naturalment, els corresponsals
d'alguns diaris de Madrid, i en
aquests moments recordo com a característics de posicions adverses a
l'Estatut, Juan Pujol de l ' " A B C " i
Enrique Angulo d'"El Debate", els
quals encara que potser veien que
no els calia adaptar una posició
contrària a l'Estatut, no tenien altre
remei que servir les consignes dels
»eus amos.

TISNER: UN T Í T O L D"'EL
BE NEGRE"
Als temps de la discussió de ï'Ksatut, tenie-m un aingul.·.ríwíí! inst r u m e n t de p r e m s a : 'eí s e t m a n a r i sa

tíric "El be negre". L naturalment,
feílactta « n tes «ftvow Bàíto«s amb

tota fidelitat com sucumbien l'un
darrera !'altre, almenys en l'esencial. els articles de la nostra estructura orgànica. "El be negre" feia el
cor fort, enregistrava els accidents
i els comentava amb un humor punxegut, com no podia ser altrament.
Podria resumir tot això que dic
amb una de les manxetes publicades aleshores. Cal recordar com la
destral implacable va fer bocins tots
els articles que donaven total oficialitat al tíatalà. I una manxéta del
setmanari que. com sempre, començava a la banda esquerra i acabava
a l'alti-à, comentava, un xic procaç
i un xic desvergonyida:
"Ens estimen molt... pero no ens
volen donar la llengua".

republicà espanyol. Aquest text explicita les fonts financieres de la
Generalitat: a ) controlades per una
comissi ómixta que ha de comptar
amb l'aprovació definitiva del govern de Madrid; b) sotmeses a revisió extraordinària quan l'estat ho
cregui adient: i c ) vinculades a necessitats molt concretes amb criteris
força discutibles. El resultat, pel que
fa a aquest capítol tan important
(una autonomia sense recursos és
paper mullat), representa una retallada considerable de les fonts fiftancieres establertes al text del 31.
—Si
s'hagessin
pogut
salvar
quests tres aspectes cabdals de
Estatut del 1931, hi haura hagut
Rcord entre el govern central i el
de la Generalitat?

f

—No, vull aclarir que es poden
enumerar encara un conjunt d'aspectes, diguem-ne menors, prosseguint l'anàlisi comparativa dels dos
textos, per exemple, resten suprimides la majoria dc les garanties dels
ciutadans explicitades en el text del
31 (algunes d'elles eren la Constitució de la República). També cal destacar l'afegiment d'una Junta de Seguretat mixts» pei a l'ordre públic.
En definitiva totes aquelles facultats i competencies que Catalunya
s'atribueix en el text del 1931 (expressió de la sobirania catalana)
són revisades controlades i retallades a les Corts republicanes. Així,
el text de l'Estatut del 1932, amb totes les seves piovisions, queda directament lligat a una sola fon de
poder, l'espanyola El primer estatut
era un text federalista, el del 1932
era simplement autonòmic dins un sol estat-nació.
UN E S T A T í j T A P R O V A T PER LES
CORTS ESP A N Í OLES, EL DEL 32
— i Per què. d mes, entre les forces
organitzades de l'oposició catalana
es reivindica l'Estatut del 1932 i no
el plebiscit del poble català el 1931?
—L'Estatut del 1932 té la virtut
d'haver estat ja aprovat a les Corts
Espanyoles i, sobretot, d'haver tingut vigència i haver servit per a
establir un govern i un Parlament.
Aviu, aquest punt de referència,
acord polític de Ja majoria de forces del pobla català, va totalment
lligat a la reivindicació democràtica. No hi pot haver Parlament ni
govern antononüe català sense llibertats democràtiques, però tampoc
hi haurà demociàcia fins que no
conquerim l'autonomia política.

CRONOLOGIA
1918 — Bases per a l'autonomia
de Catalunya, elaborades i trameses
al Govern per la Mancomunitat de
Catalunya. Eren quatre bases, en
una de les quals s'esmentava ja l a
possibilitat —recollida d e s p r é s a
l'Estatut de Núria— que el Principat s'agregués altres territoris veïns.
Aquest projecte constitueix un esforç per resoldre la contradicció
d'un Estat nacional sobirà —el català— dins un altre Estat nacional
sobirà l'espanyol.
1919 — Projecte d'autonomia elaborat per una ponència governamental a partir d'un avantprojecte
de Maura i presentat a les Corts. El
text. d'aquest projecte, que consta
de vint-i-dues bases, no pot comparar-se amb l'elaborat pér la Mancomunitat el 1918. Es tracta d'una certa d e s c e n t r a l i t z a c i ó a d m i n i s t r a t i v a

i

d'altres concessions. El 21 de febrer
esclata a Barcelona la vaga de } s
Canadenca, el 27 Romanones suspèn
les sessions de les Corts i la discussió de l'Estatut queda ajornada sine die". La Dictadura de Primo acabarà d'ajornar la qüestió.
1928 — Projecte de Constitució
Provisional de la República Catalana elaborat sota la direcció de Francesc Macià, exiliat a l'Havana.
1931 — El 14 d'abril, Macià proclama la República Catalana com :>
Estat integrant de la Federació Ibérica, no acceptada per Madrid. En
substitució es crea la Generalitat de
Catalunya i el 9 de maig surt un
decret que fixa les relacions de govern entre el Poder Central i la Generalitat. Aquest d e c r e t estableix
que s'elabori un avantprojecte d'Estatut autonòmic que haurien d'aprovar les Corts constituents de la República espanyola. Una comissió reunida a Núria és l'encarregada d'elaborar-lo i el 2 d'agost el poble català el refrenda en un plebiscit on el
, percentatge de votants fou del vuitanta per cent. El 14 d'agost Macià
ei presenta al president del Govern
Provisional de la República.
1932 — El 9 d'abril és llegit à les
Corts el dictamen dè la Comissió
Parlamentària encarregada d'estudiar-lo. Aquest dictamen suposa ja
un important retallada. El 6 de maig
comença el debat a les Corts, qua
es prolonga fins a l'agost. Durant
aquest mesos, l'Estatut de Núria sofreix repetides mutilacions. Així,
l'Estatut que fou aprovat el 9 de setembre del 1932 és una versió enormement reduïda de les atribucions
que establia l'Estatut de Núria. Trescents trenta-quatre diputats voten a
favor, i vint-i-quatre, en contra. Poc
abans, el 10 d'agost, s'havia produït
l'aixecament del general. Sanjurjo.
1933 — El 14 de gener comença
el traspàs de poders a la Generalitat de Catalunya.

Varen ser suprimits 40 articles entre 1931 i 1932
L'Estatut dei 1931 tenia cinquantaTdos articles, i el del 1932 només
tretze. Entre els que es van perdre a
l'hemicicle de les Corts, en destaquem alguns de prou significatius.
Article 2.— El poder de Catalunya
emana del poble i el representa la
Generalitat.
Article 4. — Per a agregar altres
territoris al de Catalunya caldrà:
a) Que ho demanin les tres quartes parts dels municipis del territori que es tracti d'agregar.
b ) Que ho acordin els habitants
d'aquell territori per plebiscit dintre
els termes municipals respectius en
forma d'eleccions generals.
c ) Que ho aprovi el Parlament
de Catalunya i el Parlament de la
República.
Article 30. — Ultra les garanties <$»
dret que atorgui la Constitució General de la República, là Generalitat
de Catalunya protegirà plenament la
vida i la llibertat de tots els ciutadans residents en el seu territori, els
quals seran iguals davant la llei, sense distinció de naixença, sexe o religió.
La Generalitat garantirà també
l'absoluta llibertat de creença i de
consciència.
Article 31. - L'ensenyament primari serà obligatori i gratuït. La Generalitat facilitarà als escolars més
aptes l'actfléa * l ' e w m y / m m f , mmwa-

dari i superior. A totes les escoles
primàries de Catalunya serà obligatori l'ensenyament de l'idioma castellà. La Generalitat de Catalunya
mantindrà escoles primàries de llengua castellana. En aquestes escoles
s'ensenyarà la llengua catalana.
Article 32.— En l'aplicació de les
lleis obreres generals de la República, la Generalitat protegirà especialment el treball i garantirà la llibertat d'associació i sindicació per a la
defensa i millorament de les condicions de treball i de la vida econòmica. Totes les convencions i mesures que tractin de restringir o dificultar aquesta llibertat són contràries
a dret.

PETRIXOL.3

Article 33. — En les lleis social!*
particulars que promulgarà la Generalitat serà previst:
Primer. El dret de'tots els obrers
i assalariats, dependents de comerç
i de la indústria, a disposar del temps
necessari per a exercir llurs drets
polítics i els càrrecs honorífics d'elecció popular.
Segon. La protecció a la maternitat. als infants, als vells, als malalts
i als invàlids.
'
Tots aquests articles, excepte el
quart, van ésser recollits a l'Estatut
de Règim Interior que, el 1833, elaborà la Generalitat de Catalunya.
Jaume Fabra,
Rosa Maria Pinol i
Joan Rendé

Obsequis
Moble auxiliar
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