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Ha estat un intent legislatiu tan llargament pensat com mal fet

Tempesta pel càrrec
de conseller en cap

P
J o s e p F a u l í

asqual Maragall, des de
la presidència de la
Generalitat, ha estat
coherent amb el que
havia proclamat com a
cap de l’oposició, que

és el que, tot i que sense títol oficial, va ser
uns quants anys. No li agradava –deia–
el càrrec de conseller en cap de la forma
com s’havia articulat en la persona
d’Artur Mas. I no era pas un atac perso-
nal, sinó un retret de base jurídica, per-
què el que no li agradava era la forma
com s’havien fet el nomenament i l’a-
tribució de funcions. El president Pujol
es va basar en l’apartat 36.3 de l’Estatut,
que diu que “el president podrà delegar
temporalment funcions executives en
un dels consellers”, i, per aquest camí,
tot i el relleu en la presidència de la
Generalitat, el càrrec de conseller en cap
ha arribat fins a nosaltres. La coherència
de l’actual president amb el desfici que
havia manifestat tantes vegades s’ha
traduït en un projecte de llei, però, pel
camí de l’intent de coherència, el pro-
jecte no s’ha guanyat el plàcet del Con-
sell Consultiu de la mateixa Generalitat,
el judici del qual CiU va demanar amb
total encert, segons demostra la presa de
posició del mateix Consell.

El Consultiu no nega que el conseller
en cap –conseller primer, en realitat, se-
gons la denominació de setanta anys en-
rere que es vol ressuscitar ara– pot coor-
dinar i orientar l’acció de la resta de
consellers, però precisa que això només
pot fer-ho per delegació del president i no
com una competència inherent al seu
càrrec. És a dir, la pretensió –plausible
sempre– d’una correcció jurídica més
gran ha palesat els límits de la suposada
pretensió. Delegació, que és el que es feia
fins ara, sí, però ha de restar ben clar que

aquelles orientació i coordinació,
en principi, corresponen només
al president, perquè no hi ha cap
llei inferior que pugui reduir les
atribucions que li atorga el ma-
teix Estatut d’Autonomia.

Aquesta petita batussa, si no
tingués el pròleg de l’èmfasi amb
què els socialistes van tractar el
tema durant uns quants anys, no
tindria gaire importància, però
ha servit per atiar una vegada
més les interioritats d’un govern
que ens fa viure amb l’ai al cor de
forma gairebé permanent. Ara,
mentre es passa llista sobre si els
consellers van o no van a les
conferències del president, sabem
que el dictamen del Consultiu és
mal vist per ERC, que tem veure
encara menys reconeguda la seva
acció dins del consell executiu:
situació paradoxal, perquè d’una espifia-
da que es deu a la vella insistència del
president en el tema, en surten dolguts
els republicans quan, en realitat, la re-
bolcada del Consultiu afecta especial-
ment el president i la seva gent, amb
Iceta en un lloc destacat. Va ser aquest,
per exemple, qui va presumir del pro-
jecte durant el debat de política general
i va ser ell mateix qui es va omplir unes
quantes vegades la boca parlant, èmfati-
cament també, del “conseller primer”.

La qüestió de la denominació, en el
fons, és irrellevant, però potser val la
pena d’insistir en unes precisions ele-
mentals. Catalunya va tenir conseller
primer (Miquel Santaló) el darrer tri-
mestre del 1933, però no en va tornar a
tenir fins al període agost 1936-abril
1937 (Joan Casanovas i Josep Tarradellas)
i la història del càrrec, aleshores, va
acabar l’abril següent, amb els 20 dies

que va tornar a ocupar-lo Tarradellas. En
total, si fa no fa, un any, en el benentès,
però, que també hi va haver nou mesos
de vicepresidència (Joan Casanovas) i
vuit de conseller delegat (Carles Pi i Su-
nyer). És indubtable, doncs, que, en
principi, la denominació amb més tra-
dició és la de conseller primer, però, a
hores d’ara, l’any escàs en què va pre-
valdre aquesta denominació és una du-
rada clarament inferior a la de més de
cinc anys que corresponen als períodes
d’Artur Mas i Josep Bargalló, els dos
consellers en cap de l’època contempo-
rània. En aquests moments, doncs, la
denominació amb més tradició és la de
conseller en cap.

Insisteixo, però, en la poca rellevància
real del tema de la denominació. El que
és realment important és la lliçó que el
Consell Consultiu ha donat en relació
amb la sostinguda crítica de Pasqual

Maragall a la designació d’Artur Mas
com a conseller en cap. Detalls al marge,
pel que fa al cor de la qüestió, Jordi Pujol
tenia raó i la seva delegació –delegació–
va ser del tot correcta, tan correcta que
és perillós voler inventar massa a partir
d’aquell punt essencial. Això no treu cap
valor a la regulació legal que es pugui fer
de la figura del conseller en cap, però
assenyala on són els límits i quin és el
camí segur. Segur, seguríssim va ser el
que, el mes de gener del 2001, Jordi Pu-
jol va seguir per nomenar conseller en
cap Artur Mas. Totes les reticències i

tantes crítiques implícites i ex-
plícites, després del dictamen
emès pel Consell Consultiu, són
simples errors d’opinió i d’ex-
pressió: equivocacions, errades,
males interpretacions...

És oportú recordar que, durant
la vigència de l’Estatut del 1932,
ultra la denominació de conseller
primer, es van fer servir la de vi-
cepresident i, també, la de conse-
ller delegat, expressió, aquesta,
que concorda molt bé amb el
dictamen del Consultiu actual.
Tot es basa en el paper central i
dominant que té la presidència
en la nostra autonomia, en el be-
nentès que les competències exe-
cutives admeten delegació, però
que, per la seva funció suprema,
només poden ser exercides en
plenitud pel mateix president. En
realitat, quan s’insistia tant en la

precarietat del nomenament d’Artur
Mas, o bé es feia un simple acte d’oposició
política –i es feia per un camí equivocat–
o es palesava que no s’havia sabut llegir
l’Estatut. Si el que passa és que no s’havia
volgut llegir bé, ens trobaríem en la pri-
mera hipòtesi, la de la simple i nua opo-
sició política.

Quan es tracta de precisions jurídi-
ques, no s’hi val a encaparrar-se. Cal una
altra forma de subtilesa i de raonament.
Sense aquesta mena d’encaparrament no
s’explica el projecte de regulació que el
Consell Consultiu ha considerat incon-
venient. I només es tracta d’encaparra-
ment, un encaparrament alimentat du-
rant quatre anys, perquè, si no, com pot
explicar-se que el govern hagi pretès fer
prosperar un projecte sobre les inconve-
niències del qual van alertar els mateixos
serveis jurídics de la presidència?

■ Josep Faulí. Escriptor i periodista
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Alguns dies i diversos
llocs d’Albert Jané
J o a q u i m C a r b ó

Q
uan sembla que ningú no pot
fer un pas ni es pot obrir camí
sense un títol i mitja dotzena
de màsters, sorprèn trobar
personatges com Albert Jané,

un autodidacte que ha assajat, i reeixit,
en tantes empreses, la majoria relacio-
nades amb la nostra llengua. Hi ha
constància del seu pas a les pàgines de
l’AVUI entre els anys 1976 i 1985, amb
una secció diària, El llenguatge, i, més
endavant, amb la traducció de tota me-
na de còmics del suplement dels diu-
menges. Una pila de gramàtiques. Un

diccionari de sinònims de gran utilitat.
Entre 1963 i 1997 va treballar a Cavall
Fort: en va ser director a partir del 1979
i continua publicant-hi contes, ronda-
lles, traduccions i guions de còmic.
També ha doblat al català una trentena
de pel·lícules i, per a la televisió, infinitat
de capítols d’Els barrufets. Ara és membre
de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

El segon dels seus dietaris, Els dies i els
llocs (CIM Edicions, Barcelona, 2004) és
una tria d’entre el miler llarg de pàgines
de vivències personals escrites entre

1987 i 2002. Hi reflecteix molts mo-
ments de la seva vida barcelonina. Quan
tants de nosaltres només hi veiem asfalt,
ell observa els canvis de la natura, com
quan a primers d’un mes de març es-
criu: “Ara es posa a ploure. Amb força
força. Ja va bé”. I, encara, “Els arbres de
Barcelona ja borronen descaradament”,
i li sap greu perquè li sembla que es
precipiten: “Deu ser que em dol que el
temps tingui tanta pressa”. El pas del
temps! Segons ell “Aquest dietari és
l’intent, potser desesperat i inútil, d’a-
turar el pas del temps”.

D’un temps que s’emporta tants
amics i coneguts: “La gent es va morint.
Fa un parell de dies, Salvador Melo, que
havia estat director de l’Esbart Verda-
guer, més mític que moltes altres coses
que mitifiquen.” Ara, “Armand Carabén,
un economista que va arribar a ser po-
pular, autor d’un llibre de memòries
molt llegidor, Catalunya és més que un club?
Tots dos tenien la meva edat”. O Josep
Artigas, gran cartellista i un dels funda-
dors del Centre Acadèmic d’Escalada.
Més endavant es fa ressò de l’assassinat
d’Ernest Lluch: “Quin precedent troba-
ríem, a Catalunya, d’una enormitat com
aquesta? Potser ens hauríem de remun-
tar a Salvador Seguí”.

A totes les pàgines hi plana un humor
entre ingenu i àcid, desencisat per allò
que considera l’actual estupidesa hu-
mana d’alguns aspectes de la moderni-
tat com l’esport i la televisió: “Per què
m’hauria de connectar a l’Internet si
tinc centenars, potser milers de llibres
per llegir –i per rellegir?”. Durant la ce-
lebració d’uns campionats mundials
d’atletisme, escriu: “Hi ha hagut un ne-
gre que ha aconseguit d’anar de la Font


