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rtur Mas va ser for-
malment investit
129è president de la
Generalitat el dia 23

de desembre, segons recull
una notícia publicada al web
institucional www.gencat.cat
i, segons han coincidit a preci-
sar la totalitat dels mitjans de
comunicació, Mas és el 129è
president, per la qual cosa
hauríem de creure que és cert.
En les seves primeres paraules
després de la investidura, pro-
nunciades –tal com es destaca
quan es vol afegir transcen-
dència– “en seu parlamentà-
ria”, el mateix Mas va desitjar
que “quan s’elegeixi el 130è
president de la Generalitat li
puguem deixar un bon llegat.

QUE ELS NOMBRES ORDINALS, o
senzillament ordinals, són
nombres usats per denotar la
posició en una successió orde-
nada: primer, segon, tercer,
quart..., ho saben fins i tot les
noies i els nois de primària; i
fins i tot les persones adultes
amb habilitats cognitives mit-
janes, són capaces de comple-
tar la sèrie: 129è, 130è..., que
arribaria fins a l’infinit. Així, i

A en el benentès que la sèrie va
endavant i endarrere, no hau-
ríem de tenir cap dubte que si
Mas és el 129è president i el
següent serà el 130è, Montilla
va ser el 128è president, Mara-
gall, el 127è; Pujol, el 126è;
Tarradellas, el 125è..., fins
al primer, Berenguer de Cru-
ïlles, que va presidir entre el
1359 i el 1362 (segons
www.gencat.cat).

TOT I QUE l’orde-
nació dels
molt honora-
bles és apa-
rentment tan
senzilla i fà-
cil, queda
una primera
incògnita per
resoldre. Per
què, en un
discurs sobre
el “25è ani-
versari del
restabliment
de la Generali-
tat” (datat el
30 de setem-
bre del 2002,
pronunciat so-
lemnement al Pa-

lau de la Generalitat i publicat
al web del Centre d’Estudis
Jordi Pujol, (www.jordipu-
jol.cat), Jordi Pujol afirmava
que Josep Tarradellas va pro-
nunciar la frase: “Jo sóc el
115è president de la Generali-
tat de Catalunya”? Per què

Tarradellas va dir que ell era
el 115è president? Si Mas

és el 129è, Tarradellas
havia de ser el 125è, no
el 115è. Potser es va
confondre i en lloc de
125è va dir 115è? És
estrany, perquè Tar-
radellas feia 23 anys
que esperava tornar i
és difícil de pensar
que només d’arribar

s’equivoqués en una
dada tan essencial i que

devia tenir tan ben apre-
sa com era el seu ordinal
presidencial. A més, en
cas que Tarradellas ha-
gués comès un error
accidental, com s’ex-
plica que Jordi Pujol
cités aquella frase (per
cert, en dues ocasions)
en el seu discurs insti-
tucional de l’any 2002

(25 anys després que

l’hagués pronunciat Tarrade-
llas) i la donés per bona, sense
esmenar-la. El dubte, doncs,
és que si Tarradellas va ser el
115è president, Mas hauria
de ser 119è, no el 129è com
s’assegura aquests dies. I a
Jordi Pujol (segons l’ordena-
ció tarradelliana) li correspon-
dria haver estat el 116è presi-
dent de la Generalitat, en
comptes del 126è (segons l’or-
denació oficial actual).

EL BALL DE NÚMEROS no passa-
ria de ser una anècdota si no
fos per un altre fet que compli-
ca encara més la seriació i
que afegeix un segon enigma
sobre els molt honorables or-
dinals. Hem vist que Jordi Pu-
jol podria ser el 116è presi-
dent si comptem a partir de
Tarradellas, dient que ell era
el 115è, o podria ser el 126è
president si comptem enrere
des de Mas quan diu que ell és
el 129è president. Doncs bé, ni
el 116è ni el 126è. L’any 1980,
quan Pujol va ser investit per
primera vegada president de
la Generalitat, els mitjans de
comunicació de l’època van co-
incidir a dir que es tractava
del 115è president.

VINT ANYS DESPRÉS (en un re-
portatge sobre els 600 anys de
la Casa de la Generalitat, sig-
nat per Núria Escur i publicat
el dissabte 2 de desembre del
2000), La Vanguardia encara
anomenava Jordi Pujol 115è
president: “...sede del Gobier-
no de Cataluña que ya ha al-
bergado, hasta el momento,
115 presidentes”.

L’enigma dels molt
honorables ordinals
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S’han complert vuitanta
anys de l’aparició de Para-
disos oceànics, el primer
llibre publicat per Aurora
Bertrana. Ens ho recorda
l’exposició itinerant titu-
lada El somni republicà,

oberta fins diumenge
vinent al Museu d’Histò-
ria de Catalunya, a Bar-
celona, després d’haver
passat per Girona, Vila-
bertran i Blanes.

El catàleg inclou sem-
blances d’escriptores
republicanes de les co-
marques gironines, re-
dactades per Anna M.
Velaz. Presenta amb pre-
cisió la vida i obra de do-
nes que els anys 30 del
segle XX covaven un tri-
ple somni: el republicà,

com diu el títol de l’expo-
sició; el de l’emancipació
femenina, que assolia lla-
vors per fi la fita elemen-
tal del dret a votar; i el
d’intel·lectuals que
s’obrien a nous horitzons
mentals i geogràfics.

Aurora Bertrana, nas-
cuda el 1892, fou una
personalitat representa-
tiva de l’embranzida cul-
tural, social i política
d’aquella generació que
volia posar Catalunya al
costat dels països més

avançats del món, i que
sentia atracció per terres
exòtiques. Era una intel-
lectualitat que somiava
paradisos llunyans: la Po-
linèsia que Bertrana va
viure de manera intensa;
l’Àfrica del desert i de les
selves que travessà Nico-
lau M. Rubió i Tudurí;
l’Egipte fascinant que
presentà Carles Soldevila
a D’Ací i d’Allà en forma
de Lletra a una dama
que vacil·la; el Tahití i les
mars del Sud que inter-

pretà Josep Maria de Sa-
garra a La ruta blava;
l’Aràbia de Faisal descrita
per Carles Sentís en el
seu llibre novell Cien
años de sociedad.

Fou també una genera-
ció culta i civilitzada amb
somnis republicans es-
troncats, com el de Car-
les Rahola, afusellat el 15
de març de 1939 per tres
articles publicats el 1938
a Estudis napoleònics,
un, i els altres a L’Auto-
nomista, diari de l’es-

querra catalanista mode-
rada que el professor
Lluís Costa situa en els
orígens de la modernitza-
ció de la premsa a Girona.
El somni de Rahola era
una Catalunya que sota
la República i després de
la guerra “tornaria a ser,
en la pau i el treball, se-
nyora de la seva llibertat i
dels seus destins”. Un pa-
radís perdut que només
es podia somiar. Havia
entrat en l’univers dels
paradisos llunyans.

Intel·lectuals que somiaven paradisos
Josep Maria
Casasús
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