
Ignasi Guardans: "El que li he sentit dir a 

Tremosa sobre el Parlament Europeu és 

depriment" 
 

TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 19.01.09 

 

Ignasi Guardans afronta els seus últims mesos com a eurodiputat. Ho fa a 

pesar seu, després de ser rellevat per Artur Mas, que prefereix com a 

candidat l'economista Ramon Tremosa. Guardans volia un segon mandat 

per completar la seva tasca. El que més el molesta, diu, és que el seu 

relleu es deu a una aposta "difusa i inadequada" de CDC pel sobiranisme. 

 

--Vostè argumenta que no protesta per ser substituït per Tremosa, sinó 

per divergir de l'orientació del projecte de CDC. Ja que continuarà al 

partit, ¿combatrà el creixent accent sobiranista? 

--No. No tinc vocació de liderar corrents interns. I respecto que el partit 

hagi pres aquest camí. Però només cal veure la lectura que s'està fent 

d'aquest nomenament, el mateix missatge del candidat, la reacció d'ERC. 

El que sí que demano és poder donar opinions polítiques dins del partit. 

Potser he vist massa coses a Europa i les he après. Deixar clar que un no 

comparteix al 100% una estratègia és legítim al partit de Sarkozy, al de 

Berlusconi, al laborisme britànic, a la CDU. No sé per què ens hem 

d'espantar. 

 

--¿Si hagués aplaudit la casa gran i defensat la independència seria 

candidat? 



--No jutjo intencions, no ho sé. Sí que sé que es considera que jo no tinc 

el perfil per representar la casa gran i anar a buscar el vot d'ERC, que és 

el que es pretén ara. I és cert. El que és injust és dir que em queixo 

perquè em prenen una cadira. Em buscaré la vida: tindré 45 anys quan 

deixi el càrrec, prou energia i prou feina feta; no passaré gana, que ningú 

pateixi. Desqualificar els meus comentaris per ressentits és propi d'una 

escassa visió democràtica i d'entendre malament la vida d'un partit. 

 

--A l'executiva de CDC hi ha qui, com vostè, no és independentista. ¿Ha 

parlat amb ells? 

--És poc elegant revelar converses privades. Mas va pronunciar la 

mateixa frase quan se li va comentar que Guardans havia admès que el 

líder de CDC l'havia interrogat sobre si hauria votat sí en un referèndum 

sobre la independència. 

 

--¿El discurs de Tremosa li sembla representatiu de la militància de 

Convergència? 

--Sí, em sembla coincident amb una part de la militància. Però per ser el 

primer partit i recuperar el poder, CDC ha d'anar a buscar més gent que 

no pas els militants. 

 

--¿No busca això la casa gran? 

--Sense desqualificar-lo, no entenc el concepte. Ho dic sense ironia. No 

sé si és la casa gran del catalanisme o de l'independentisme. Si fos 

catalanista, hi hauríem de cabre tots i no es diria que necessitem algú de 

la casa gran perquè el que tenim no serveix. Ho va dir el secretari 

general. 

 



--¿CDC i la resta de partits catalans tenen una percepció adequada del 

que és la política europea i l'Europarlament? 

--Evidentment, no. Malgrat que pretenem ser més europeistes que ningú, 

estem en la mitjana espanyola i d'alguns països de la UE, no gaires, en 

què el Parlament europeu no interessa a ningú. CDC no n'és una 

excepció. No he rebut cap crítica ni cap elogi pel que he fet o he deixat 

de fer. Probablement li va passar el mateix al meu predecessor. Quan els 

partits fan les seves llistes europees, CDC no és l'únic, no compten per 

res amb la realitat de Brussel.les. Anem exclusivament a la foto de la 

política catalana. És empobridor per a CDC, per al país i també per a 

Europa. 

 

--¿Els partits només pensen en la campanya electoral europea? 

--No hi ha campanya europea. S'instrumentalitzen les europees com un 

assaig per a les eleccions que cadascuna de les formacions considera 

principals. 

 

--Tremosa va dir que el Parlament Europeu pinta poc... 

--Tot el que li he sentit dir sobre el Parlament Europeu resulta una mica 

depriment. Home, dir que ell es dedicarà a arreglar les connexions en tren 

i que jo m'he dedicat a viatjar i fer contactes... Estic segur que serà 

capaç de molt més tan aviat decideixi començar a preparar-se per al que 

l'espera. Veurà que és difícil ser legislador europeu o que el prenguin 

seriosament sense atendre a realitats que van una miqueta més enllà de 

Catalunya. Fins i tot descobrirà com hem treballat alguns per la 

interconnexió amb França o en defensa de les pimes catalanes. 

 



--En privat, dirigents de CDC l'acusen de no haver evitat que el congrés 

del 2004 rebutgés la Constitució europea, de ser eurodiputat de vostè 

mateix i no de CiU, de no visitar el territori... 

--Fer-me responsable de tant de poder en un congrés és contradictori 

amb la meva situació actual, ¿no? He fet tot el que he pogut sense faltar 

als meus deures com a eurodiputat. ¡Amb més visites a Girona o a 

Tortosa, ara m'acusarien d'absentisme laboral! Les meves reunions es 

fan a 1.500 quilòmetres o més d'aquí, de dilluns a dijous. Si algú creia 

que no feia bé la meva feina només m'havia de donar instruccions. 


