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Quan Artur Mas va presentar el seu projecte de Casa Gran del 

Catalanisme, el darrer intent de trencar les costures de CDC per tal de 

sumar prou sensibilitats per superar la majoria del tripartit, va advertir 

que caldria "generositat". Potser alguns dirigents van tenir aleshores el 

pensament humà que això no anava per ells. Però ara hi ha hagut el 

primer exemple del que volia dir el president de CiU: el militant Ignasi 

Guardans ha hagut de cedir el seu lloc d'eurocandidat a un 

"independent", Ramon Tremosa, per tal que Mas prediqués amb 

l'exemple i fos coherent amb el discurs en la primera cita electoral que 

ha aparegut al calendari. Les crítiques de Guardans han estat 

demolidores i han posat en alerta la direcció, que haurà de treballar molt 

per evitar espantades quan arribi l'hora de la veritat de la "generositat" i 

el "sacrifici", que ahir va reiterar Mas: les eleccions al Parlament. 

Aleshores no n'hi haurà prou de buscar els equilibris territorials, de 

gènere, amb Unió i de sensibilitats entre els qui tenen carnet. La Casa 

Gran obligarà a cedir cadires als qui no fan vida de partit i, per tant, els 

actuals diputats tenen, menys que mai, el seu escó assegurat. 

 

A més, la ventada d'ahir és la metàfora de les dificultats d'aplicar allò tan 

bonic de posar un independent a les llistes. El consell nacional de CDC 

que havia de ratificar Tremosa com a candidat es va haver de suspendre 



perquè la Universitat Autònoma -on hi ha l'Hotel Campus, històric 

emplaçament dels consells nacionals convergents- va activar el seu pla 

d'emergència i es va haver de desallotjar per raons de seguretat. El 

candidat a l'Eurocambra sembla haver nascut estrellat perquè és el 

tercer ensurt des que es va fer públic que era l'escollit per Mas. 

 

Els dos primers ensurts han estat per raons polítiques. Quan Mas va 

presentar Tremosa, el primer que els mitjans de comunicació es van 

encarregar de recordar va ser que l'economista havia defensat el no a 

l'Estatut, justament pel pacte Mas-Zapatero sobre finançament. Però, 

àgil, Mas va ser el primer a recordar aquest tret biogràfic. La millor 

defensa era un bon atac. Tot es pot argumentar: a CDC hi cap tothom, 

fins i tot els qui van dir no a l'Estatut ara veuen que només CiU és la 

solució. El que no van dir els convergents és que el seu fitxatge 

"independent" havia militat 17 anys a CDC, concretament a Sant Andreu, 

on era president l'actual gerent de Convergència i quart membre, a 

l'ombra, del pinyol, Germà Gordó. Tremosa es va donar de baixa de CDC 

pel segon pacte de Jordi Pujol amb el PP. Els estrategs de la federació, 

malgrat algunes opinions diferents, van decidir que la qüestió no era 

important i que si algú ho preguntava, ho admetrien. Si no, no calia. Que 

la qüestió era rellevant ho demostra que quan la premsa ho va explicar, 

CDC va incorporar un nou element al discurs: a CDC hi tornen ara els qui 

van marxar-ne pels pactes amb el PP. Aquest raonament d'entrada hauria 

evitat, segurament, algun ensurt. 

 

Un ensurt com el del segon no de Tremosa. Un dels homes de Lluís 

Recoder a l'Ajuntament de Sant Cugat va forçar davant d'Ignasi 

Guardans -alguns no li ho han perdonat- que CDC decidís al congrés del 

2004 un no al tractat de la UE a l'espera d'un congrés extraordinari en 



què Mas es va haver d'arremangar per virar al sí passant pel "ni" amb 

Josep Antoni Duran i Lleida presumint d'europeisme. Doncs bé, Tremosa 

va formar part dels Euroconvergents pel No, una altra dada biogràfica 

que els de Mas van passar per alt i que ahir va obligar l'impulsor de la 

Casa Gran a tornar-se a esforçar a explicar que a la Casa Gran, doncs 

això, hi cap tothom. El risc és que agafi el discurs dels rivals: el PSC ja 

alerta que CiU fa un gir de 180 graus i, en la lluita pel centre, ara 

l'europeista, al més pur estil Pujol -de nou- és José Montilla. 

 
 


