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Ramon Tremosa DIPUTAT DE CDC AL PARLAMENT EUROPEU I AUTOR DEL LLIBRE ‘LET CATALONIA VOTE’

“Valdrà una
majoria de
diputats”
Xavier Miró
BARCELONA

o no hauria fet el
llibre si a Catalunya es llegissin
tant The Economist, Financial Times,
Bloomberg i The Wall
Street Journal, que són
els diaris mundials de referència, com els diaris de
Madrid, explica Tremosa.
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Merkel va defensar la legalitat i integritat de l’Estat espanyol.
Com va dir The New York
Times, suport molt vague
a Rajoy. Ni va dir que ens
expulsarien de l’euro ni
de la UE, que és el que la
diplomàcia espanyola demana. El panorama és
obert i pendent del 27-S.
El compromís amb la integritat territorial és clar.
Normal. Els estats tendeixen a ser conservadors. I,
més, quan a Europa tenim tensions com Escòcia, Flandes, el Vèneto o el
País Basc. És una caixa de
Pandora que, si s’obre, ha
de ser amb majories àmplies i missatges molt
clars per fixar un llistó
molt alt a qui vingui darrere.
El precedent que no ha
estat Escòcia i pot ser
Catalunya no agrada a
Alemanya o França.
Sense el referèndum escocès, el procés català no
hauria arribat fins aquí.
Si a Escòcia hagués guanyat el sí per l’1%, tots els
països l’haurien reconeguda i la CE l’hauria convidada a negociar per
mantenir-se a la UE. Ha

estat determinant perquè
una part creixent i molt
important de la societat
catalana vegi que és factible decidir el futur amb
un referèndum vinculant.
El 27-S són unes eleccions plebiscitàries però
no serà un referèndum.
Al 7 de novembre del
2012, Mas va fer una conferència multitudinària a
Brussel·les. Va avisar que,
si es tancaven totes les
portes, al final hi hauria
unes eleccions per guanyar un mandat per fer
una declaració unilateral.
Tota l’Europa política, diplomàtica i mediàtica
agraeix la transparència i
consistència del president.
Aquest és el camí?
La diplomàcia espanyola
va explicant pel món una
cosa certa. Que mai els independentistes han guanyat unes eleccions autonòmiques. Això els permetia dir que el que passava a Catalunya era un
bluf i un calentón de verano. Sí que van guanyar les
europees del 2014 i les
municipals d’enguany.
Ara veurem si Junts pel Sí
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Si a Escòcia
hagués guanyat
el sí per l’1%, els
països l’haurien
reconeguda

i la CUP fan majoria d’escons i quin percentatge
de vot obtenen.
Caldrà comptar escons i
també vots?
Si volen comptar vots,
que facin un referèndum
vinculant. Com que no
han deixat altra alternativa que unes eleccions autonòmiques, valdrà una
majoria de diputats com
en un referèndum val una
majoria de vots.
Hi ha una via europea a la
independència sense referèndum?
Per cada problema, Europa té tres solucions. Grècia ha fet tres rescats i,
fins i tot, al referèndum
va votar en contra del que
li demanaven les institucions europees. El Partit
Nacional Escocès (SNP)
està debatent convocar
un nou referèndum quan
calgui, l’accepti o no el govern britànic. La prova és
que els socialistes escocesos donaven suport a
l’SNP per fer un referèndum unilateral. La UE
comptarà escons i vots.
El procés no té el risc
d’acabar com un instrument de pressió per a un
nou pacte?
No ho sé. Com diu el president Mas, quan hi hagi
una oferta federal, que la
voti el poble de Catalunya
al costat de la proposta
d’independència. Com va
dir The Economist el
2012, una Espanya més i
més endeutada i dependent de manera creixent
dels diners del Banc Central Europeu no podrà vetar res ni ningú. ■

Tremosa acaba de publicar un llibre en què explica com els mitjans internacionals han
evolucionat de la sorpresa i neutralitat amb el procés català a una certa simpatia ■ J. LOSADA
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VOTS · “Si volen comptar vots, que facin un referèndum
vinculant” VET · “Una Espanya més endeutada i dependent
del Banc Central Europeu no podrà vetar res ni ningú”

