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DILLUNS, 12 D’OCTUBRE DEL 2015

L’observador reflexiu

RECULL · L’eurodiputat Ramon Tremosa aplega en un volum una cinquantena d’articles publicats a l’Avui entre els anys 2006
i 2009 VENDA · El Punt Avui posa a la venda el llibre, prologat per Artur Mas, amb un preu especial per a subscriptors
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ue es pot ser un dels eurodiputats més hiperactius del Parlament europeu i alhora un observador reflexiu de la realitat ho
demostra el polític Ramon Tremosa (Barcelona, 1965), que a
Cinquanta són cinquanta ofereix el seu vessant d’articulista
de premsa amb un recull en què
descriu l’entorn paisatgístic
amb sensibilitat, glossa els seus
autors favorits, com per exemple Joan Sales o Stefan Zweig, i
també aporta idees polítiques
per al futur d’un país que, en el
moment que van ser escrits els
articles (entre el 2006 i el
2009), poc es podia imaginar
que a hores d’ara estaria afrontant els moments més decisius
de la seva història recent.
El Punt Avui posa a la venda
Cinquanta són cinquanta, a un
preu de 14,95 euros, amb un
preu especial per a subscriptors

de 9,95 euros. El llibre es podrà
adquirir exclusivament a les recepcions del diari a Barcelona
(carrer Diputació, 284) i a Girona (carrer Güell, 68), a partir de
demà, dia 13 d’octubre.
Els articles que conformen
aquest llibre (el títol del qual fa
referència als 50 anys que ha
complert Tremosa aquest any,
amb una picada d’ullet generacional al llibre infantil Quinze
són quinze d’Emili Teixidor)
van ser publicats al diari Avui
just abans que el seu autor fos
escollit, l’any 2009, eurodiputat
com a cap de llista de CiU.
El llibre té un pròleg del president de la Generalitat, Artur
Mas, que destaca sobre Ramon Tremosa: “S’ha dedicat
en cos i ànima a promoure el
procés democràtic català tant
en els àmbits interns dels liberals, com a les institucions europees i la premsa internacional. Ha passat del corredor
mediterrani al tren de la història. El de Ramon és un liderat-
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ge apassionat en les conviccions però tranquil en les formes, pausat, racional, amb arrels profundes, cristianes i catalanes; i amb branques i fulles desplegades a tots els
vents del món. Arrels que

l’han portat a anar regalant llibres de poesies del seu estimat
Màrius Torres, entre d’altres,
als presidents del Banc Central Europeu que ha conegut,
tant Jean Claude Trichet com
Mario Draghi.”

Amb Cinquanta són cinquanta, Ramon Tremosa suma un altre títol, en aquest
cas de lectura distesa i amena,
a la mitja dotzena d’obres de
documentadíssima temàtica
política i estratègica, entre les
quals destaquen Estatut, aeroports i ports de peix al cove
(2006) Catalunya serà logística o no serà (2007) i Catalunya, país emergent (2008).
Al llibre que posa a la venda
El Punt Avui tenen un lloc preferent, en canvi, la cacera del
senglar, la sequera a pagès, la
navegació per l’Ebre, la terreta
ribagorçana on té les seves arrels familiars, el Barça, Vivaldi o
el teatre. Tot vist des de l’esperit
apassionat i alhora reflexiu de
Tremosa, que en el seu article
de comiat com a col·laborador
de l’Avui per presentar-se a les
eleccions, escrivia: “Des de fa
tres anys i mig he gaudit d’un
autèntic luxe, gairebé viciós: un
article llarg cada dijous amb plena llibertat.” ■

