
E
l responsable d’Acció 
Electoral de CiU, David 
Madí, segueix defen-
sant a capa i espasa la 

campanya convergent per a les 
eleccions passades. No entén les 
crítiques que ha rebut perquè 
assegura que els dos grans der-
rotats són el PSC i ERC, que 
“han perdut una quarta part dels 
seus vots”. I insisteix que, si 
CiU hagués obtingut 30.000 vots 
més, el tripartit no hauria sumat. 
I aleshores, assegura, els retrets 
passarien a ser elogis. 
—Quanta vida li dóna a aquest 
nou tripartit?
—Dependrà d’ells, però la pri-
mera declaració pública del nou 
tripartit és no repetir els errors 
del passat, la qual cosa significa 
que reconeixen que hi va haver 
molts errors i que no han entès 
res. El principal error del passat 
és el que han fet amb aquest tri-
partit bis, anar contra els resul-
tats electorals. No comencen 
amb bon peu.
—Acabaran la legislatura?
—És molt difícil de fer un pro-
nòstic ara. Però fa pinta de ser la 
mateixa obra amb els mateixos 
manobres. Catalunya té un govern 
i un lideratge febles amb un presi-
dent que no és el que tocaria amb 
el resultat de les urnes. 
—Fa tres anys deien que el 
tripartit s’acabaria ensorrant. 
Tenen la mateixa sensació ara?
—Quanta raó teníem el 2003! 
Sabíem que allò no duria res de 
bo. A dia d’avui, aquest mateix 
problema d’arquitectura el seguei-
xen tenint encara més amplificat. 
—I aquests problemes d’arqui-
tectura no els hauria tingut CiU 
amb un govern amb ERC o 
amb el PSC?
—Hi hauria una gran diferència 
perquè el pes del govern el tin-
dria CiU com a guanyador, amb 
una capacitat de lideratge molt 
més clara. Ara hi ha un tripartit 
pitjor, que presideix una perso-
na que no dóna la talla perquè 
així ho han dit els electors, i un 
engranatge que no té cap projec-
te de país comú. Només tenen un 
front anti-CiU i un repartiment 
del pastís. 

—Se li farà difícil a CiU criticar 
Carod quan vostès li van propo-
sar ser conseller en cap. 
—Carod passarà a la història 
com una persona nefasta per al 
catalanisme. Vam actuar com 
marca la normalitat democràti-
ca. Dimecres guanyem les elec-
cions i l’endemà Mas inicia la 
ronda de converses per ordre 
electoral amb la segona força 
política i després amb ERC i 
els planteja formar govern. El 
lògic és que hi hagués hagut 
una ronda de negociacions 
després; però, com el 2003, 
eren reunions de fum perquè 
hi havia una decisió presa amb 
anterioritat i la voluntat de fer-
ho ràpidament per fer passar la 
vergonya al més aviat millor. 
Tan ràpid ha estat que diumen-
ge ja s’anunciava el naixement 
d’aquest segon tripartit. 

—Però, si el tripartit era tan 
evident, per què no ho denunci-
aven després de les reunions?
—Ho vam estar dient durant la 
campanya. I el plantejament de la 
nostra campanya es veu ratificat. 
—Però l’1-N ja canvien el dis-
curs i diuen que volen pactar. 
—El dia 1 hi ha una evidèn-
cia, que és que hi ha un partit 
guanyador, però no hi ha una 
majoria que trenqui la capacitat 
de reeditar un tripartit. I actuem 
amb normalitat i rapidesa perquè 
no se’ns digui que actuem com 
el 2003. Tothom ha pogut per-
cebre la voluntat per fer revertir 
el resultat electoral i apostar pel 
mateix esquema del tripartit. Un 
tripartit que molta gent no volia, 
fins i tot gent que no ens ha 
votat, i que no ha donat bons 
resultats per a Catalunya. 
—La nit de l’1-N ja sabia que 
no governarien?
—Sincerament, no. Potser per 
una voluntat d’esperança o una 
il·lusió òptica. Em semblava molt 
inversemblant que tinguessin el 
valor de fer revertir el resultat 
electoral en 48 hores. 
—Se’ls acusa de no refer ponts 
amb altres partits abans de la 
campanya per mirar de buscar 
aliances.

—Hem fet una campanya deci-
dida, audaç i clara. Que se’ns 
digui que la campanya ha difi-
cultat el diàleg amb els altres 
partits és fals. L’escenificació de 
com han anat les coses posa de 
manifest que el tripartit era una 
decisió presa. I s’havia de mate-
rialitzar amb rapidesa perquè el 
PSC i ERC tenien por que el que 
és una trista perversió demo-
cràtica tingués moltes pressions 
socials. 
—Pressions socials o del 
PSOE?
—No ho sé, pressions de tota 
mena. La urgència demostra que 
estaven fent una malifeta.
—Vostès han pressionat el 
PSOE?
—En absolut. En aquestes 72 
hores ens vam dirigir als altres 
partits per explorar possibles vies, 
però el peix estava tot venut. 
—Però potser hauria estat lògic 
parlar amb Zapatero, que s’ha-
via compromès a respectar el 
guanyador. 
—Com a nacionalistes, creiem 
que les coses s’han de resoldre 
aquí. També és cert que sabíem 
que aquesta pulsió existiria, però 
també confiàvem que, com a gua-
nyadors inapel·lables, tant el PSC 
com ERC es pararien a pensar 

deu minuts abans de consumar la 
decisió. 
—S’han comès errors durant 
la campanya, com la publicació 
del DVD?
—Vist a dia d’avui, el documen-
tal és clarivident. O CiU o tripar-
tit: aquestes eren les dues opci-
ons. Ens han faltat tres diputats i 
uns 30.000 vots per impedir que 
el tripartit sumés. Però, per més 
que ho diguéssim, molts votants 
del PSC i d’ERC van caure en 
l’engany de la direcció dels dos 
partits. ERC ha enganyat un seg-
ment de l’electorat deliberada-
ment amb una equidistància de 
façana, i el PSC, tres quartes parts 
del mateix. 
—Però no admet cap error en 
la campanya?
—Tot és pot fer millor. Però que 
hem fet la campanya líder que ha 
guanyat les eleccions és evident.

—Potser la visita a cal notari 
per deixar constància que no 
pactarien amb el PP els ha res-
tat els vots necessaris perquè no 
sumés el tripartit?
—S’hauria d’haver emfatitzat que 
era un contracte amb els catalans 
on constaven 21 mesures, a part 
de no pactar amb el PP. Potser 
això ha provocat que electors del 
PP retrocedissin amb el seu vot. 
És possible; no ho sé. En tot cas, 
els vots que havien de bascular 
eren els del PSC i els d’Esquerra, 
que han anat a l’abstenció. El 
PSC i ERC han perdut una quarta 
part dels seus vots. 
—Vostès també han perdut 
vots...
—Hem perdut un 9% dels vots.
—Els resultats de CiU no han 
estat els esperats.
—Volíem guanyar les eleccions i 
fer-ho contundentment perquè el 
tripartit no sumés. Aquest objec-
tiu no l’hem assolit per tres dipu-
tats i 30.000 vots. 
—Va plantejar-se la seva dimis-
sió?
—No, per què? Hem guanyat 
les eleccions i els qui s’haurien 
de plantejar les seves campanyes 
són els qui han perdut estrepito-
sament. 
—Montilla diu que vostès no 
han guanyat les eleccions.
—Aquestes declaracions són una 
evidència que no dóna la talla i 
que, si destaca per alguna cosa, és 
pel seu sectarisme. 
—Temen caure en la marginali-
tat veient que el tripartit aposta 
per aquesta fórmula de govern 
per a les properes legislatures?
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“Els que s’han de replantejar la 
campanya són els perdedors”

RESPONSABLE  D’ACCIÓ ELECTORAL DE CIU I PORTAVEU DE CDC

“A dia d’avui, el nou 
tripartit segueix tenint 
el mateix problema 
d’arquitectura del passat 
encara més amplificat”

“No m’he plantejat la 
dimissió perquè hem 
guanyat; els qui ho 
haurien de fer són els qui 
han perdut les eleccions”



—El front anti-CiU és una evi-
dència. I existeix perquè el nos-
tre projecte és més sòlid amb un 
lideratge més potent. No hi ha cap 
projecte de país que ho justifiqui. 
—Aquest front pot durar anys?
—La nostra acció anirà encami-
nada que això no sigui possible. 
—El panorama no pinta gaire 
bé per a CiU.  
—Hi ha una fatiga social: des del 
2003 aquest país ha passat per set 
eleccions. I el resultat electoral 
de l’1-N ho posa de manifest. 
Ara hi ha un tripartit més dèbil, 
amb l’afegit d’una pugna interna 
a Esquerra. Carod en la lluita per 
la seva supervivència personal i 
Puigcercós, que el volia deixar 
fora del Govern. I és molt possible 
que, la reunió que va mantenir 
amb CiU, Carod l’aprofités per 
guanyar la seva plaça en el nou 
Govern. Ell, que sempre va de 
víctima, potser ara té la decència 
d’agrair-ho. Carod tindrà un paper 
molt trist en la història política de 
Catalunya.
—Seguiran la mateixa estratè-
gia a l’oposició?’
—En cada legislatura canvien les 
coses, però hem de combinar el 
lideratge polític i moral del país 
com a primera força que som amb 
una oposició dura però construc-
tiva. 
—Repetiran la mateixa campa-
nya per a les eleccions munici-
pals?
—El tripartit o CiU és un esque-
ma de funcionament de la polí-
tica catalana. Hi haurà molts 
municipis on buscaran reeditar 
aquesta fórmula, fent revertir els 
resultats. 
—Miraran de refer ponts? 
—Vist el front anti-CiU, els  
correspon als altres partits obrir 
un nou escenari perquè des de 
Convergència tenim una sensa-
ció democràtica de molt baixa 
qualitat. 
—Però l’advertència de Mas 
que, si no es respectava el gua-
nyador, hi hauria una crisi 
política i social molt important 
no ha quedat reflectida des de 
CiU.   
—Hi ha una ferida social en 
aquest país; molta gent ho viu 
amb desgana i fastigueig. El que 

m’espanta és que tanta i tanta 
gent ens digui que ja no votaran 
més perquè el seu vot no serveix 
de res. Això, des del punt de vista 
democràtic, és horrorós. La par-
ticipació democràtica és l’única 
eina per superar situacions com 
aquesta. El fatalisme només ens 
pot portar a la decadència. 
—La gent esperava alguna reac-
ció des de CiU. 
—Hem convocat un acte d’au-
toafirmació per al dia 20. Com a 
partit responsable, ni hem fet ni 
farem cap acció al carrer. Però 
es palpa en el carrer que hi ha 
molta gent ferida que considera 
que democràticament això és poc 
acceptable. 
—Una part de l’electorat de CiU 
potser els demana més duresa.
—Sí. L’allau de missatges elec-
trònics, de trucades i de cartes 
que hem rebut així ho diu. Els 
entenem perfectament. 

—Per evitar situacions com 
aquesta, proposaran un canvi 
de la llei electoral?
—La situació que s’ha donat és 
tant escrupolosament legal com 
immoral i, per tant, donarà lloc a 
un debat de fons sobre la qualitat 
democràtica. La política ha de ser 
decent, no una maniobra de des-
patxos. I ara la decència brilla per 
la seva absència. Pocs candidats 
han firmat un contracte on deien 
que renunciarien a formar govern 
si no guanyaven. 
—Potser s’hauria de canviar la 
llei electoral aleshores.
—A molts ens agradaria tenir una 
llei electoral que respectés el gua-
nyador. Però, desenganyem-nos, 
un nou sistema electoral requereix 
dues terceres parts del Parlament, 
i el tripartit no hi està interessat. 
—Va ser un error no acceptar el 
debat cara a cara amb Montilla, 
ni que fos en castellà?

—Segurament. Acceptar un cara 
a cara en castellà li hauria anat 
bé a Mas. Però no ho vam fer 
perquè, com a partit catalanista, 
era assumir l’espanyolització de 
la campanya. Però és que el PSC 
no el volia fer. Sempre hi van 
posar entrebancs i, si hi hagués-
sim accedit, haurien buscat una 
altra excusa.  

—Per què va trigar tant a apa-
rèixer Mas després de l’1-N?
—Lògicament, no era el moment 
de fer declaracions, sinó d’esta-
blir una ronda de contactes, però 
tot plegat es va veure superat 
per la realitat. Des del primer 
moment es va veure la velocitat 
accelerada del procés d’entesa 
entre el tripartit perquè tots els 
plats ja estaven cuinats.
—Potser és que Catalunya 
tampoc no estava preparada 
per a una campanya tan agres-
siva? 
—Rotundament, no. És molt 
difícil jutjar una campanya gua-
nyadora. Les que no han funci-
onat són les del PSC i d’ERC, 
que han retrocedit d’una mane-
ra important. Evidentment, ens 
hauria agradat guanyar per més, 
però hem fet el que hem pogut. 
—Zapatero no ha pogut o no 
ha volgut impedir la reedició 
del tripartit?
—No ho sé ni m’importa. No 
sé si ho han intentat impedir. 
El que compta són els resultats, 
i el PSOE els ha fet revertir. 
Les relacions amb el PSOE han 
quedat tocades, i això tindrà con-
seqüències. 
—Quines conseqüències?
—Doncs que el nostre suport i 
el bon rotllo que teníem amb el 
PSOE no serà el mateix ara que 
som a l’oposició.
—Parla d’un acostament de 
CiU envers el PP?

—El PP ha estat molt combatiu 
amb CiU. Ara estan molt contents 
amb el tripartit, però el nostre punt 
de vista segueix sent el mateix: 
no hi haurà cap contacte amb el 
PP. En absolut. Estan enfrontats a 
l’Estatut, continuen en la mateixa 
línia, i així és impossible qual-
sevol mena d’acostament. No hi 
haurà cap canvi respecte a l’acti-
tud amb el PP.  
—La decisió del PSC de reedi-
tar un nou tripartit sembla que 
trenca la subordinació amb el 
PSOE?
—No sé si hi ha un problema 
entre el PSC i el PSOE; sembla 
que sí. El que és clar és que en 
les decisions d’Estat el PSC està 
subordinat als socialistes espa-
nyols.
—Portaran a terme l’amenaça 
de retirar el suport al PSOE 
després que aquest no hagi res-
pectat el guanyador de les elec-
cions, com es va comprometre?
—Duran ha dit molt clar que les 
relacions amb el PSOE estan molt 
afectades. No serem la seva cros-
sa a Madrid ni perjudicarem els 
interessos de Catalunya. 
—Esperaven que José Luis 
Rodríguez Zapatero prengués 
posició en contra del tripartit? 
Estan decebuts amb ell?
—El nostre problema no és Zapa-
tero. Se’ns va acusar que l’Estatut 
havia estat la cuina d’un pacte 
electoral, i el temps ha demostrat 
que això no va ser així. I la conse-
qüència és el que ha passat. 
—Seguirà sent el responsable 
de campanya electoral per a les 
eleccions municipals?
—Se n’ha de parlar, però parlem 
de 946 campanyes perquè cada 
poble funciona a la seva manera. 
Però és possible que recomani 
altres responsables. Són dinàmi-
ques oposades. 
—El futur de CiU no és gaire 
esperançador, veient el context 
polític actual.
—El PSC i ERC són els grans 
perdedors. Han perdut una quarta 
part dels seus votants. Tots els qui 
pensen que no tenim dret a existir 
s’estavellen i s’estavellaran. Al 
país li calen nous projectes sòlids 
i el nostre és el més reconegut 
socialment. Així s’han expressat 
els votants. 
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“Carod va aprofitar la 
reunió amb CiU per 
guanyar una plaça en el 
nou Govern: potser té la 
decència d’agrair-nos-ho”
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