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Manuela de Madre (Huelva, 1954) és vicepresidenta del PSC i va ser la veu 
socialista que va defensar l’Estatut al Congrés, a Madrid. En aquesta entrevista, i 
després del trencament del tripartit, De Madre continua apostant per un govern 
d’esquerres. Pel que fa al futur de Pasqual Maragall es remet al discurs oficial del 
partit: el President és el millor candidat, però el PSC té substituts si decideix plegar. 
El seu nom ha sortit en les travesses, però ella es descarta com a candidata.  

 

Manuela de Madre:  «Sempre apostarem per governar des de l’esquerra 

però hem de corregir errors» 

 

La vicepresidenta del PSC imposa una majoria més àmplia del seu partit en les eleccions com 

una de les condicions per reeditar el tripartit. Demana que es respecti la decisió de Maragall de 

no parlar del seu futur com a candidat fins després del referèndum de l’Estatut. 

 

-Maragall va dir que la decisió de fer fora ERC del govern havia estat la més difícil 

de la seva vida política. Al PSC també li ha costat tant? 

-«El President és del PSC. I quan parlava era també una mica la veu del PSC. No ens ha 

agradat veure que s’hagi d’apartar del primer govern de canvi i d’esquerres una part d’aquest 

govern. No ha estat una decisió que ens hagi satisfet, tot i que les circumstàncies polítiques ho 

aconsellaven molt clarament.» 

 

-El PSC ha tingut algunes diferències amb Maragall aquest mandat. El partit volia 

trencar abans amb ERC? 

-«No. És veritat que el President ha actuat molt com a president de tots els catalans i 

catalanes, i com que no estem acostumats que un president no sigui un xic partidista doncs en 

algun moment ens ha molestat. Però alhora ens ha honorat.» 

 

-El President ha dit que el projecte del tripartit té un futur esplèndid. Ho 

comparteix? 

-«M’agradaria compartir-ho, perquè voldria dir que la voluntat expressada per la majoria dels 

ciutadans de Catalunya, quan van votar el 16 de novembre de 2003, es tornarà a repetir. Ara, 

també li diré una cosa: el PSC vol guanyar més àmpliament que com ho vàrem fer llavors. I en 

aquest sentit el Pacte del Tinell és el nostre full de ruta, però algunes coses haurien de canviar 

en el futur per a la reedició del tripartit.» 

 

 

-Quines coses? 



-«Nosaltres estem per governar des de l’esquerra i amb polítiques d’esquerra. Ara bé, ens 

agradaria, quan sigui el moment de votar els partits, que el PSC obtingui una victòria més 

important.» 

 

-Però si els resultats, no donessin un majoria clara i el PSC hagués de buscar 

socis... 

-«Nosaltres som un partit socialista. Un partit d’esquerres i per tant sempre ens agradarà més 

que Catalunya tingui un govern d’esquerres.» 

 

-Per tant descarta un pacte amb CiU. No hi haurà sociovergència? 

-«A la vida no es pot mai descartar res. Ara estem pel ‘sí’ rotund i coincidim plenament amb 

CiU, i amb ICV-EUiA.» 

 

-No ha dit què hauria de canviar perquè es pugui repetir el tripartit. 

-«D’alguns dels errors que ara tots estem reconeixent, n’hauríem d’aprendre. Però insisteixo: 

volem tenir una majoria àmplia.» 

 

-En l’acte de presa de possessió dels nous consellers Maragall va lloar molt la feina 

d’ERC al govern. Dos dies després, a Madrid, qualificava Esquerra de fonamentalista 

radical. No és contradictori? 

-«No. En absolut. El president Maragall avui, fa vint dies, fa mesos... sempre ha parlat bé, 

perquè no podria ser d’altra manera, dels seus consellers, entre els quals hi ha els d’ERC. I és 

veritat que han fet una tasca molt important. Jo alguna vegada he citat molt explícitament la 

consellera Cid, i ara també li diré que el conseller de Comerç i Turisme, el senyor Huguet, crec 

que ha treballat molt bé. Tots han treballat bé però li cito, com a exemple, aquestes dues 

conselleries. El que va fer el President en un esmorzar a Madrid va ser parlar no de l’acció de 

govern, sinó del partit polític. I va dir que el ‘no’ a l’Estatut és l’expressió de dos extremismes.» 

 

-Però són iguals els «no» d’ERC i el PP? 

-«El que passa és que el ‘no’ no té matisos. Així com el ‘sí’ pot ser un ‘sí’ crític o un ‘sí’ de 

convicció absoluta, el ‘no’ només és un vot en contra. I expressa dos extremismes, l’un 

absolutament demagògic i calumniós, d’impedir que Catalunya progressi, i l’altre és el ‘no’ 

d’ERC, perquè els sembla poc. Però ho diuen després d’haver estat molt de temps treballant el 

text i pactant. Després d’un dijous al vespre en què tot era molt positiu, que només faltaven uns 

serrells, i d’haver dit, i està publicat, que el més important no era on o com anava el terme 

nació. Doncs del dijous al diumenge que es va conèixer l’acord Mas-Zapatero, ERC va canviar 

molt...» 

 

-És a dir que sense la foto de Zapatero i Mas, ERC hauria dit «sí» i encara hi hauria 

tripartit? 



-«Això és millor que ho pregunti a Esquerra, però ja li he dit què penso.» 

 

-Maragall, en aquell acte a Madrid, va posar al mateix sac ERC i el PP, però va 

elogiar CiU. 

-«Sí, perquè s’ha de reconèixer que des de l’oposició no sempre és fàcil col·laborar en una 

qüestió tan important, i això ho ha entès CiU. Ho ha entès més en la fase espanyola de la 

tramitació que en la fase catalana, perquè aquí van jugar a pujar molt el llistó. I el President va 

fer unes declaracions que no han agradat a ERC però els les va fer com a partit polític i no per 

la gestió de govern.» 

 

-Tampoc ha agradat a ERC –i encara menys al PP– el lema de la precampanya del 

PSC. 

-« El PP utilitzarà el teu no contra Catalunya . Si això ho subscrivia Esquerra fins fa un mes! 

Només cal agafar els diaris de sessions del Congrés i el Senat. El PP ha treballat contra els 

interessos de Catalunya posant pegues, mentint, dient que ens tutelava ETA, que aprovàvem la 

poligàmia, que això trencava Espanya, que el castellà era perseguit... N’han dit tantes! I no són 

paraules meves. Es poden agafar les intervencions de Joan Ridao, Puigcercós o Carod Rovira. 

Per això em sorprèn que a ERC no li sembli bé la campanya. Entenc més que molesti al PP 

però és que quien se pica ajos come .» 

 

-El PP amenaça d’anar als tribunals. 

-«Els agrada molt portar als tribunals, sí. L’Estatut també ha tingut un recurs previ 

d’inconstitucionalitat i han dit que hi tornaran. Fins i tot asseguren que el millor que li pot passar 

si s’aprova és que no s’apliqui. És a dir que són molt demòcrates!» 

 

-Però no hi havia cap argument en postiu per demanar el «sí»? 

-«Miri, això és només una fase de la precampanya i després tindrem la campanya. Nosaltres 

volem que l’Estatut s’aprovi pel contingut. Perquè és un pas endavant importantíssim en 

autogovern, en finançament, en competències, en reconeixement d’identitat. Ara, després 

d’aguantar tot el que s’ha dit i s’ha fet, ens semblava inevitable aquest missatge clar. El de dir 

que en un dia tenim l’oportunitat de contestar a dos anys de mentides i d’insults. Forma part 

dels missatges directes d’una campanya. I pot agradar més o menys, però això també és un 

combat. Entre els immobilistes i aquells que volen més autogovern.» 

 

-Els fa por que surti un «sí» massa dèbil? 

-«Home, no ens agradaria gens ni mica. Volem un ‘sí’ molt potent. Però por, no, perquè la 

democràcia és això. Un ‘sí’ menys potent seria una mena d’avís de dir-nos que alguna cosa 

potser no l’hem fet prou bé. Però no tenim por, tenim un gran entusiasme i ganes d’explicar-nos 

i de defensar el que representa l’Estatut.» 

 



-I per parlar només de l’Estatut no seria millor aclarir la incògnita del candidat del 

PSC abans del referèndum? 

-«No, perquè... què hi guanyaríem? Jo crec que ara és el moment del referèndum. Ara la 

consulta és sobre l’Estatut i la gent té la darrera paraula: la més senzilla però la més 

contundent. L’altra serà quan toqui. Ara votem l’Estatut i després que el President prengui la 

decisió que consideri oportuna, i el partit estarà al seu costat.» 

 

-Però igual que diuen que no està obert el debat, des del mateix PSC i el PSOE 

afirmen que hi ha «banqueta» i fins donen noms de possibles candidats. 

-«És que és cert! I com que ens ho pregunten tant també hem de contestar. I és veritat que al 

PSC hi ha prou gent. El nostre partit no és el partit d’una sola persona. No és el PP que tot ho 

tutela el senyor Aznar. Possibles candidats, sí. Però ara no és aquest el debat ni el moment.» 

 

-I quan sigui el moment i si s’hi hagués de pronunciar al debat: Maragall o Montilla? 

-«Aquesta pregunta ara no toca [riu]. Però li contesto igual que el secretari d’organització, José 

Zaragoza. Maragall és el millor candidat que tenim, el més valorat, el més estimat i el més 

reconegut. La decisió l’haurà de prendre ell i l’hem de respectar.» 

 

-I el PSC no tindrà una posició? 

-«Sí. Respectar la decisió que prengui el president Maragall.» 

 

-No escoltaran recomanacions... 

-«Nosaltres som un partit prou madur per decidir per nosaltres mateixos. Qui pensi d’una altra 

manera s’està equivocant.» 

 

-El seu nom és un dels que ha sonat. Es veu com a candidata? 

-«No. No i per moltes raons. I una és prou coneguda... [es refereix a la fibromiàlgia que pateix], 

però tampoc és la principal. Cadascú ha de saber el lloc que ha d’ocupar.» 

 

-Les eleccions abans de final d’any. I el mes? 

-«Això ho ha d’anunciar el President.» 

 

-Al PSC li interessa endarrerir-les? 

-«Al PSC el que li convé és guanyar. I que es compleixi la paraula del President.» 

 

-Tornem al referèndum. Quina seria una participació acceptable? 

-«Crec que serà més alta del 50% de què es parla. La intuïció m’ho diu.» 

 

-I no li diu que, després de tot, la gent ja està cansada d’Estatut? 

-«Sííí! Cansada? La gent n’està farta! Si la pregunta del referèndum fos: ‘Està vostè cansat/da 



del projecte d’Estatut?’ hi hauria un ‘sí’ unànime! [riu] Però una cosa és que la gent estigui 

cansada i l’altra que sigui burra. I els ciutadans saben què ens hi juguem el 18 de juny. Ens hi 

juguem l’autogovern. I autogovern és progrés.» 

 

-Però no tot el que es va aprovar al Parlament. 

-«Per alguns potser és poc, i és legítim tenir més ambició. Però no per això hem de deixar de 

caminar, eh? El bebè neix. Primer gateja, que seria el període de la transició. Després es posa 

dret, dempeus, que ja és una cosa molt digna. Han estat 25 anys. Ara ha de córrer... i aquest 

estatut ens permetrà això. Córrer, avançar.» 

 


