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<<>> La campanya 7-A

ia u. Arrenca la
c a m p a n y a .
Arrenca el circ,
diria en condi-
cions normals...

Però no és el cas. Gens. He deci-
dit començar el meu segon bes-
tiari electoral seguint un partit
d’ordre, el més allunyat a un
circ. Un partit que fa les coses
com toquen, un partit que en-
ganxa els cartells seguint l’ordre
protocol·lari de les parròquies,
un partit que fa cartells electo-
rals sobris –“nosaltres som clàs-
sics, clàssics, res de maricona-
des”, que deixa anar el número
dos a la Massana–, un partit, en
fi, que si les eleccions anessin de
veure qui té les pulsacions més
baixes, guanyaria de carrer. Si el
primer dia comencen amb
aquesta energia, acabaran la
campanya fitxant per The Wal-
king Dead...

M’he proposat seguir-los amb
un objectiu molt clar: entendre
d’on carai surt aquest nom de

terceravia. Hipòtesi 1: deu ser un
tema programàtic. És evident, oi?
Doncs no! Pintat ha saltat al rue-
do decidit a rebentar el nom del
partit i es passa el dia parlant dels
“altres” i de “nosaltres”, dels do-
lents i dels bons, dels del “cultiu
de la dependència” (o “la depen-
dència del cultiu”, tant diu una
cosa com l’altra; suposo que l’or-
dre és igual, total, tampoc s’acaba
d’entendre...) i d’ells, els salva-
dors del món. Dues Andorres
possibles, doncs. Dues vies.
Dues! Qui m’ha robat la tercera?

En qualsevol cas, la retallada
és coherent amb la línia minima-
lista del partit. Per què volem tres
vies si amb dues ja fem? Segona-

via és un partit que, si guanya,
acabarà amb tot allò que és su-
perflu. És la via Marie Kondo.
Acabarà amb la concreció, per
exemple: “Quina és l’espina dor-
sal del programa?” –se’ls pregun-
ta a Encamp; “Nosaltres estem
molt amb el tema de l’economia”
–es limiten a respondre. Minima-
lisme també amb el material de
campanya i amb la cola d’esprai
amb què miraven d’enganxar
–sense gaire èxit, ja deuen ser tots
a terra– els cartells electorals.
Com voleu que no siguin tradi-
cionalistes? Per un cop que apos-
ten per la innovació... I minima-
lisme absolut amb la interacció
amb els votants: a cada declara-
ció, Pintat s’adreça als ciutadans
d’Ordino, als d’Encamp... ciuta-
dans que omplen en parc o la ter -
rassa però als quals ningú del
partit s’acosta en cap moment. I
aquí entenc d’on surt això de ter-
ceravia: és l’espai entre els ciuta-
dans i els candidats, que només
xerren entre ells.

SEGONAVIA El minimalisme de Pintat és tan genuí que tot i presentar-se
com una tercera via no és capaç de definir més de dos models per al país

D

SI ELS COMICIS ANESSIN
DE VEURE QUI TÉ LES
PULSACIONS MÉS BAIXES,
SEGONAVIA ESCOMBRARIA 

FERNANDO GALINDO

La via Marie Kondo

ENGANXADA

El cap de llista de Ciutadans
Compromesos, Carles Naudi, va
dir-li al número dos, Raül Ferré:
“Aquí es nota qui ha fet hores ex-
tra pintant les baranes del comú”
durant l’enganxada de cartells d’i-
nici de campanya d’ahir.

MOLTA TRAÇA
POSANT COLA

ERRORS

El cap de llista d’UPA, Alfons Cla-
vera, va rebre una trucada que l’a-
lertava d’un error en la programa-
ció de l’enganxada de cartells. Un
membre de la llista del partit es
girava espantat, mirant si l’error
es trobava en el propi cartell.

CARA DE PÒQUER
DAVANT EL CARTELL

PATÉ DE

Jordi

Gallardo
Cap de llista L’A

“Cap dels dos [PS
i Liberals] volem
deixar de ser el
que som”

«
Josep  

Pintat
Cap de llista terceravia

“Si creix
l’economia, els
altres problemes
es dilueixen”

«
CAMPANYA

XAR
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SALVADOR BORRÀS Co-
mença la campanya elec-
toral d’Andorra. Es pre-
senten set partits, el
mateix nombre que els
que hi ha al Parlament de
Catalunya, que té una po-
blació cent vegades més
gran. Sopa de lletres i ca-
diretes a guanyar.

GABRIEL ROMERO Avui
comença la campanya
electoral de les #EG2019
i per primer cop tenim
gairebé el mateix nombre
de candidats que de vo-
tants.

SERAFÍ RODRÍGUEZ Al-
guns comencen la cam-
panya #EG2019 Jo tam-
bé començo la meva
campanya... però de
#trailrunning

GUILLEM SANTACREU Co-
mença la campanya de
les #EG2019 i ja m’he
trobat amb webs que no
tenen el programa electo-
ral penjat, programes
electorals que són impos-
sibles de visualitzar bé
des del mòbil i progra-
mes penjats en ‘foto’ que
no permeten buscar pa-
raules clau.

JORDI CINCA Dies molt
intensos per a tota la
premsa. Uns actors im-
prescindibles en demo-
cràcia.

Dimecres, 24/03/2019

�REUNIÓ DE POBLE DE PRO-

GRESSISTES-SDP A CANILLO

Palau de Gel. 21.00 h. Amb els
membres de la llista nacional.

�DEBAT PARROQUIAL DE LA

MASSANA A ATV

Els candidats territorials de la
Massana debaten avui a les
14.30 h a televisió d’Andorra.

�REUNIÓ DE POBLE D’ACORD

A ORDINO

Centre esportiu d’Ordino. 20.30
h amb els candidats de d’Acord
d’Ordino.

�DEBAT DE TOTS ELS CAPS DE

LLISTA NACIONAL

Sala d’actes de Prat del Roure,
Escaldes-Engordany. 19.30 h.
Amb els set candidats a cap de
Govern. 
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