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<<>> La campanya 7-A

ia 10. Torno a la
Massana, torno a
la parròquia de
l’amor, la parrò-
quia on tot s’hi

val, on el dia 7 s’enfrontaran el
poliamor al matrimoni de con-
veniència.

Pujo a una de les parades de la
lluna de mel electoral del matri-
moni Alay-Pallarés: conviden a
birres i patates a un bar d’Arin-
sal. És l’inici de la relació, se’ls
veu enamorats, tot són bones
maneres (“No ho sé, això només
ho dic jo, però això encara no ho
hem parlat...”), tot són reafirma-
cions del seu idil·li (“En això
també estem d’acord”; “Una de
les coses en què també estem
d’acord...”; “En això estem com-
pletament d’acord”...). Prou, si us
plau! Que convidàveu a birres,
no a sucre!

Alay creu tant en la unió que
fins i tot, sense que ningú no l’hi
demani, repta els convidats: si

algú sap un motiu per impedir
que se celebri aquest casament,
que parli ara o calli per sempre.
Però ningú bada boca. Són tan
monos...

Tothom sap que es tracta d’un
matrimoni de conveniència, que
després tots dos continuaran fent
les seves coses per la seva banda,
però ja se sap, com diuen els cas-
tellans, el rosse hase el carinyo i hi
ha un moment en què fins i tot
oblido els amors reals de cadas-
cú: Pallarès defensa a ultrança
una visió de servei públic per al
transport públic enfront els bene-
ficis privats i Alay mostra certa
comprensió per la recerca de be-
neficis del que al capdavall són

empreses privades. M’he perdut
alguna cosa? En qualsevol cas,
amb una compenetració tan
gran, jo proposaria un canvi ex-
prés a la Llei electoral perquè la
jornada de reflexió, els candidats
de d’Acord puguin acabar de de-
cidir amb quin partit s’acaben
presentant.

Com passa amb tots els con-
vits, però, a mesura que avança
l’acte, el matrimoni va quedant
desenfocat i eclipsat pels convi-
dats. A Arinsal, els assistents són
molt potents, es mostren hiperac-
tius durant tota la reunió, interve-
nen tant o més que els nuvis, fan
diferents minitertúlies dins de
l’acte i cap al final, agafen directa-
ment el timó de la cerimònia,
avançant propostes, concretant-
les... Pallarés i Alay s’ho miren,
amb la copa de vi i patates a la
mà. L’acte s’ha invertit. Compto
els assistents: són 28. I crec que ja
ho tenim. Aturem la campanya!,
ja tenim el nou Consell.

CERIMÒNIA INVERTIDA El matrimoni (de conveniència) Alay-Pallarés
queda eclipsat en plena lluna de mel per uns convidats amb fusta de Consell
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L’IDIL·LI ÉS TAN ABSOLUT

QUE NO EM QUEDA CLAR
QUI ÉS EL LIBERAL I QUI EL
SOCIALDEMÒCRATA

Qui necessita candidats?
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TXELL CARBÓ Per què hi
ha candidats que quan
parlen renyen la gent?
#EG2019

TOTI SASPLUGAS Un can-
didat parroquial ha propo-
sat posar unes “bara-
nes” a uns llits per evitar
no sé què, doncs mira, ja
em quedo més tranquil.

GUILLEM SANTACREU

Tinc molts problemes per
diferenciar qui fa propos-
tes de Govern, de Consell
General, de “dic alguna
cosa a veure si cola”, o
de cap de les anteriors
#EG2019

CAROLINA PEREZ Només
us demano que voteu
amb seny propostes re-
als i viables i no pas
aquelles que siguin “sen-
sacionalistes” per acon-
seguir vots! #EG2019

ISA DRETS Per primera
vegada, no sé què votar!
Sé el que NO votar, però
del que podria votar, hi ha
coses que m’agraden
d’aquí i d’allà! Hauré de
rellegir programes, per-
què els debats, no aju-
den gaire...

DAVID PÉREZ CASAS Blo-
cat a Twitter per un candi-
dat/a. Estimatada hau-
ries de conèixer les teves
limitacions. 
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�REUNIÓ DE POBLE DE DEMÒ-

CRATES A ENCAMP

La Valireta. 21.30 h. Amb els
candidats nacionals.

�REUNIÓ DE POBLE DE 

LIBERALS A ESCALDES-ENGOR-

DANY 

Plaça Corpínceps. 19.00 h.
Amb els caps de llista nacio-
nals.

�MÍTING ELECTORAL DE 

TERCERAVIA A SANT JULIÀ DE

LÒRIA

Auditori Claror. 21.00 h. Amb
els candidats de totes les llis-
tes.

�REUNIÓ DE POBLE DE PRO-

GRESSISTES-SDP A ENCAMP

La Valireta. 19.30 h. Amb els
candidats nacionals.

AGENDA
‘19

A LA

DECLARACIONS

El número dos de d’Acord a Escal-
des, Marc Magallón, va demanar
a la seva germana Lydia que el
corregís si s’equivocava amb l’any
que la vall del Madriu es va decla-
rar Patrimoni de la Humanitat, ja
que era cònsol en aquella època.

COMPLICITAT ENTRE

POLÍTICS GERMANS

DEBAT

Al debat del SAAS, un metge que
hi havia entre el públic va aprofi-
tar el torn de preguntes per fer un
discurs de més de cinc minuts, al
més pur estil dels candidats. La
moderadora fins i tot va haver de
demanar-li més concreció. 

PAPERS INVERTITS:

DISCURS DEL PÚBLIC

PATÉ DE

Jordi

Gallardo
Candidat de Liberals

“[Escaldes] 
No és 
d’Espot 
o de Martí”

«
Josep 

Roig
Candidat de progressistes-SDP

“Sense futur 
i sense il·lusió
Andorra ho té
fotut”

«
CAMPANYA


