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<<>> La campanya 7-A

REIVINDACIÓ

Un dels assistents al debat de jo-
ves va animar la resta a anar a
votar el dia 7, “però sobretot no
ho feu pel partit de Govern”, va
exclamar, provocant una cara se-
riosa de la representant demòcra-
ta, Meritxell Palmitjavila.

VOTAR PER QUI 
SIGUI MENYS PER DA

DEBAT

Els companys de premsa de ter-
ceravia tenen unes funcions úni-
ques en campanya. Són tele-
prompters humans i ahir una de
les integrants va aixecar la llibreta
perquè Emi Matarrodona pogués
llegir el que havia de dir. 

EL TELEPROMPTER
HUMÀ

PATÉ DE

Eusebi

Nomen
Candidat d’Andorra Sobirana

“La justícia és el
poder que ha de
funcionar millor
per al ciutadà”

«
Josep 

Pintat
Candidat de terceravia

“Govern té més
diners que mai
però també més
deutes”

«
CAMPANYA

XAR

XA

NURIA SEGUÉS Que fàcil
és no posicionar-se en
qüestions claus i quedar-
se tan ample dient que
es convocarà un referèn-
dum... ara de cop i volta
aposteu per una demo-
cràcia participativa? Au
va... #EG2019

INGRID G. LANDERO Tinc
un parell de vots en ofer-
ta pel que torni a posar
el bus comunal a @Co-
muEncamp #EG2019

ISA DRETS Entre l’Alay i
el Naudi hay tema, pero

vamos! Tenim un Pimpine-
la en potència! #EG2019

SERAFI21 Arribats a
aquest punt de campanya
#EG2019: mirar el TL és
millor que una sèrie de
Netflix. Hi ha una mica de
tot, humor, mala llet, fa-

kes, trolls, tonteries,
gelos, enveja, crítica
(constructiva o no), algun
punt (pocs) del programa
dels partits. I més coses
que em deixo.

ENTREPÀ DE FUET Sort
que el terratrèmol l’han
registrat abans del debat.

YASMINA CANEDO Ja
s’ha obert el meló! Amb
moltes ganes que es con-
frontin els arguments so-
bre #avortament
#EG2019 #debatRTVA

Dimecres, 03/04/2019

A LA

�REUNIÓ PÚBLICA D’SDP A ES-

CALDES-ENGORDANY

21 h. A la sala d’actes del co-
mú.

�MÍTING FINAL DE CAMPANYA

DE DA A SANT JULIÀ DE LÒRIA 

Auditori Claror. 20.30 h. Amb
els candidats de les llistes.

�MÍTING DE TANCAMENT DE

CAMPANYA A ENCAMP

La Valireta. 20.30 h. Amb els
candidats de totes les llistes.

�TROBADA AMB LA GENT

GRAN DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Llar de Lòria. 17.30 h. Amb els
candidats territorials.

�REUNIÓ DE POBLE A LA MAS-

SANA 

La Closeta. 22.00h. 

AGENDA
‘19

ia 11. Aquesta
secció sempre ha
tingut ànima de
bestiari electoral.
Porta a porta?

Tengui. Reunions de poble? Re-
pe. Presentació de querelles?
Falti! Fins avui. Al matí m’avisen
que Clavera en presentarà una
(o com es digui, el nom era molt
complicat...) contra Espot. 13.30
h a la Batllia! Som-hi! No m’ho
perdo ni per 3.000 claveuros!

Arribo allà i em trobo Clavera
(existeix!, no era una llegenda
urbana...) i tot de periodistes
que l’envolten. L’envolten però
no li fan preguntes. No encara.
Perquè es veu que farà un direc-
te per a la tele d’aquí a un quart
d’hora. I millor no fer-li pregun-
tes abans. Perquè està una mica
nerviós. D’acord, força nerviós.
Molt nerviós! Sembla molt im-
portant. “És que si la cago ara...”,
s’excusa, però jo no ho acabo
d’entendre: els candidats d’UPA

no gasten ni la meitat del temps
dels debats, però ara un minut i
mig a la tele sembla ser l’acte que
ho capgirarà tot, que et permetrà
doblar el nombre de vots... D’aco-
ooord, siguem empàtics... Imagi-
neu-vos com deu ser passar de 40
a 80 vots...

Just abans del directe, però, de-
cideix atendre la premsa (un
quart d’hora era massa poc, 5 mi-
nuts està bé... això tampoc ho en-
tenc; a banda de la moneda prò-
pia també porta al programa una
nova concepció de l’espai-temps
per a Andorra?). Comencem però
no dona temps (oh, sorpresa). Fa
el directe i, ara sí, atèn la resta de
mitjans. I comença un recital a

l’estil la parte contratante de la
primera parte dels germans
Marx: denuncia que Espot porti
al programa que... però a mesura
que parla, els periodistes li van
esmenant la plana i ell va rectifi-
cant sobre la marxa: potser no és
tant al programa que em refe-
ria...; no vull dir el partit, vull dir
el ministre i el candidat, perquè
ja no és ministre... però no el mi-
nistre i el candidat sinó el minis-
tre o el candidat... o el ministre a
seques... o el candidat... o Mous-
sa Diagné, jo que sé!; i sobre l’a-
vortament, sobretot, però tam-
poc... o sí... És que em lieu!
–només li falta dir. I atura la roda
de premsa en sec i se’n va. I quan
dic se’n va, se’n va. Sort que un
company li recorda que ara en
principi és quan li toca presentar
la querella (o com es digui). Uns
quants ens juguem uns claveuros
a veure si finalment la presenta...
Jo no les tinc totes. Crec que ell
tampoc... Però, ei, si cola, cola.

SI COLA, COLA Clavera presenta a la Batllia una demanda d’investigació.
No em queda clar ni contra qui ni per què. Ni tampoc si a ell li queda clar... 

D

DESPRÉS D’ANUNCIAR

QUE ANIRÀ A LA BATLLIA,
QUAN MARXA LI HAN DE
RECORDAR QUE HI VAGI

FERNANDO GALINDO

Groucho a la Batllia

CON
TRA

YVAN
LARA

A LA


