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>>>> La campanya 7-A

REFERENTS

En la trobada d’Andorra Sobirana
a la universitat, un dels assis-
tents, un pastor evangèlic califor-
nià, va manifestar la seva predi-
lecció per Eusebi Nomen, afegint
que els seus referents polítics
són Donald Trump i VOX.

‘MAKE ANDORRA

GREAT AGAIN!’

INFANT

La dona del número 2 d’SDP a
Escaldes, Marc González, va as-
sistir a la reunió de poble del par-
tit amb un embaràs en una fase
molt avançada. Sembla que les
eleccions portaran un nou pro-
gressista al món.

NOU PROGRESSISTA

EN CAMÍ

PATÉ DE

Jordi

Gallardo
Candidat de Liberals

“Qui hauria dit fa
un any que L’A i
PS podien trobar
punts d’entesa?”

«
Eusebi 

Nomen
Candidat d’Andorra Sobirana

“S’ha d’avançar
cap a una
despenalització
de la dona”

«
CAMPANYA

ia 12. Continuo
amb la col·lecció
de cromos per al
bestiari electoral:
avui hi afegeixo

un cara a cara. Clavera-Nomen?
Clavera-Pintat? No, tot i que
tampoc me’ls perdria... [espai
perquè us imagineu qualsevol
dels dos duels; no hasse falta
dessir nada más...]

Són Roboespot vs. Dalai Ló-
pez. El duel, a més, tindrà lloc en
un quadrilàter conegut del país,
els estudis de la SER, on fa deu
anys Nomen, el telepredicador,
va posar contra les cordes –en
aquell cas, literalment– Tomàs
Pascual, l’home dels 88 vots.

S’acosta l’hora del combat i
qui defensa el cinturó de campió
no acaba d’arribar i ja puc intuir
la primera pregunta de la mode-
radora: la CASS continuarà co-
brint les taquicàrdies? Final-
ment, arriba just abans que soni
la campana, i tots dos boxadors
entren al ring. A la cantonada,
aguantant les tovalloles, dos Jor-
dis històrics: Cinca i Font. El pri-
mer fa tota una exhibició de me-

labufatotisme: tant si el seu púgil
clava un cop brutal com si rep un
ganxo que pugui fer patir pel
combat, a Cinca no se li mou ni
una cella. Entre que ell ja ha pen-
jat els guants i que tota la setma-
na ha estat acompanyant els seus
a combats de set insofribles, es
mostra impertorbable. I Font, tres
quarts del mateix: com a bon fer -
reter, es passa el primer round
examinant uns tornavisos que hi
ha vora el ring. Segurament deu
ser una metàfora de l’existència
humana... però a mi se m’escapa.

Em distrec amb els entrena-
dors perquè el primer round és
molt fluix... Els cops més bèsties
són un “això no és del tot creïble”
i un “és un punt esbiaixat”. No!
Tanta violència no! Si us plau! La
moderadora fins i tot els anima a

interrompre’s, però diuen que no.
“Som persones molt educades.”
Si l’educació és això, però, només
dura vint minuts.

El segon round comença més
fort. Deu ser efecte de la pausa.
Una pausa que aprofiten per re-
bre feedback dels entrenadors
(feed back que es limita a un polze
cap amunt, els Jordis no estan per
a hòsties) i, en el cas del defensor
del títol, per fer un pit-espot de rè-
cord al lavabo (merda, és humà,
no és un roboespot...). Ara ja es
miren i s’obliden dels papers i
dels monòlegs. I s’interrompen i
es qüestionen constantment: No
m’interrompi! Deixi’m parlar! No
es posi nerviós... No ho estic gens
de nerviós. I un li diu a l’altre que
no parli en nom de tot Andorra
per tot seguit dir que a la gent
d’Andorra no li agrada no sé quin
tipus de política... El cert, però, és
que tots dos púgils van sobrats,
cap pífia. I no puc evitar pensar
que és una conxorxa contra el
gracioset que es fa fotos llançant
vots a la brossa, una venjança per
aconseguir que això d’avui no faci
gràcia. Missió complerta.

BOICOT El defensor del títol i l’aspirant s’enfronten en un combat que va de
més a menys, sense cap sortida de to. Objectiu: desactivar la contracrònica 

D

EL DEFENSOR DEL TÍTOL
APROFITA UNA DE LES
PAUSES PER FER UN 
PIT-ESPOT DE RÈCORD

FERNANDO GALINDO

Campanya al quadrilàter
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DANIEL SOMOZA Debat
economia = 0 dones. De-
bat social = 6/7 dones 
#EG2019

JIBITE Em sembla que hi
ha una parell de partits
que davant les pèssimes
previsions opten per liar
la troca #EG2019

JOAN RAMON MARINA Un
suplici votar si no creus
en la llibertat de culte, si
no vols millors condicions
per als pensionistes, si
tems que la llei electoral
afavoreixi nous consen-
sos o que qui més tingui
contribueixi més, d’acord
amb la seva situació. Vo-
tes a #EG2019 en contra
per viure sempre en con-
tra?

GUILLEM SANTACREU A
un dia d’acabar la cam-
panya electoral, cap can-
didat s’ha declarat ober-
tament terraplanista ni
preocupat per les chem-
trails. Potser no anem tan
malament! 
#EG2019

JORDI CERDAN He mirat
en diferit el debat territo-
rial de Sant Julià de Lòria
i no han parlat de #Natur-
landia. Tampoc apareix
aquest tema en cap dels
programes que he rebut
a casa. Tothom esquiva
el bulto, eh? #EG2019

Dijous, 04/04/2019

�ACTE DA A ANDORRA LA 

VELLA

Plaça del Consell General.
10.00 h. Amb Xavier Espot,
acompanyat per membres de la
seva candidatura nacional.

�TROBADA DE TERCERAVIA A

SANT JULIÀ DE LÒRIA

Universitat d’Andorra. 12.00 h.
Joan Carles Camp presentarà
els punts del seu programa.

�ACTE FINAL DE D’ACORD

Centre de Congressos (Andorra
la Vella). 20.00 h. Acte de clo-
enda de la coalició PS-L’A.

�ACTE FINAL DE CAMPANYA

D’SDP A ENCAMP

Cerveseria Signum. 22.00 h.
Amb alguns candidats nacio-
nals i parroquials del partit.
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