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EXPLICACIONS

El cap de llista de L’A, Jordi Ga-
llardo, es va donar per al·ludit per
les crítiques que Espot li feia a
Pere López. Gallardo va començar
les explicacions, de cinc minuts
de durada, dient: “És que vostè
no escolta, senyor Espot.”

CRÍTIQUES MAL
ENTESES AL DEBAT

DEBAT

El número 1 de la candidatura
d’UPA, Alfons Clavera, va tenir
una patinada ahir durant el debat
organitzat per l’APCA quan va dir
que volia crear una moneda prò-
pia d’Andorra com ja tenen 300
països en el marc de la UE.

TRES-CENTS PAÏSOS
A LA UNIÓ EUROPEA

PATÉ DE

Xavier 

Espot
Cap de llista de DA

“Els que hem estat
governant aquests
anys no ho hem
sabut fer prou bé”

«
Joaquim 

Miró
Candidat de d’Acord a la capital

“Martí va dir que
aquí hi havia gent
que ho passava
malament”

«
CAMPANYA

XAR

XA
FERRAN NIETO Acabo de
llegir que els residents
no s’interessen per les
eleccions a Andorra. Lò-
gic, si no poden votar per
què interessar-se?

SALVADOR BORRÀS Re-
budes les professions de
fe. Ja tinc lectura per a
una estona. Llegiré pa-
pers com fèiem el segle
passat #EG2019

ISA AGUIAR La veritat és
que a Andorra quan fem
una cosa de país anem
tots a l’una, no? Doncs
no entenc 7 llistes a
#EG2019. Som un país
petit amb 15.000 vo-
tants, hauríem d’anar
tots a l’una, no?

JIBITE Cal aquest to d’al-
gun dels candidats?
#EG2019 #DebatAPCA

CARLOS SASPLUGAS

#EG2019 la pregunta a
fer és si la taxa de turis-
me es cobrarà en euros o
en Claveras?

TRADICIÓ I RETROCÉS

Tot lo matí silenciant
comptes de partits i polí-
tics.

ALBERT VILLARÓ Cada
cop que algú pronuncia
‘turisme de qualitat’ Nos-
tro Senyor mata un gatet.
#DebatApcaEG2019

Dimecres, 25/03/2019

�DEBAT PARROQUIAL A ATV

D’ENCAMP

Els candidats territorials d’En-
camp debaten avui a les 14.30
hores a la televisió d’Andorra.

�REUNIÓ DE POBLE DE L’A A

ORDINO

Andorra Congrés Centre Ordino.
20.30 h. Amb els caps de llista
parroquials i nacionals.

�DEBAT DELS PARTITS SOBRE

EL COST DE LA VIDA A LA SER

Un representant de cada partit
participa en el debat de la Ca-
dena SER, avui a les 13 hores.

�REUNIÓ DE POBLE DE DA A

SANTA COLOMA

Casa de Quim de Dolsa. 21.30
hores. Amb Xavier Espot i els
candidats d’Andorra la Vella.

AGENDA
‘19
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ia 2. M’envien al
primer debat
electoral entre
els set caps de
llista de la nacio-

nal. Set homes disposats a ven-
dre una moto i dues hores (que
acabaran sent quatre) per enda-
vant. Mateu-me!

Avui, la pregunta serà la de
sempre: qui ha guanyat? I la res-
posta, també la de sempre: nos -
altres. Però això s’ha acabat: si
tots han d’acabar guanyant, com
a mínim establim categories.
Una mica d’objectivitat, si us
plau. Avui, contracrònica de ser-
vei públic.

El guanyador indiscutible a
l’hora de fugir d’estudi és Jordi
Gallardo Freestyle. Senyor Ga-
llardo, parli’ns d’Europa –li de-
manen–; Oh, Europa Europa, jo
he vingut aquí a rajar de lo meu,
ja parlaré d’Europa després...
–ve a respondre–, i acaba el mi-
nut sense parlar d’Europa... Ga-

llardo Freestyle consolida la vic-
tòria al segon bloc, responent ira-
dament a Espot sobre una crítica
que aquest havia fet a López. Me-
eeeec. Desenfocat.

Clavera, Roig i Pintat es repar-
teixen el podi en la categoria de
relaxants musculars / pauses pu-
blicitàries: cada cop que agafa-
ven la paraula, es disparava el ba-
dallòmetre i la quantitat de gent
que obre el mòbil per mirar el
Twitter o vídeos de gatets. Com
s’agraeixen les pauses en un de-
bat a set...

Nomen, en canvi, guanya la ca-
tegoria oposada: la del millor
despertador. Venia amb una llista
de greatest hits preparats i els va

anar repartint a tort i a dret, fins i
tot contra la presentadora de l’ac-
te. Ovacionat i esbroncat a parts
iguals. Despertador però d’a-
quells de sintonia desagradable.

També hi ha premis menors,
com la de la millor parella de ball
(Espot i Roig, que no descarto
que s’acabessin embolicant a la
sortida), la de la creativitat se-
màntica (de tots, em quedo amb
els “poguespoings” de Pintat), la
de la incompetència tècnica
(senyor Pere López, parli al mi-
cro!), la de la proposta estrella
(Clavera proposa una moneda
pròpia, amb paritat de tipus de
canvi: un claveuro = un euro) i la
meva preferida, la de la millor ac-
titud per anar a un debat, on que-
den ex aequo Espot (que no s’a-
dorm de miracle i sabem que és
viu perquè de tant en tant arrufa
una cella) i Pintat (que es mira els
altres sis amb cara d’estar a punt
d’inventar-se una gastroenteritis i
fotre el camp d’allà. Mateu-me!).

VICTÒRIA REPARTIDA Tots diran que han guanyat, però no tots ho fan a la
mateixa categoria. Palmarès d’un debat amb despertadors i narcolèptics

D

GALLARDO FREESTYLE VA
A LA SEVA: ELL HA VINGUT
A PARLAR D’ALLÒ QUE VOL,
AMB QUI VOL I QUAN VOL

FERNANDO GALINDO

Un claveuro = un euro
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