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ANacionalA17

PREMSA

El número 9 de la nacional demò-
crata, David Montané, va fer de-
claracions a la premsa davant del
local ‘Pelos Stop’ de la capital.
Montané va bromejar que potser
no s’havia escollit el millor lloc
donada la seva calvície.

‘PELOS STOP’ I EL

CANDIDAT CALB

REUNIONS

Mentre la premsa estava espe-
rant la sortida de Pintat de la se-
va reunió amb l’Andorran Banking,
Gallardo i Costa van arribar abans
d’hora a la seu de l’ens per fer la
seva pròpia trobada, si bé van ser
rebuts pels periodistes.

UNA TROBADA

INESPERADA

PATÉ DE

Eusebi 

Nomen
Candidat a cap de Govern d’AS

“En lloc d’atreure
empreses hem
d’atreure
emprenedors”

«
Josep

Roig
Candidat a cap de Govern d’SDP

“Eliminar el
departament
d’habitatge va ser
un error”

«

XAR

XA
BON CONSELLER Quina
cutrada! Aquestes elec-
cions estem ultrapassant
tots els límits! #EG2019

GUILLEM SANTACREU

Avui recordava amb uns
amics aquelles èpoques
en què als jovens estu-
diants de Barcelona ens
animaven a votar a cop
de ‘jabuguet’ i braves del
Tomàs #EG2019

MARISOL FUENTES Em
perdonaran els directors i
directores de campanya
#EG2019 però quin sen-
tit té fer passejades, visi-
tes i trobades de candi-
dats en què només hi ha
la premsa? A mi és que
se m'escapa!

SALVADOR BORRÀS Pas-
sat el 40% de la campan-
ya electoral i rebuts dos
programes de set

PSICO B Alguna recepta
per ser polític? Ser sincer
amb un mateix, autoco-
neixer-se i acceptar el
que està capacitat per fer
i el que no, admetre les
pròpies limitacions i ad-
metre que el benestar co-
mú té preferència sempre
#EG2019

PERE ESTRUCH No puc
votar, no cal que m’om-
pliu la bústia de pam-
flets.

Dijous, 29 /03/ 2019

�REUNIÓ DE POBLE DE LA TER-

CERAVIA A ENCAMP

Sala la Valireta, Encamp. 20.30
h. Amb la candidatura d’En-
camp i Josep Pintat.

�FESTA DEL POBLE DEL PS A

ANDORRA LA VELLA

Plaça del Poble. Entre les
11.30 i les 13.30 h. Amb Pere
López i Susanna Vela.

�CARPA DE L’A AMB JOCS IN-

FANTILS A LA CAPITAL

Plaça del Poble. 11.30 h. Amb
els candidats de la llista nacio-
nal.

�REUNIÓ DE POBLE DE DA A

ANDORRA LA VELLA

Centre de Congressos de la ca-
pital. 21.30 h. Amb Xavier Es-
pot i els candidats territorials.

AGENDA
‘19

A LA

CAMPANYA

ia 6. L’acte d’avui
ha estat el més fà-
cil de triar de tota
la setmana: ha es-
tat veure la parau-

la “bar” i llançar-m’hi de cap,
sense importar-me el més mínim
qui convocava. Podria haver estat
UPA i hi hagués anat de totes ma-
neres. Resulta, però, que és Ciu-
tadans Compromesos, que con-
vida a sopar a les vuit del vespre a
l’avinguda Sant Antoni. Som-hi!

Hi arribo puntual, Carles Naudi
no, però no ens importa gaire: hi
ha barra lliure... Quan finalment
arriba –vora mitja hora tard– s’ex-
cusa i s’empesca que venia d’un

debat a la ràdio, però és evident
que no fa tard, que estava fent
temps perquè tots anem prou
pets com perquè el seu progra-
ma ens sembli maravilloso ma-
ravilloso.

Després, se situa al mig de la
rotllana i s’arrenca amb una con-
fessió. Diu no sé què de la trans-
versalitat i no sé què més de la
independència, però se li entén
tot... Naudi, i CC, s’han passat al
poliamor. La resta de mortals
continuem constrenyits per les
estretors de la monogàmia, però
ells ja han superat aquesta fase
de privacions. Van casar-se amb
els liberals, van viure una etapa
d’independència i ara es veuen
capaços d’estimar-ne més d’un
alhora, ja sigui demòcrata, ja si-
gui segonavia o ja sigui el que si-
gui. I si no ho enteneu –ep, que
potser a segonavia no l’entenen,
tanta modernitat– és el vostre
problema. Visca el poliamor!

L’aposta pel poliamor és tan
clara que quan s’acaba el torn de
Ferré –que fa “unes pinzellades
només, perquè si no vaya tostón”
(Gràcies, Raul! De fet, només ve-
níem a sopar...)–, Naudi hi torna a
insistir: transversalitat i indepen-
dència... i mentre ho va repetint,
no puc evitar imaginar-me’l pu-
blicant un missatge al rotatiu que
edita on s’ofereixin com a “xicots
massanencs, independents i ben
plantats, per votar una investi-
dura... o lo que surja”.

Acabats els discursos, arriba
la part que tots estàvem espe-
rant: les tapes. Se m’acosta a
parlar David Baró, un polític
que d’entrada em sembla inte-
ressant, després de les aletes de

pollastre em sembla molt vàlid,
després de les braves em sembla
brillant i per qui, un cop tasto les
mandonguilles amb salsa de tò-
fona, jo també em plantejo pas-
sar-me al poliamor. No hi ha res
més subornable que un periodis-
ta (i un elector) a un bar de tapes.

‘NO LIMITS’ Naudi, Ferré i Baró són ciutadans compromesos, però sense
compromisos estrets de mires: ells poden estimar-ne molts més d’un alhora 

D

Oda al
poliamor

NAUDI ARRIBA MÉS DE
MITJA HORA TARD PERÒ NO
ENS IMPORTA GAIRE: HI HA
BARRA LLIURE
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