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>>>> La campanya 7-A

ANacionalA17

ia 8. Dia de ressa-
ca. Entre les cer-
veses a cal
PS+L’A, que ja
portem més de

mitja campanya i el canvi d’ho-
ra, no giro rodó. Em proposo
desconnectar de tanta política.
Potser faré un cine. Una de por,
sí. Miro la cartellera i la fan mas-
sa tard... Però tant és, se m’acaba
d’acudir que també puc anar a
un acte d’Andorra Sobirana. To-
tal, ve a ser el mateix... 

El partit ens ha convocat a les
12.00 h a la plaça del Consell.
Per fer què? Ni idea. Ells tan sols
diuen “Us convoquem per diu-
menge a (sic.) 12.00 h a la plaça
del Consell General”. Economia
del llenguatge? Misteri? Dubto
que sigui misteri. Em jugo mil
claveuros que parlarà del risc
d’un IVA al 15%, de la signatura
imminent de l’acord d’associa-
ció i que dirà Regne Unit i Brexit
un mínim de cinc vegades.

A les dotze en punt del migdia,
ressonen les campanes de Sant
Esteve que ens convoquen a mis-
sa. I Nomen, el telepredicador de
l’apocalipsi, comença ell també la
seva homilia. Mira a càmera i co-
mença a alliçonar tots aquells
que encara no creuen en La Veri-
tat revelada, la paraula de Déu
que ell sosté entre les mans: Us
apujaran l’IVA al 15% (paraula
d’UE, 6.13); Us abaixaran els sous
(paraula d’UE, 6.34); Els estran-
gers es menjaran els vostres fills
(paraula d’UE, 8.12); Germans,
seguiu el camí del Regne Unit!
(paraula de May, 2.17).

Mil claveuros a la saca. Iuhu! Si
no era misteri, devia ser, doncs,

economia del llenguatge. I és que
la campanya d’Andorra Sobirana
és tot austeritat: tres idees, pocs
actes... Quin contrast amb l’ante-
rior aventura de Nomen... Ara
l’acte típic és convocar la premsa,
fer una decla i després simular
davant de càmera que hem fet al-
guna cosa més que una decla... A
l’ego de Nomen, però, no li afecta
el més mínim la pèrdua de poder
adquisitiu de la seva candidatura:
quan en ple postureig post-decla
es mira els set poetes de Plensa,
compara el més elevat de tots,
que sobresurt molt respecte dels
altres, a la seva figura, ell ben
amunt, la resta tots junts a baix...

S’acaba l’acte. Apareixen dos
policies. Nomen hi parla. Tot
tranquil? Sí, ben tranquil. Me n’a-
legro, els diu, però no es pot estar
d’afegir que vigilin, que quan se
signi l’acord d’associació, se’ls hi
girarà feina, arribarà l’infern a la
Terra. No ho pot evitar. És el tele-
predicador de l’apocalipsi...

ARRIBA L’APOCALIPSI Nomen ens convoca el diumenge a les 12.00h,
hora de missa, per fer-nos arribar la seva homilia: s’acosta l’infern a la Terra
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VOLIA ANAR AL CINE A
MIRAR-NE UNA DE POR.
FINALMENT VAIG A UN ACTE
D’AS. VE A SER EL MATEIX
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Terceravia va organitzar ahir una
botifarrada al Parc Central d’Ando-
rra la Vella per celebrar l’equador
de la campanya electoral. Entre
botifarres, els candidats van in-
tentar convèncer els curiosos que
s’hi van apropar.

POLÍTICA ENTRE

BOTIFARRES

DECLARACIONS

Després de fer declaracions a la
premsa, els candidats territorials
de DA Escaldes-Engordany van ha-
ver de caminar perquè ATV tin-
gués imatges de recurs. Així, van
caminar, però tant que el càmera
els va haver d’aturar.

ELS CANDIDATS

‘FORREST GUMP’

PATÉ DE

Carles

Naudi
Candidat a cap de Govern de CC

“El futur del
nostre país: els
nens i les energies
renovables”

«
Josep

Pintat
Candidat de Terceravia

“DA i PS se’n van
de viatge a
Europa i no
saben què volen”

«

XAR

XA
INGRID G. LANDERO

#EG2019 630 tuits... No
estareu fent la campanya
a Instagram oi?

POL ZAMORA Molt fan
del Sr. Álvarez, que ha es-
tat a punt de dir-li ‘Grà-
cies Sr. Síndic’ a la Mont-
se Grau.

JAKIE BAUDELAIRE Satu-
rada de totes les ‘bones
intencions’ dels candi-
dats a les eleccions! Trac-
ten temes irrisoris. No-
més preocupats amb els
funcionaris, què feu amb
els altres ciutadans? Són
el 70%! De totes formes
ja està tot dat i beneït.

YASMINA CANEDO Veient
la redifusió del #debatRT-
VA de #SantJulià. És el
millor debat amb molta
diferència de tots els te-
rritorials. Amb moltes ga-
nes de veure els secto-
rials. 

JIBITE Denoto un cert
augment de la temperatu-
ra a les converses de
Twitter, no creieu? Es pre-
senta una setmana diver-
tida.

PATI MOLNÉ M’havia
semblat llegir que els
partits polítics volien pre-
sentar les seves propos-
tes i no es dedicarien a
desacreditar. I tal...

Diumenge, 31 /03/ 2019

�MÍTING DEL PS A ENCAMP

Complex Esportiu i Sociocultu-
ral d’Encamp. 20.30 h.

�REUNIÓ DE POBLE DE L’A A

ANDORRA LA VELLA

Sala Consòrcia del Centre de
congressos d’Andorra la Vella.
20.30 h. Amb els caps de llista
parroquials de d’Acord i nacio-
nals.

�REUNIÓ PÚBLICA D’SDP A

SANTA COLOMA

Casa Quim de Dolsa, Santa Co-
loma. 21.00 h.

�MÍTING CENTRAL DE DA A

PRAT DEL ROURE

Prat del Roure. 21.00 h. Amb
els candidats de la llista nacio-
nal i els membres de la candi-
datura territorial. 
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