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<<>> La campanya 7-A

ia 9. Avui no vaig
a cap míting, en
soc abduït per
un. Me n’anava
cap a un acte de

campanya a parròquies altes pe-
rò forces paranormals m’acaben
portant al Prat del Roure d’Es-
caldes. Bé, no sé per què us ho
explico... vosaltres també hi
éreu, oi? Diria que menys a Pere
López, m’he trobat tot Andorra
dos cops.

L’acte comença en mode tele-
tubbie. Per l’escenari van desfi-
lant candidats i tot són abraça-
des, tothom explica la seva
història d’amor amb DA, tots
s’estimen Andorra “des del cor”,
tots són amics “del Xavi”, tots ho
agraeixen tot a tothom... Més
que un míting , sembla una ceri-
mònia dels Oscar, d’aquelles en
què després d’un minut d’agraï-
ments (aquí el que els ha tocat
és un lloc a les llistes) els abaixa-
ries amablement el micro i en

què després del 34è “vull agrair”
(com fa Sílvia Calvó, que menys
aquesta contracrònica, ho vol
agrair tot), obriries directament
una trampilla al terra. Amable-
ment, també. I sense contaminar.

Passats els aperitius, és l’hora
“del Xavi”, que també teletubbieja
força però que, sobretot, és l’ho-
me impertorbable, incapaç de
posar-se èpic, com li demanen
els seus assessors, però que fun-
ciona amb precisió de metrò-
nom. Li engeguen l’“on” i salta a
l’escenari. Comença a parlar i el
que diu em sona. I com ho diu...
també em sona. No és Espot, és
Roboespot: Tic-tac-tic-tac, pri-
mera idea clau. Tic-tac-tic-tac,

exemple número 3. Tic-tac-tic-
tac, mans juntes. Tic-tac-tic-tac,
mans separades en posició pro-
positiva. Tic-tac-tic-tac, vuit pas-
ses a la dreta. Tic-tac-tic-tac, dot-
ze passes a l’esquerra. Compta
tan bé les passes (les passes
compten) que si no guanya les
eleccions sempre li quedarà pre-
sentar-se al campionat mundial
de salsa. Escombraria!

Com que ja m’ho sé tot –i, amb
Martí relegat als agraïments, l’ac-
te és força menys divertit que el
de fa quatre anys– m’entretinc a
anticipar els moviments de Ro-
boespot. Tanco els ulls i aposto:
mil claveuros que diu “cabal co-
munitari” amb les mans entrella-
çades i caminant cap a la dreta.
Diu cabal, obro els ulls, i d’entra-
da penso que he perdut. Però no,
havia confós Espot amb l’intèr-
pret en llenguatge de signes. Ges-
ticulen igual. M’hi fixo bé, però, i
encerto. Mil claveuros més a la
saca. Roboespot no falla mai!

ABDUÏTAcabo a l’acte central dels demòcrates, una barreja de crida a l’amor
universal i de demostració de les aplicacions de la robòtica a la política
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‘EL XAVI’ COMPTA TAN BÉ
LES PASSES QUE SI NO
GUANYA LES ELECCIONS
SERÀ CAMPIÓ DE SALSA

FERNANDO GALINDO

Roboespot i els teletubbies

CON
TRA

YVAN
LARA

A LA

DECLARACIONS

El número 1 de terceravia a Escal-
des-Engorday, Josep Pubill, va de-
fensar la importància de l’estil en
campanya. Ahir, abans de fer
unes declaracions a la premsa,
Pubill es va disculpar per no anar
prou elegant.

PUBILL SURT 

A LA PASSAREL·LA

PREMSA

El líder d’Units pel Progrés d’An-
dorra, Alfons Clavera, havia de ce-
lebrar ahir al migdia un acte amb
el youtuber espanyol byTarifa al
Hard Rock Café. Però ni el youtu-
ber ni Clavera s’hi van presentar.
La premsa, tot esperant Godot.

CLAVERA DESCARTA

FER-SE YOUTUBER

PATÉ DE

Judith

Salazar
Número 2 de la nacional del PS

“Hi ha hagut una
rebaixa sibil·lina
per contractar
gent a fora”

«
Eusebi

Nomen
Candidat d’Andorra Sobirana

“L’administració
ha de protegir el
ciutadà i no el
polític de torn”

«
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SALVADOR BORRÀS Men-
tre aquí ens volen vendre
sopars de duro sobre ae-
roports i heliports a Suè-
cia es comencen a posar
de moda paraules com
flygskam, “la vergonya
d’agafar l’avió” i train
brag, “l’orgull del tren”.

MARTA PAIXÀ Esperant
que sigui dijous per dir:
demà ja és divendres,
darrer dia de campanya...
bon dilluns #EG2019.

TXELL CARBÓ Després
de veure els 7 debats
parroquials... confirmat el
d’ALV és el més fluix amb
diferència #EG2019 feli-
citats @Montxigrau i
equip @rtvandorra per la
bona feina!

XAVI BONELL Emocionant
el final de la primera set-
mana de campanya. Tots
han posat la directa i
molt em temo que alguns
es passaran de frenada. 

TRADICIÓ I RETROCÉS

2% d’atur i un dels dos
Partits Socialistes (no sé
mai quin és quin) defen-
sa que primer cal buscar
treballadors “a casa”.

SERAFI21 Curiós que ara,
en plena campanya, tor-
nem a veure idees de mi-
llorar el passeig del riu...
#EG2019

Dilluns, 01/04/2019

�TAULA RODONA DELS CANDI-

DATS NACIONALS A L’HOSPITAL

Sala d’actes de l’hospital Nos-
tra Senyora Meritxell. 18.00 h.
Taula rodona de tots els candi-
dats nacionals sobre el SAAS.

�REUNIÓ PÚBLICA D’SDP A AN-

DORRA LA VELLA

Sala Consòrcia del Centre de
Congressos. 21.00 h.

�REUNIÓ DE POBLE DE L’A 

A ESCALDES-ENGORDANY

Sala d’actes de la casa comu-
na. 20.30 h. Amb els candidats
nacionals i parroquials.

�TROBADA DE CC AMB ELS

VEÏNS DE L’AV. DEL RAVELL

Bar La Bona Taula, la Massana.
20.00 h. Per als veïns de l’avin-
guda del Ravell.

AGENDA
‘19

A LA

CAMPANYA


