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ia -7. El començo
enfurismat. He
vist a Twitter víde-
os de la visita d’U-
nió per Escaldes-

Engordany a la llar dels jubilats i
em vull morir. Em toca fer sàtira
de la campanya electoral menys
apassionant de l’univers i un acte
que m’hauria permès omplir qua-
ranta-quatre contracròniques se-
guides, amb les candidates libe-
rals en mode Iceta i Don’t stop me
now, i va i me’l salto… Em poso en
contacte amb el cap de comuni-
cació dels liberals per transmetre-
li el meu odi etern 
–això s’avisa, tio!– i no m’estic d’a-
menaçar-lo: dissabte vinent, al
partit del Morabanc, vindré amb
un peluix de dos metres i quan di-
guis pel micro que els llencem a la
pista, miraré de donar-te de ple!
Prou ja! Quedes avisat!

Em convenço després que el
periodisme em reclama per a
missions més pedagògiques i em

concentro a explicar-vos, amics
extraterrestres, un tipus d’acte
electoral més. Avui és el torn de
l’acte que ha acabat quasi mo-
nopolitzant la comunicació dels
partits. Senyores i senyors, elec-
tores i electors, abstencionistes,

gent que poseu xoriço dins dels
sobres, amb tots vostès, la Decla. 

Va, us explico de què va. La me-
cànica és molt senzilla. I sempre
sempre sempre és la mateixa.
Tant és el partit. Tant és la parrò-
quia. Arriba un correu electrònic
a la redacció: el partit x convoca
els mitjans a un lloc concret. Un
cop allà, hi ha dues opcions: que
només hi vagi la tele o que hi va-
gin també altres mitjans. Tant hi
fa, però, perquè l’acte no comen-
çarà fins que arribi la tele, perquè
això és l’únic que sembla interes-
sar a les candidatures: sortir a la
tele. L’operador de càmera obre el
focus, diu que endavant, i el can-
didat recita dos o tres punts del

programa. Si va d’urbanisme, ho
faran davant d’un carrer. Si va de
gestió pública, davant de l’edifici
del Comú. (només ahir, vam tenir
candidats-estaquirots de tercera-
via recitant al pont de la Margine-
da o al cementiri d’Ordino, social-
demòcrates davant d’un attrezzo
de barri o a un skate park, demò-
crates-liberals a una plaça... Tots
fent el mateix.) Tres minuts des-
prés, el candidat que ha fet la de-
claració comença a passejar, a fer
veure que parla amb el seu equip
o amb electors… però és tot tea-
tre. Farciment per fer veure que
no es limiten a passar titulars in-
sulsos, que bona part de la cam-
panya només es basa a recitar de-
claracions. L’operador de càmera
diu que ja en té prou. S’acaba el
teatre. El candidat i la tele s’es-
vaeixen. Fins l’endemà, que tor-
naran a començar. Ai, sí, que això
d’avui no fa gràcia. Reclamacions
al cap de comunicació dels libe-
rals. Ens veiem dissabte!

FICCIÓ L’acte estrella de la campanya segueix sempre la mateixa mecànica:
un candidat recitant el programa a la tele seguit d’una sessió de ‘postureig’
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COMENÇO EL DIA DE MALA
LLET: TOT INDICA QUE
M’HE SALTAT L’ÚNIC ACTE
GRACIÓS DE LA CAMPANYA

Y.L.

Declalàndia

BESTIARI
ELECTORAL

Per YVAN LARA

>> <<contracrònica

XAR

XA

1. UL vol millores en la gestió

de Naturlandia i els rivals, un

canvi de model

2. El ball de les candidates

d'Unió x Escaldes-Engordany

3. El telefèric de mai acabar

JOSEP MAS A veure, po-
sem una mica d’ordre: to-
ta candidatura que no es
presenti per aconseguir
les cadires, que es retiri
ja, sisplau! #balldecadi-
res #lescosescomson

PS La manca de planifi-
cació del govern de DA
té un cost, i el pagues
tu! #DolorsCònsolMajor
#Unaparroquiaperato-
thom

JORDI TORRES Quan al-
gú es justifica tant sobre
el tema de les cadires,
és que alguna cosa cer-
ta hi ha en el que diuen. 

RICARD RIBA Des del
primer mandat del Comú
de @Democrates_and
de #Canillo que se sabia
perfectament que s’ha-
via de negociar i formalit-
zar el contracte. No es
pot invertir si no hi ha
contracte i DA ha deixat
passar 8 anys d’inversió
en millores i manteni-
ment. #EC2019

EL TAMARRO Tornant a
mirar el #debatATV
d’#Ordino #EC2019, es
veu com el Sr. Dolsa uti-
litza només la crítica
mentre que destaca 
@tudo_sandra per la se-
va assertivitat. @JBalsa_
concreta punts del pro-
grama i el Sr. Mortés es-
tà allà!

FRANCESC CAMP Fer el
porta a porta és com fer
un estudi de mercat de
les necessitats dels ciu-
tadans en què la mostra
és 100% representativa.
Entre el programa electo-
ral i les suggerències
que ens fan arribar els
electors se’ns girarà fei-
na els propers 4 anys si
guanyem! #EC2019
#Democrates_and
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A LA

SDP ES MOBILITZA

El sector d’SDP d’En Comú per
Andorra la Vella va traspassar la
campanya a peu de carrer. Jaume
Bartumeu es va passejar per avin-
guda Meritxell per escoltar, parlar
i convèncer l’elector de votar Con-
xita Marsol. Coses de la política. 

BARTUMEU ENTRA
EN CAMPANYA

TUITS

En campanya es troba molt gani-
vet amargat a les xarxes. Només
cal veure la picada d’ullet de De-
mòcrates al tuit del PS sobre la
continuïtat de l’FC Andorra a Pra-
da de Moles a la parròquia d’En-
camp, link d’En Comú inclòs.

PIQUÉ, EN XARXA 
PER L’FC ANDORRA

PATÉ DE

CAMPANYA

TWITTER


