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ia -6. Continuem
amb aquest bes-
tiari que pretén
mostrar-vos les
diferents maneres

de fer campanya. Per al menú
d’avui, posats a retratar actes
sense interacció amb els elec-
tors, us proposo fixar-nos en els
articles d’opinió escrits pels can-
didats o pels seus companys de
fatigues. Podria haver fet un es-
tudi exhaustiu de tots els mitjans
però entre que tinc poc espai,
que el rigor periodístic està so-
brevalorat i que em ve molt de
gust fer-li fort la pilota al mitjà
que m’infla de zeros el compte
bancari em limitaré a aquells ar-
ticles publicats al Diari durant la
campanya o els dies immediata-
ment anteriors. L’objectiu? Mirar
de determinar si, en cas de de-
rrota, poden trobar refugi en el
món de les lletres i fer ombra als
nostres Gálvez, Villarós o Rubios
i pronosticar quin estil se’ls adiu
més.

Comencem per Rosa Gili, que
ahir publicava Tribuna en aques-
ta santa casa. El gènere de Gili és
clarament l’autobiogràfic. Es
mou amb comoditat en l’autofic-

ció i en totes les narratives del jo
(i el jo i el jo), en la redacció en
primera persona, repassant el
seu currículum, el seu compro-
mís, la seva il·lusióóóóóó, citant-
se a si mateixa... En qualsevol
cas, preferible al fet que hagués
parlat d’ella en tercera persona
(no parleu mai de vosaltres en
tercera persona, si us plau!).

Al suplent de luxe de la llista
de Gili, en canvi, el veig més en-
tre el teatre de guerrilla i la me-

tàfora excessiva. Ell no parla del
jo, ell se centra en el tu. I quan el
tu és el candidat rival, Miquel
Aleix, no hi ha qualificació, com-
paració, metàfora o personifica-
ció de més: Goya relaciona Aleix
amb la gent de poder, amb els
senyors amb dret d’hoste i caval-
cada, amb els retrògrads, amb
l’Astèrix, amb els dinosaures,
amb els sudistes, amb Tancredi.
KO per saturació.

Passem a coses més amables.
A la novel·la rosa, per exemple.
Aquest és el gènere practicat per
Carles Torralba, que ens dibuixa
un món (parroquial) meravellós,
on tot és idíl·liiiiic, on no hi ha
problemeeeeees, on sonen els
violins a tothoraaaaa... Aix... com
molem! Que bons que som!

Nino Marot, en canvi, és un al-
tre rotllo. Zero subtileses. Ell re-
presenta l’estil purament admi-
nistratiu: copio i enganxo per

aquí el programa i avall, tu, que
estem en campanya. Tanmateix,
té punts de geni creatiu: el meu
fragment preferit és quan diu
que ells mai no faran allò que
precisament ell està fent en
aquella frase. Sublim!

I acabem amb dos altres fora
de sèrie. D’una banda, David
Rios, que va tan sobrat que es
mou entre diferents gèneres: l’è-
pic (David contra Goliat, titula el
paio... Quina metàfora!), el diari
de campanya (David, per cert, si
no respons amb entusiasme a to-
tes les entrevistes, tampoc no
passa res, eh!) i l’assaig (després
de parlar de les xarxes socials,
parla de les “xarxes presencials
del carrer”. Quin nivell, Rios
Rius!). Llàstima que també toqui
força bé el propagandístic, tan-
cant l’article amb el seu lema de
campanya. Ningú no és perfecte.

I acabem amb el meu preferit.
El rei del surrealisme: Carles En-
seeeeeeee-ñat, algú capaç d’es-
criure el subtítol “Facilitar l’accés
a l’alcohol als joves és una con-
ducta gravíssima”, mentre el seu
partit convida els joves a copes
durant la campanya. Simple-
ment brillant!

INTRUSISMEMolts polítics fan campanya des d’una columna. Les vies per
arribar a l’elector són múltiples: l’autobiografia, l’èpica, la novel·la rosa...
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DIA I NIT

Els candidats encampadans van
demostrar la varietat cromàtica.
Al matí, tres dels quatre candi-
dats anaven vestits de negre,
mentre que Rios lluïa americana i
camisa blanca i va repetir. A la
nit, el negre va deixar pas al color. 

CANVI DE COLORS

DELS CANDIDATS

JOVES

Sembla que els bars són el nou
graner per aconseguir el vot jove.
Ja ho diuen: “Si la muntanya no
va a Mahoma, Mahoma va a la
muntanya.” Primer va ser DA, però
ara s’han sumat a la moda els
socialdemòcrates i UL.

ACONSEGUIR ELS

VOTS JOVES AL BAR

PATÉ DE

CAMPANYA

RTVA

XAR

XA

1. Els candidats es
comprometen a donar poder
de decisió a la població

2. Travesset vol que el Govern
ajudi Naturlandia

3. Jordi Gallardo acusa el PS
de “joc brut”

DEMÒCRATES Els busos
van plens i a #EnComú-
PerALV ho sabem, per
aquest motiu farem un
servei de bus per a la
gent gran perquè no es
trobin amb més dificul-
tats. Així ho ha avançat
Conxita Marsol en la visi-
ta a la Casa Pairal, plena
de gom a gom. 

RICARD RIBA ALCOBÉ

Curiositats: A @Demo-
crates_and llegim una
frase que deixa clar que
“ningú més coneix la re-
alitat en general de #Ca-
nillo”. Els seus com-
panys de viatge
d’@UPDEncamp diuen
que “és el moment per
valorar i contrastar cada
projecte per decidir quin
és el que encaixa millor”
#EC2019

JOSEP M. MAS A veure,
posem una mica d’ordre:
tota candidatura que no
es presenti per aconse-
guir les cadires, que es
retiri ja, si us plau!
#EC2019 #balldecadires 

POPPY Una retirada a
temps sempre és una
victòria... Jo com no arri-
bo a les cadires, no he
presentat la candidatu-
ra... #pauiamor
#EC2019 #balldecadires

CARLES PEREA Tots els
partits que parlen d’ins-
taurar l’educador/a de
carrer als comuns hau-
rien de dir, també, que
impulsaran un projecte
de llei d’educació social
i acord a la modificació
de la llei 30/2018 i a la
19/2017! Dir per dir és
molt gratuït...

EL TAMARRO A @co-
muee és tot molt diver-
tit! #EC2019 Donen per
a molt. 
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