
Diari d’AndorraDijous, 26 de febrer del 2015

la campanya>> <<1-M 

16ANacionalA

XAR

XA

TITO ALTIMIR @marisolf-
perez Falten 4 dies per a
les #EG2015 i @Liberals -
Andorra segueix sense
opinar sobre la subvenció
al @morabancandorra.
#somunpaís

RICARD RIBA Voleu dir
que podrem anar a votar
si continua nevant així?
Tot i que una trobada a ca-
sa comuna amb randon-
née seria ben original.
#eg2015

JOSEP ANTON LÓPEZ
Aquestes #EG2015 alguns
candidats i els equips que
fan el porta a porta acaba-
ran al llit perquè els ha to-
cat una campanya siberia-
na. 

XAVI BONELL #EG2015 Ja
m’he perdut, els candidats
ja defensen propostes dels
altres com a pròpies.
M’hauré de rellegir els
programes i fa una man-
dra...

JORDI ALTIMIR @Libe-
ralsAndorra Martí tenint
control absolut al Consell
només li ha faltat tenir-lo
amb els comuns per fer
Escala Reial de Color.
Afany de poder! #EG2015

MARC CUEN Trobo a fal-
tar l’autocrítica i el reco-
neixement als mèrits dels
rivals, però és clar, això se-
ria políticament incorrec-
te #EG2015

FERNANDO BLANCO
Arribo tard. M’he perdut
alguna cosa? Ah, no: ja te-
nim un candidat que lle-
geix (i molt malament)
#EG2015

ENRIC TORRES És lamen-
table que es faci sevir la
desgràcia d’una família
amb fins electorals.
#EG2015 

Dimecres, 25/02/2015

nzè dia. Neva
encara més
que la vetlla.
El Govern or-
ganitza com-
bois cap a les

zones amb risc d’allau i DA orga-
nitza combois cap a les parrò-
quies amb risc de deixar els de-
mòcrates sense majoria
absoluta (no sé si el país aguan-
tarà tanta truitada...). El resultat:
dues sales plenes, però com a
mínim tres quarts són claca. Jo
faig via cap a Ordino. Presenta
Ventura Espot, m’ho passaré bé.

Abans del xou, però, dos te-
mes de conversa entre l’staff de-
mòcrata: la neu i Ordino-la Mas-
sana-Sant Julià. Els candidats es
consolen entre si com membres
d’un club d’ajuda mútua.

Tot s’atura, però, quan l’hura-
cà Espot irromp a l’escenari:
obliga el públic a aplaudir, se’n
fot de Déu, de sa mare, de Fillet,
de Martí i d’ell mateix, imagina

turistes arribant a l’aeroport d’A-
rans-L’Ensegur i ja es veu rebent-
los amb collarets de llonganissa...
És el club de la comèdia: potser
DA no guanya a Ordino, però al
Ventura no se li escapa el proper
concurs de monologuistes.

El ritme decau en picat amb els
tres candidats següents, mem-
bres tots ells del club de lectura
de DA. Sort que els candidats que
llegeixen (Riberaygua) o que par-
len amb to de lectura (Mateu) te-
nen també els seus moments, so-
bretot quan fan les pauses al final
de la línia i no quan ho dicta una
coma, fenomen que fa dir a Ribe-
raygua: “A DA som persones” i a
Mateu: “Vull un país.” Mama por!

Quan puja Fillet, el primer que
fa és demanar perdó per avançat
per si comet faltes i per si peca
de... novato. Meeeec! Una! Vist
que no m’interessen els discur-
sos, m’apunto a jugar. No a Candy
Crush com la Villalobos però sí a
comptar faltes. Fillet, però, es
comporta i acaba el discurs amb
només set i aconsegueix guanyar
Mateu, que en fa més i de més di-
vertides (“penínsura”, “isla”, “des
de lego”, “Alemània”...). Ara ja sa-
bem quin va ser el criteri per re-
partir l’1 i el 2 a la territorial d’Or-
dino. El resultat de Mateu, però,
és injust: fa més faltes però per-
què parla mooolta més estona.

L’últim a pujar és Martí. Ell no
juga al Gran Dictat, seria abusar:
és guanyador vitalici (“la sobera-
nía aérea em sembla collonut”). I
és que Martí forma part de tots
els clubs de DA: del d’ortografia,
del de la comèdia i també del
club de la lluita: reparteix a tort i a
dret. Sobretot a dret(a). 

COMBOI ELECTORAL Ple de claca demòcrata a Ordino, on el públic
assisteix a un espectacle de varietats amb monòlegs, concursos i gladiadors
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NO FER LES PAUSES QUAN
TOCA TÉ ELS SEUS
PROBLEMES: MATEU VOL
UN PAÍS PER A ELLA SOLA

XAVIER PUJOL

Més que un club
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LIBERALS

Algun assistent a la reunió de po-

ble dels liberals anit a la capital

va portar la canalla. Els nens no

semblaven gaire interessats en els

parlaments dels candidats i es

van dedicar a córrer i jugar.

NENS ALIENS AL

DISCURS POLÍTIC

SDP

Els debats revelen algunes man-

cances dels candidats. Rita Sirkia

ho va reconèixer ahir. La candida-

ta va indicar que calen canvis en

educació vista l’oratòria, en gene-

ral, dels aspirants.

LES LIMITACIONS

DELS CANDIDATS 1. “L’aeroport a Andorra és
una qüestió de sobirania”.

2. Parroquialisme i ministeris.

3. Sense fer volar coloms.

3. ‘Viva Las Declas’.

PATÉ DE
CAMPANYA

Ventura 

Espot
Cònsol major d’Ordino

“Antoni Fillet 
té el cap ben
moblat tot i que
una mica calb”

Jordi 

Gallardo
Número 2 llista nacional Liberals

“A DA volien fer
una truitada i els
ha sortit un
trinxat”

«« EL + COMENTAT

www.diariandorra.ad


