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JORDI ALTIMIR Martí i els
pilars fonamentals els
arreglarem?, o amb els pi-
lars tradicionals ja en te-
nim prou per viure a #An-
dorra! #EG2015
@Democrates_and

INGRID A Andorra s’han
disparat les vendes de co-
ca. #EG2015

JORDI CERDAN #EG2015
Algun partit proposa po-
sar una línia de bus fins a
Certers? Fa 20 anys que te-
nim una parada inutilitza-
da. Si més no, que la tre-
guin. 0 respostes, 0 retuits,
0 preferits.

JOAN RIBERA Bastant la-
mentable el nivell d’alguns
dels candidats aquest any.
Sobretot a Escaldes.
#EG2015

DELFÍ ROCA Els de DA
han anat a la Poli a fer reu-
nió i no s’ha presentat
ningú. Normal. #noshipot-
confiar #EG2015 

ALEIX VARELA Alguns
diuen que estem a la dreta
del PP i UMP, i en canvi
destinem 25 milions d’eu-
ros a prestacions socials.
#EG2015 Potser revisen
dogmes!

JORDI FARRÉ D’aquí a
una estona en Xavi Palma
preguntarà al Sr. Marina
qui és la #Xana #EG2015
Recordant la ‘niña’ d’en
Rajoy...

NOEMÍ RODRÍGUEZ Ca-
lla, calla! No vull estar a
prop quan @JoanRamon-
Marina sàpiga que #clotil-
de ja ha votat a la Batllia.
#EG2015

Dijous, 26/02/2015

ia dotze. Tan-
co campanya
amb un acte
dels liberals,
que fan mí-
ting a Sant

Julià. Cap allà que me n’hi vaig.
Faig tard i circulant per la Roton-
da de la Margineda agraeixo a
Schengen que eliminés per
sempre els controls duaners.
Entro a Laurèdia, Estat confede-
rat amb Andorra, constituït en
una mena de monarquia electi-
va, a l’estil de la vaticana, on els
cònsols i els consellers s’elegei-
xen a la pràctica en una reunió
del Partit, simplement perquè el
Partit sempre guanya. És una
constant universal: tenim la llei
de la gravetat, tenim l’E=mc2, sa-
bem que l’energia ni es crea ni es
destrueix i UL guanya a Sant Ju-
lià. Passi el que passi. Saboya,
oblida-te’n! Jo t’ho explico: quan
els humans s’extingeixin i el
món el dominin els ratolins, a

Sant Julià manaran els ratolins
d’UL. I de carrer.

M’aparco. De camí al Claror,
vaig repassant la propaganda
electoral. Fins i tot als pòsters,
aquells en què semblen defensar
des de la tanca una falta directa, a
Gallardo i a Pintat se’ls veu més
relaxats a Sant Julià que a la resta
del país. Els liberals avui juguen a
casa i es nota, el Claror està a re-
bentar i tot el que pronuncia un
lauredià s’aplaudeix amb fervor
patriòtic. Multipliqueu-ho per
100 si qui puja és un Pintat. Mul-
tipliqueu-ho per 1.000 si és Pintat
deixant anar que fa quatre anys
Laurèdia li va donar un vot de
confiança a un fill d’Escaldes i ai-

xí ens ha anat. Multipliqueu-ho
per... no ho sé, posem 100.000, si
és Pintat demanant de redreçar la
situació votant per un fill de Lau-
rèdia. El Claror s’ensorra!

Nota per als addictes a la litera-
litat: no s’ensorra de debò, és una
manera de parlar... Però tot po-
dria ser perquè tenim el país fet
un nyap: tenir feina és “un luxu” i
el que és pitjor: si vas a fer-te una
prova mèdica “a tots nos han ma-
rejat”. Apocalíptic! Per sort, el
diagnòstic és clar: “Això se té d’a-
cabar!” El que no acabo d’enten-
dre és com si ja estem enfonsats a
la misèria pot ser que els propers
quatre anys se’n pugui anar tot en
orris. Sí? Més? I tant! Montaner
ho té claríssim: com ens acostem
massa a Europa, oblidem-nos
que les nostres filles puguin anar
soles pel carrer. I aquí em con-
venç. Això sí que no! Per aquí no
passo. Avui mateix faré els pa-
pers. Emigro a Laurèdia. I votaré
UL (perdó per la redundància). 

JUGANT A CASA El Claror és un clam cada cop que parla algú de la pàtria,
encara més si és un lauredià demanant retirar-li la confiança a un escaldenc
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ELS LIBERALS DIBUIXEN
UN QUADRE APOCALÍPTIC
PERÒ TENEN DIAGNÒSTIC:
“AIXÒ ‘SE TÉ’ D’ACABAR!”

XAVIER PUJOL

Fill de Laurèdia
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Just quan Joan Marc Miralles ex-

plicava anit que és candidat i co-

ordinador de campanya li va sonar

el mòbil. Interrupció que va aprofi-

tar per dir que així, sense parar, ha

estat el telèfon en la campanya. 

EL MÒBIL CREMA 

EN CAMPANYA 

PS

La reunió de poble de la coalició

Junts anit a Escaldes va tenir un fi-

nal de festa musical. El candidat

Antoni Fernández va ser ovacionat

després d’interpretar un tema

amb guitarra elèctrica.

OVACIÓ PER AL

GUITARRISTA 1. Martí admet que la
majoria de DA “es juga en
bona part a la vall del nord”.

2. “Ideològicament, DA està a
la dreta del PP i la UMP”.

3. Contingut amb poc nervi.

PATÉ DE
CAMPANYA

Josep 

Pintat
Cap de llista de Liberals

“DA té la
memòria més
curta que la cua
d’un conill”

Ladislau 

Baró
Número 2 llista nacional DA

“El PS és la fusió
del marionisme 
i el glamur de
López i Rios”
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