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14ATema del diaA

ltim dia de
c a m p a n y a.
Finita la
commedia .
Encaro el dia
amb sensa-

cions estranyes. D’entrada, amb
certa ràbia. Dues setmanes de-
dicant hores i hores per aspirar a
ser el gracioset oficial de la cam-
panya i va el Marina i em des-
banca en un plis plas. La Clotil-
de que el va parir!

Però no només és això: avui
toca contra de campanya sense
poder seguir cap dels partits,
qüestió de mantenir els equili-
bris (aquí molt hihi haha però hi
ha coses sagrades). I és clar, sen-
se candidats m’he quedat sense
guionistes; avui se sabrà tot,
sense ells no sóc res. Estic en-
fonsat. I amb síndrome d’Esto-
colm. Per arrodonir-ho només
faltava el director del Diari:
“Passa’t pel vot judicial a veure
què!” Ui sí, pot ser la bomba. Uf!

Sense alternativa, me n’hi vaig. I
es confirma la intuïció inicial:
Yvan 1 - Poy 0. M’hi estic vora de
dues hores i res, normalitat abso-
luta. Moltes cues però ningú d’es-
trany, quina vergonya de demo-
cràcia: aquests electors no ens
representen! Ningú es camufla en
excés, no detecto cap escena de
sexe dins dels emprovadors que
tenen com a garants del vot se-
cret... Res. Per no haver-hi, al
principal col·legi electoral del pa-
ís no hi ha ni una trista tradició
electoral (com se n’assabentin al-
guns...): no hi ha frases clau, no
reparteixen pessetes ni vals per
esmorzar... Això se té d’acabar! Jo
crec que a la mínima que hi po-

sem una mica de zona lounge al
proper Palau de Justícia i convi-
dem a quatre canyes, podem su-
primir la jornada electoral del
diumenge: tothom votarà a la
Batllia.

A més, el personal ja el tenim.
Són unes màquines capaces de
repetir 1.657 vegades al dia el ma-
nual d’instruccions bàsic d’una
votació (“la papereta blava al so-
bre blau, la papereta blanca al so-
bre blanc”, “ara de seguida es bui-
da la cabina”...), sempre somrient
i fins i tot rient-los les gracietes al
graciós de torn o seguint-los la
conversa al pesat que explica a
tothom perquè votarà avui i no
diumenge. I mira que és per de-
primir-se: en un any presidiran
més meses que un president de
mesa elegit a l’atzar en 20 vides!
La cosa no s’anima. Guanyarà el
Marina. Faig un últim intent roí:
m’insinuo a dos o tres dins de la
cabina. Passen de mi. No hi ha
sexe. Ni gracieta. Estic acabat!

A LA BATLLIA L’últim dia de campanya me’l passo en territori neutral, on
tot és normalitat. Alguna cosa falla: els nostres electors no ens representen
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AMB UNA ZONA ‘LOUNGE’

AL NOU PALAU DE JUSTÍCIA
I QUATRE CANYES, TOTHOM
VOTARÀ A LA BATLLIA
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JOAN CARLES Ja? Ha co-
mençat? Estàs a punt
@LaClotildeAD? #EG2015

MARC CUEN Sóc més de
votar partit/programa, pe-
rò aquest cop m’hauria
agradat triar persones. Hi
ha gent que Andorra ne-
cessita als 4 partits.
#EG2015

JOSEP VILA A punt per
veure el ‘Salvame’ d’avui!

TÀNIA PEREIRA Partit que
no m’hagi arribat el pro-
grama, partit que no voto.
Si ells no em tenen en
compte jo tampoc.
#EG2015

ANTONI CASTRO Em
sembla que necessitem
una bona dosi de vitamina
taronja per afrontar els
propers 4 anys. #votaDA
#EG2015

NÚRIA SEGUÉS Doncs jo
encara no tinc gens clar a
qui donaré el meu vot. Ni
el panorama ni els candi-
dats m’ho posen fàcil. És
tot un #repte #EG2015

SERAFÍ RODRÍGUEZ Es
pot coincidir o no ideolò-
gicament amb algú però
amenaçar-lo de mort és
INADMISSIBLE! #EG2015
@JordiCinca

ÀNGEL ÁLVAREZ Queda
fatal llegir en un debat...
#EG2015

JORDI RIBES Només un
candidat és capaç de dir el
que pensa i no el que lle-
geix. #EG2015

ALFONS MIRALLES La
frase de Carine Montaner
dels LdA l’hauria pogut
signar Marine Le Pen. El
discurs fa por. Assistim al
naixement de l’extrema
dreta? #EG2015

Divendres, 27/02/2015

SDP

Bartumeu, Roca i Dalmau visita-

ven ahir els empresaris de l’avin-

guda Meritxell. Entren en un bar i

pregunten: “Sap qui som?” “Els de

la Rosa”, respon la propietària. El

no de Bartumeu va ser rotund. 

ELS QUE NO SÓN 
“DE LA ROSA”

PS

En el balanç de campanya la can-

didata escaldenca pel PS va desta-

car ahir un aspecte negatiu. Amb

el temps que ha fet bona part dels

aspirants el que han agafat ha es-

tat un refredat, va dir Gili. 

UNA CAMPANYA 
DE REFREDATS 1. “Les reformes són el camí

més recte cap al creixement”.

2. Ld’A vincula immigració
amb inseguretat.

3. Fill de Laurèdia.

PATÉ DE
CAMPANYA

David 

Rios
Cap de llista PS a Encamp

“Som gent que
vivim a Encamp i
sabem el que està
passant al poble”

Víctor 

Naudi
Candidat a cap de Govern SDP

“Vostè [Martí]
sempre es penja
la medalla, com
el Màgic Andreu”
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