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ercer dia de
c a m p a n y a.
Avui no les
tinc totes.
Em proposo
seguir l’acte

d’un dels més millors del Go-
vern dels millors, i això és massa
millor per a mi... De seguida me
n’adono, a més, que això d’avui
serà una masterclass o, vista l’e-
dat dels assistents, una sessió de
l’Aula magna, versió electoral.

El primer que aprenc és el sig-
nificat de política de proximitat:
tinc la cadira del costat a tres
centímetres, la del davant a dos i
els profes-candidats a un metre i
mig. Pateixo pel Xavi; si aconse-
gueix fer una foto tan horitzontal
com la que exigeix la maqueta
d’aquesta pàgina, passa a ingres-
sar immediatament a la catego-
ria d’heroi de la fotografia.

De seguida arrenca la classe.
Una classe estranya: hi ha sis
profes-candidats i sis alumnes-

electors. Si guanya DA, la inversió
en Educació serà espectacular.

Comença el Ladis. Tema 1:
Ciència Política. Ens explica per-
què DA no va amb UL quan
abans sí que anava amb UL i com
de dolent seria votar UL però
com de bé han treballat DA i UL...
Jo m’he perdut. El de la meva dre-
ta badalla convençut. Quan insis-
teix que guanyar UL serà compli-
cat, els dos candidats de la
territorial acoten el cap. A Sabo-
ya, a més, li sona el mòbil. Sinto-
nia extraterrestre. Premonició?

Tema 2: Finances. Hi va Sabo-
ya. La importància dels impostos
i bla, bla, bla. L’atenció decau. Els
badalls del de la meva dreta van a

més. Però Saboya és un millor
molt millor. Ho detecta i hi posa
remei. Deixa anar un “Rajoy, pero
que coño firmas aquí” i aquest
“coño” aconsegueix les primeres
rialles. Tot seguit treu el tema
funcionaris i el meu veí desperta i
exclama: “Quina barbaritat!” El
Ladis entén que avui el to ha de
ser campechano i se suma a la
festa dient que el Copríncep Sar-
kozy era un “mala bèstia”. Més
riures. Això està guanyat. Paqui
Barbero, la segona suplent, està
convençudíssima. No deixa de fer
que sí. Està tan entusiasmada
que a aquest pas acaba votant
DA. UL, tremola!

Que se t’animi la classe, però, té
els seus riscos. Desperta l’alumne
rebel i titlla el Ladis de funcionari
de la política. Just en aquell mo-
ment, però, entren les tapes. Sal-
vat per la campana, pel fuet i pel
formatge. Rebaixada la tensió, el
Ladis fuig d’estudi. Ell també és
un millor molt millor.  

ELS MÉS MILLORS Saboya és molt bo: quan decau l’atenció treu l’estil
‘campechano’ i el tema funcionaris i es guanya el públic. UL, tremola!

T

AL FINAL, ALGÚ TITLLA EL
‘LADIS’ DE FUNCIONARI DE
LA POLÍTICA; ELL SE’N
SURT GRÀCIES AL FUET

XAVIER PUJOL‘Ladis’ Baró comença a impartir el Tema 1 de la classe: política laurediana (o com DA no és UL però sí que és UL però no és UL).

Aula magna electoral
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Una padrina de la casa Quim de
Dolsa va reclamar als candidats
Marina i Cartes que arreglin l’en-
trada a l’església perquè és tan
estret el carrer que les corones fu-
nèraries s’enganxen a la paret.

CARRER MÉS AMPLE
A SANTA COLOMA

DA

El candidat escaldenc, Miquel
Aleix, esperava l’arribada de Vi-
cenç Mateu quan van passar dos
electors i no va dubtar a intentar
convèncer-los perquè donin suport
a la causa demòcrata. 

ATENT A LA RECERCA
DEL VOTANT

PATÉ DE 
CAMPANYA

Antoni  

Fillet
Cap de llista DA Ordino

“Tothom a
Ordino sap que 
el que dic va a
missa”

Felip   

Gallardo
Cap de llista SDP Ordino

“No vull que
Ordino acabi com
Encamp, que està
abandonada”
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1. “Tornar al proteccionisme
liberal no és la solució.”

2. El PS es despenja del
referèndum de la UE.

3. Martí s’apunta l’èxit del
rescat de Pal-Arinsal.

JOAN SANS Risto Mejide
anuncia que abandona
‘Viajando con Chester’
perquè a Andorra li han
fotut el sofà, però amb ‘ca-
rinyo’, eh!  

JOAN RAMON MARINA
Per a qui confon PS amb
oficina de col·locació: el
camí adequat és Rosa Fer -
rer. Sabrà trobar-li sou i
poca feina al comú (dep.
Joventut?) 

JOSEP TUDEL Ara és el
moment de fer propostes
de país, les eleccions co-
munals són d’aquí a 6 me-
sos. #EG2015

ALFONS MIRALLES Cu-
riós escoltar que candi-
dats, que no tenen compte
al Twitter o restringit, fa-
ran el porta a porta 2.0 a
les xarxes socials. Serà vir-
tual? #EG2015

XAVIER HERVER Quan en
política algú està més pen-
dent de la resta que de si
mateix, alguna cosa no
funciona... #ambtu @De-
mocrates_and #EG2015

XAVI BONELL #EG2015
Tornen els “supercònsols”,
és un dels problemes que
tenim amb les llistes par -
roquials. El dia 1 no toca
renovar els comuns... 

ALEIX VARELA Ens acu-
sen de menystenir els
electors pels acords inter-
nacionals, i no recorden la
Carta de París #EG2015

ELODIA GIRALT #EG2015
Escoles? A Canillo fa + de
10 anys que esperem escola

CARLOS MARINÉ Amb
tots els tuits dels candidats
a les eleccions que rebem
no ens caldria ni llegir
programes!
#EG2015
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