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MIQUEL CALSINA L’aero-
port dels liberals serà la
‘conya’ de tots els debats
electorals ? Imagino que
ho aprofitaran tots els seus
rivals com a ‘exemple’.

RICARD RIBA Un polític
no hauria de dir “si tant en
saps, fes-ho tu”. S’ha pre-
sentat, han votat el seu
partit i el ciutadà li pot exi-
gir. #EG2015

JOSEP BELLOSTA A An-
dorra li falta cultura políti-
ca, el debat d’ahir és una
prova. #EG2015 #vergonya

ALBERT ROIG Continuo
pensant que forçar els
blocs electorals en els mit-
jans públics és el menys
informatiu que existeix.
#EG2015 #Andorra

SALVADOR BORRÀS Ob-
jectiu nou milions de tu-
ristes. Em recorda l’Espa -
nya dels ‘planes de
desarrollo’ dels seixanta.
#EG2015

JULIA IBARRA Què vol dir
un IRPF andorrà? O un
IRPF a ‘lo’ andorrà? Anto-
ni Riba a RTVA. Perdó, pot
repetir la pregunta?
#EG2015

ALFONS MIRALLES Hi ha
ministres que han passat 4
anys muts al TW. Ara tot i
no ser candidats fan cam-
panya activa. #EG2015 i
ens inunden de dades i
missatges.

JORDI SEGUÉS I no és
maco que els polítics es
preocupin pels comer-
ciants i ramaders? 15 dies
abans dels comicis... Em
cauria la cara de vergonya.
#EG2015

ALEIX VARELA Escoltant
alguns es diria que som a
l’UCI. #EG2015
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uart dia. Mol-
ta mandra.
Avui toca un
acte d’aquells
que, en argot
periodístic, es

coneix per una caspa. Existeixen
molts tipus de caspa; la modalitat
d’avui és polítics davant d’una es-
tació d’autobusos per fer declara-
cions sobre estacions d’autobusos.
Apassionant. Qui diu que Andor -
ra no és terra d’innovacions?

Es tracta, de fet, d’una de les
maneres de comunicar que més
està triomfant aquestes elec-
cions, especialment a cal PS. Si
volteu pel país i aneu trobant  es-
taquirots plantats davant d’esglé-
sies romàniques, de la CASS,
d’Immigració... no us espanteu,
no són zombis en mode relax,
són candidats en espera d’un
micro o, si hi ha bingo, d’una cà-
mera.

La modalitat està tan estesa
que avui, a l’estació d’autobusos,

hi ha overbooking de candidats:
han convocat a la mateixa hora els
de Junts (PS i cia.) i els liberals. Ells
no ho saben, nosaltres sí. La caspa
s’anima! Els liberals (Gallardo i
Chato) són puntuals. Arriben i ac-
tiven el pilot automàtic. “Farem
això i allò”, “som els millors”, “que
bons que som”...

Els del PS (Marina i Gili), fan
tard. Quan treuen el cap, veuen els
liberals. Catxis! La cap de comuni-
cació ordena retirada. S’improvisa
una cimera d’alt nivell: què inte-
ressa més, que se’ns vegi junts o
que no? No ho acaben de veure
clar. Tornen a treure la poteta. Els
liberals continuen allà, han plan-
tat la bandera primers i no pensen

renunciar al terreny conquerit.
Nova retirada i segona cimera
d’alta política. La situació és de pa-
ti d’escola, de ganàpies jugant al
gat i a la rata. Banda sonora?
Benny Hill. Uns quants estem la
mar d’entretinguts amb l’especta-
cle: Un pasito palante, Mari(n)a,
un pasito patrás!

Finalment, decideixen avançar.
De seguida acaben les declara-
cions dels liberals. Hi ha trobada.
Els fotògrafs entren en èxtasi. El
fair play és absolut: petons, abra-
çades, somriures... Marina, que
sovint no sembla ser-hi present,
acaba sent el més espavilat de la
classe i, com qui no vol la cosa,
aconsegueix que Gallardo agafi el
programa socialdemòcrata. Els fo-
tògrafs ja van calents. Gallardo
acaba dient: “Mireu, Junts!” Això
és amor. Li demanem a Marina si
sent el mateix amor per totes les
forces. Respon que ni de conya.
Traducció: “Bartumeu mon
amour.”

FET I AMAGAR PS i Ld’A ens convoquen al mateix lloc i a la mateixa hora.
Quan se n’adonen, la situació és de pati d’escola amb música de Benny Hill

Q

QUAN ES TROBEN Ld’A,
COMENÇA EL BALL: ‘UN
PASITO PALANTE, MARI(N)A,
UN PASITO PATRÁS’

FERNANDO GALINDOLiberals i socialdemòcrates posen junts com una gran família, amb intercanvi de programes i tot.

Junts, massa junts
CON
TRA
CRÒNICA

YVAN
LARA

LIBERALS

Els liberals van convocar la prem-
sa al Pas de la Casa per parlar
d’Europa. Els periodistes van inter-
pel·lar Josep Pintat sobre la vila
fronterera i ningú no va treure el
tema previst. Canvi de prioritats.

EUROPA HAURÀ
D’ESPERAR

PS

La coincidència inesperada de
candidats del PS i Liberals va evi-
denciar molt bon rollo, tot i que el
socialdemòcrata Marina va preci-
sar que no és extensiu a totes les
llistes: “hi ha línies vermelles”.

BON ‘ROLLO’ PERÒ
NO AMB TOTHOM

PATÉ DE 
CAMPANYA

Joan-Marc

Miralles
Número 3 llista nacional SDP 

“Quan el Jaume
em va trucar ho
vaig deixar tot
per ajudar-lo”

Toni    

Martí
Candidat a cap de Govern de DA

“Que sigui la meva
última campanya
és motiu d’il·lusió
per a alguns”

««
1. Pintat qualifica l’última
legislatura de “farsa”.

2. “Ordino ha estat oblidada
fins al Govern de DA.”

3. DA es fixa arribar a 9
milions de turistes en 4 anys.
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