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isè dia. Avui,
reunió públi-
ca d’SDP a
Sant Julià.
D i v e n d r e s
nit, vacances

escolars a la parròquia amb més
funcionaris d’Educació per qui-
lòmetre quadrat i plaça extrema-
dament difícil, on no ser d’UL és
com ser de l’Espanyol però mul-
tiplicat per 1.000. Porra matutina:
6 assistents (o, per ser més preci-
sos, m’espero una reunió de
lauredians-que-no-voten-UL-
anònims). Cagada! En total
compto 40 persones, candidats i
periodistes a banda. UL, tremola!

Un quart d’hora abans que co-
menci l’acte, em trobo Jaume
Bartumeu pel carrer i m’interes-
sa seguir-lo com a catorzè, com a
no-candidat, com a crossa. Trec
la llibreta de la bossa i anoto una
idea per al titular: Ciutadà Jau-
me. Cagada (2).

Ja des de l’inici, actua com a

una superestrella. Arriba al hall
del Centre Cultural deu minuts
abans, saluda i desapareix. Es re-
serva. Mentrestant, Víctor Naudi
li fa de pinche i assumeix les tas-
ques d’amfitrió: “hola com va!”,
“hola com va!”, “que dolent que és
el Martí!”, “hola com va!”...

Pugem a l’auditori. Anem en-
trant, ens anem asseient i Bartu-
meu surt d’entre bambolines i es
fa el seu bany de masses diari. Fa
cinc minuts que tots ens hem as-
segut, que Naudi s’ha assegut,
que els candidats de la territorial
s’han assegut i el catorzè de la llis-
ta d’SDP continua saludant els
uns i els altres, conscient de la
presència de les càmeres. S’asseu

una estona i es torna a aixecar.
Ens explica que li toca a ell fer la
presentació de l’acte. Presentació,
la del 14, que es menja 20 dels 55
minuts, que dura el doble de
temps que la del cap de llista. Pre-
sentació-missa sense concessions
lèxiques ni de registre, que pro-
dueix les primeres baixes: dos ba-
dalls per aquí, una padrina ins-
peccionant les cadires més enllà...
Presentació que Bartumeu fa pu-
jat en un Delorean, com si els dar -
rers cinc anys no haguessin exis-
tit, i en què parla de Naudi com a
ministre i de Martí i de Pintat com
a cònsols. D’ell mateix no en par-
la, però no cal: no ha deixat de
comportar-se com a cap de Go-
vern en cap moment de la nit.

Acaba el discurs i s’asseu. Puja
Donsión, que s’atreveix a retreu-
re-li (dos cops!) haver-li aixafat el
discurs. Bartumeu ni s’immuta.
Seu i badalla. Ostensiblement. Ell
ja ha acabat. I la resta, sembla, ja
no li interessa. 

RETORN AL PASSAT Avui m’interessa fixar-me en el Bartumeu del futur
però me’l trobo parlant de Naudi com a ministre i de Martí com a cònsol
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LA ‘PRESENTACIÓ’ DEL 14
ES MENJA UN TERÇ DE
L’ACTE I DURA EL DOBLE
QUE LA DEL CAP DE LLISTA 

XAVIER PUJOLJaume Bartumeu saluda Gabriel Ubach en un moment del seu bany de masses diari.
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Jordi Cinca donava el nom per pa-
gar el dinar del Cercle d’Economia
amb els caps de llista nacional.
Fins a tres cops va repetir el cog-
nom a la recepcionista de l’hotel.
El nom no li sonava de res. 

EL MINISTRE
DESCONEGUT

SDP

La política de joventut d’SDP no
va generar més que una pregunta
als pocs joves que assistien a l’ac-
te. Davant el silenci, els polítics
van convidar els periodistes a ani-
mar-se a interpel·lar-los. 

ELS JOVES NO
PREGUNTEN

PATÉ DE
CAMPANYA

Toni 

Martí
Cap de llista de DA 

“Si només fem
taules i més taules
el que reactivarem
seran els fusters”

Víctor     

Naudi
Cap de llista d’SDP

“L’equip de Toni
Martí vol tornar
[a Govern].
Quina por”
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XAVIER MONTANÉ Sor-
prenen alguns missatges
#EG2015. “Nosaltres treba-
llem, els altres no” o “no-
saltres som diferents”. No
vull ofendre però els trobo
infantils.

ALFONS MIRALLES La
contractació d’una pro-
ductora i una enquestado-
ra estrangeres per part de 2
partits #EG2015 contradic-
tori amb els discursos i
programes.

DELFÍ ROCA Si un partit
no compleix la paraula do-
nada d’anar a un debat,
quina confiança mereix
que complirà el seu pro-
grama? #EG2015

ALBERT ROIG El que li va
passar a @diariandorra i el
que li ha passat avui a
@ninguesperfecte demos-
tra necessitat de replante-
jar-nos els debats #EG2015

ALEIX VARELA La dona
del Cèsar a part de ser
honrada, ha de semblar-
ho. Doncs això, menys ser-
mons i més viure a la par -
ròquia #EG2015

CARLES PEREA Alguns po-
lítics volen promocionar
l’anglès i més del 75% d’ells
segur que no el parla!
#EG2015

ESTEVE LÓPEZ Lamenta-
ble i penós: dos dels candi-
dats (núm. 1) a la territorial
d’Ordino no s’han presen-
tat al debat de la ràdio i
han enviat els núm. 2.
Quin menyspreu al mitjà
de comunicació i als
oients! I després, potser
voldran que els votin!

Divendres, 20 /02/ 2015

�REUNIÓ JOVE DA A CANILLO
Palau de Gel. 17.00 h. Trobada
dels candidats de la formació,
entre els quals Toni Martí, amb
els joves de la parròquia.

�REUNIÓ DE POBLE DE JUNTS
A SANT JULIÀ DE LÒRIA
Auditori Rocafort. 21.30 h. Amb
els caps de llista parroquials i
nacionals.

�FESTES PER ALS JOVES
DELS LIBERALS
Pub Shusski (Encamp). 23.00
h. i Bar-Pub Món Bohemi (La
Massana).

�REUNIÓ DE BARRI D’SDP A
ESCALDES-ENGORDANY
Bar Ancora, plaça de la Creu
Blanca. 18.00 h. Amb els candi-
dats territorials.
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