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14ATema del diaA

uitè dia de
c a m p a n y a.
És diumenge
a la tarda i
tots els can-
didats fan si

fa o no el mateix: padrinejar (v tr
Acció de pentinar les llars de ju-
bilats a la recerca desesperada
del vot veterà). Decideixo fer via
cap a la Massana, a observar
com padrinegen els de DA.

Em trobo amb una comèdia
en tres actes. El primer (pur tea-
tre de l’absurd) correspon a la
posada en escena. Negociar la
logística amb la gent gran és
complicat i els actors-candidats,
a parer del públic, són uns au-
tèntics inútils a l’hora d’organit-
zar un berenar. Si els reparteixes
un tríptic, malament: “¡ya lo te-
nemos!”. Si hi insisteixes, pitjor.
“Que no, que ya lo tengo. Guar-
dároslo mejor pa otras personas.”
Que poses la coca a la taula
abans de començar els parla-

ments, fatal: “Això ho hauríeu de
posar al final!”, i així anar fent. La
fiscalització és absoluta; potser
hauríem d’omplir el Tribunal de
Comptes de padrins...

El segon acte arrenca amb la
presentació dels actors (“no se us
sent!”) i, tot i que Sofia Garrallà
s’aventura a dir que potser no ca-
len presentacions, el públic, evi-
dentment, la contradiu. Calen, i
tant, sobretot quan arriba (tard)
l’Albert Esteve, el ministre virtual
de Cultura (m’emociono i tot de
comprovar que existeix de veri-
tat). Unes dones confessen el
dubte a la Sofia (“no sabíem qui
era...”). S’ha de dir, però, que Gar -
rallà i Esteve són els que més

connecten amb els padrins (Este-
ve segurament ha aprofitat els
tres anys sabàtics per fer cursos
de pedagogia). A Gelabert li costa
més. Deu estar preparant el debat
perquè té problemes per adaptar
el vocabulari, parla de coses rares
com de tercers pagadors i fa pun-
tualitzacions supèrflues (“les
pensions de solidaritat no les pa-
garà la CASS, sinó l’Estat”) cosa
que els padrins, tu diràs!, penalit-
zen. Són implacables: “que les
pagui qui vulgui, però que les pa-
guin!”. Gelabert, però, s’ho passa
bé. S’acosta als periodistes i ens
radiografia l’acte: “són molt bons.
Són com les teresines!”.

Les teresines, però, tenen la pa-
ciència limitada, i quan els candi-
dats s’ofereixen a passar taula per
taula, els engeguen de forma ve-
lada: “millor que marxeu, que te-
niu molta feina...” Un altre home
ja va preparant el tapet. I és que
l’acte bo és el tercer: el de la bris-
ca i la botifarra!  

‘PADRINEJANT Fer actes electorals amb gent gran és tota una prova de foc:
als de DA els critiquen la logística i els penalitzen si recorren a tecnicismes  
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GARRALLÀ VOL ESTALVIAR-SE
PRESENTACIONS, PERÒ NO
POT: NINGÚ NO CONEIX EL
MINISTRE ESTEVE  

FERNANDO GALINDO

Buscant el ‘vot teresino’
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DEMÒCRATES

Demòcrates tenia previst entre els

actes electorals d’ahir una visita al

refugi del Sorteny. No havien pre-

vist, però, el temporal de neu i

vent. Conseqüència? L’excursió es

va ajornar fins nou avís.

EL TEMPORAL FA LA

GUITZA A SORTENY

LIBERALS

Els liberals volien posar en evidèn-

cia la necessitat d’un vial lauredià

totalment finalitzat. No van poder

escollir millor moment: mentre es

feia la roda de premsa, les cues

eren d’allò més llargues.

LES CUES, LA MILLOR

RAÓ PER FER EL VIAL

PATÉ DE 
CAMPANYA

Joan Ramon

Marina
Cap llista Junts Andorra la Vella

“Fa quatre anys
que no ventilen
el Consell
General”

Jaume

Bartumeu
Número 14 llista nacional SDP

“A la policia hi 
ha instruccions
de denegar les
naturalitzacions”
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1. Liberals acusa el Govern
d’enganyar en els comptes.

2. Entrevista a Susanna Vela,
cap de llista escaldenca.

3. La contracrònica d’Yvan
Lara sobre els Liberals.

FELIP GALLARDO Cansat
de la guerra bruta d’altres
partits, intoxicació amb
rumors #prou expliqueu
propostes, per Ordino i
Andorra #EG2015

DELFÍ ROCA On si cal una
rotonda és al Serrat (Ordi-
no) per girar còmodament
cada cop que es tanca l’ac-
cés a #Arcalis #ironicmo-
deon #EG2015

FRANCESCA ÀLVAREZ
Ens parla el nostre candi-
dat a cap de Govern PERE
LÓPEZ. DESPERTA AN-
DORRA#JUNTS arriba-
rem. Andorra mereix un
projecte alternatiu.
#EG2015

ÈRIC JOVER PS=+ajuts so-
cials +ajuts associacions
+retorn model antic jubi-
lacions funcionaris + etc...
Però com ho pagarem tot
això? Poc seriós! #EG2015

ALFONS MIRALLES Un
candidat que està content
si fa 750 vots a Escaldes, ja
no cal que faci la 2a set-
mana d’ #EG2015 . Cap a
casa i demanar el vot per
la + jove.

JOSEP SAURA SEGUÍ A Se-
gudet hem rebut 1 sol pro-
grama de @PSAndorra per
a 5 votants, hem de fer
torns per llegir-lo #cam-
panyaaustera #estemdes-
talvis #EG2015

JOSEP BELLOSTA Sobre-
dosi de promeses... Ja sa-
beu com acaben els exces-
sos #EG2015 #PROU

ALEIX VARELA Vergonyós
que encara a molts llocs
no ha arribat el programa
de DA, potser interessada-
ment??? #eg2015 #Esta-
passant
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