
ovè dia. Això
comença a
fer baixada.
Inicio l’últi-
ma ronda de
partits i ho

faig plantejant-me seriosament
l’opció de jugar als discos sol·lici-
tats: un alt càrrec que se’m pro-
posa per WhatsApp per a aquest
espai: Delfí Roca, que escampa
per Twitter que està esperant la
seva contracrònica... Em decan-
to pel Delfí. Ja que té la victòria
complicada, no em costa res dei-
xar-li aquesta pagineta tu!

Es reuneix amb entitats cultu-
rals de la capital. I com que la co-
sa va de festa, decideix jugar al
Carnaval. Primera disfressa?:
SPeeDy González. Arriba com
un tro, diu hola, s’asseu, i accele-
ra a tot drap. La major part dels
candidats, quan arriben a un ac-
te, premen el play del discurs del
dia. El Delfí prem el fast forward.
Definitivament, el PS ha deixat

escapar un gran actiu: al ritme
que parla, en mitja tarda s’hauria
pentinat tot Encamp i hauria so-
lucionat de patac el dèficit d’ho-
res que acumulen en el porta a
porta. Ara, no sé si algú hauria en-
tès pas res. SPeeDy González,
dèiem, però a més en modalitat
yo me lo guiso yo me lo como: “us
vinc a parlar de cultura, però no
portem res de cultura al progra-
ma. Per què no portem res de cul-
tura al programa? Doncs per què
bla bla bla. I això està bé? Doncs
no, no està bé. Perquè bla bla bla”.
Hosti Delfí, frena! Que m’explota
el cap! De cop s’atura i diu: “Bé,
bona tarda!” Els assistents riuen.
Jo respiro.

Segona disfressa: una barreja de
Tintín i d’Abuelo Cebolleta. Tant
se val quin sigui el tema que li po-
sin al davant, que ell el remata
sempre amb una batalleta. Des-
plega l’àlbum de cromos sobre la
taula i els va comentant, un per un,
sense pietat. I així descobrim Tin-
tín-Delfí a l’Àfrica, Tintín a l’esbart,
Tintín a l’Óssa d’Ordino, Tintín a
Andorra Televisió, Tintín submari-
nista, Tintín amb la National Geo-
graphic, Tintín a la CTP...

L’última disfressa és la de candi-
dat. Tintín en campanya. Juga a
casa i sap el que es fa. És eloqüent
i administra aquest avantatge dis-
seminant les frases clau tot al llarg
del discurs. Totes condensades,
però, embafen: “jo sóc polític per-
què el més subversiu avui és ser
polític”, “fixa’t si ho veig fotut que
hasta m’he fotut en política”... Par-
la molt i bé però per venir a escol-
tar, trobo que anota poc [gens]. Li
desitgen sort i ell ja veu el nou cro-
mo: Tintín al Consell.

A TOT DRAP Delfí Roca entra a l’acte accelerat, posseït, s’interroga ell
mateix... Un cop calmat, ens convida a repassar la seva col·lecció de cromos  
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EL DELFÍ PARLA MOLT,
RÀPID I BÉ, PERÒ TROBO
QUE ANOTA POC PER
HAVER VINGUT A ESCOLTAR 

XAVIER PUJOL

Tintín al Consell
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1. “El que hem fet al Govern
ens garantirà un futur més
pròsper”.
2. Els liberals no responen al
qüestionari dels sindicats.
3. “Em motiva que DA hagi
tret els tancs amb Cinca i
Ferrer”.

XAVI BONELL #EG2015
@LiberalsAndorra si s’ha
de posar un sostre màxim
en les pensions, avisareu
en el moment que ja no
hàgim de fer + aporta-
cions?

ALEIX MAÑOSAS El senat
francès torna a tombar el
CDI. Potser no estava tan
ben fet... #despertandorra
#EG2015 #junts #juntsfe-
mavançarandorra

CRISTINA SERRA Quina
météo + curiosa, ha aug-
mentat la temperatura
considerablement i hi ha
força humitat. Arriben les
eleccions i es caldeja l’am-
bient? #EG2015

DELFÍ ROCA Vivint en un
país fantàstic amb gent ex-
traordinària. Per messen-
ger m diuen que han votat
x @sdp_ad la Batllia! #Mo-
derns #EG2015

MARISOL FUENTES Val la
pena recordar que les re-
gles del joc es pacten, no
s’imposen. I quan s’accep-
ten, no es canvien. Valgui
per a tothom en #EG2015

NIL RUIZ Senyor Pintat de
Ld’A, campanya electoral
no vol dir quedar-se a casa
i negar-se a participar en
debats o esdeveniments.
#EG2015

ALAIN MATEU MONTANÉ
Fi Carnaval @Pasdelacasa
amb accessos França tan-
cats herència de la mala
gestió del Govern de DA
#ParlemClar #EG2015 

ANTONI CASTRO Quina
barra Ld’A+UL. Ara diuen
que acabar el túnel de SJL
es prioritari. Que no ha-
guessin tirat els diners
amb el túnel de les Dos
Valires #EG2015

Dilluns, 23 /02 / 2015
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El carrer s’ha convertit en escenari

per presentar propostes. Pere Ló-

pez parlava de les de transparèn-

cia a la calçada al costat de la

Batllia i el va interrompre un vehi-

cle: el del candidat Jordi Rubia.

DECLARACIONS

ENMIG DEL CARRER

SDP

SDP vol que els 28 consellers si-

guin escollits en la circumscripció

nacional. Delfí Roca va apuntar

ahir que així amb una llista de 28

candidats els electors podrien tor-

nar a deixar l’últim Bartumeu.

ELS ELECTORS

ORDENEN LA LLISTA

PATÉ DE
CAMPANYA

Víctor 

Naudi
Candidat a cap de Govern SDP

“Pensem fer el
millor resultat
possible. Volem
governar”

Jaume

Bartumeu
Número 14 llista nacional SDP

“Cal reivindicar
la defensa de la
felicitat de les
persones”
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