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Digui'ls Dupond i Dupont, Milli i Vanilli, Ortega i Gasset, Tutto i Pavarotti 

o pel seu vertader nom: Orimon Tremoqueras i Rariol Junquemosa, o 

viceversa. És la nova parella de moda creada per la necessitat de fer 

política interna catalana via eleccions europees, que ja és complicada la 

cosa. I així resulta que tenim dos candidats que semblen un de sol, però 

que sent-ne dos podrien ser la mateixa persona quan realment en són 

dues. Reconeguem doncs que serà una campanya complicada perquè 

llegiràs el que diu l'un i no sabràs si realment ho diu el que ho diu o ho 

està dient l'altre, ja que el que dirà l'un ho podria subscriure 

completament l'altre i el que digui l'altre podrà ser subscrit per l'un. 

Vaja, una cosa més complicada d'entendre que la trama d'espionatge de 

Madrit. 

 

Per exemple, imaginem la crònica del míting d'Orimon Tremoqueras: "El 

candidat ha dit avui al pavelló Lluís Companys de Salses de Guardamar 

que si surt elegit eurodiputat treballarà per Catalunya. Ha clos l'acte 

Artur Mas, que ha destacat la voluntat del seu partit per diferenciar-se 

de l'altre partit "del qual no vull parlar i que presenta com a candidat 

Rariol Junquemosa, que respecto molt. Però si aquest partit que no vull 

ni anomenar -ha afegit- en comptes de defensar Catalunya, prefereix 

perjudicar-la mantenint l'aposta fracassada que significa el tripartit, per 

ells faran". 

 



I ara, la crònica del míting de Rariol Junquemosa: "El candidat ha dit avui 

al pavelló Josep Irla de Guardamar de Salses que si surt elegit 

eurodiputat treballarà per Catalunya. Ha clos l'acte Joan Puigcercós, que 

ha destacat la voluntat del seu partit per diferenciar-se de l'altre partit 

"del qual no vull parlar i que presenta com a candidat Orimon 

Tremoqueras, que respecto molt. Però si aquest partit que no vull ni 

anomenar -ha afegit- prefereix situar-se davant dels que forcem que el 

govern faci polítiques de país, per ells faran". 

 


