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ROSA FERRER HA ESTAT UNA DE LES PERSONALITATS POLÍTIQUES MÉS SIGNIFICATIVES I
TRANSCENDENTS DE L’ÈPOCA POSTCONSTITUCIONAL. PROGRESSISTA, FEMINISTA, EUROPEISTA I
SOCIALDEMÒCRATA, VA ADVOCAR TOTA LA SEVA CARRERA PER UNA ANDORRA MÉS JUSTA I SOCIAL

El rei Carnestoltes
Pel seu mal comportament serà
condemnat a mort

Adeu a Rosa Ferrer

DELFÍ ROCA

L

a història política dels últims 25 anys que han fet carrera política. No va ser fàcil, esno es pot explicar sense la figura de pecialment durant els noranta, amb una socieRosa Ferrer. Tot és opinable, però el tat conservadora que no va ser capaç d’accepnombre de càrrecs que va exercir en diferents tar el vot femení fins a la dècada dels setanta
institucions, les victòries en comicis i el pes del segle passat. En diferents etapes va col·laelectoral que va arribar a representar per ella borar amb dos dels polítics cabdals de l’era
mateixa, la van erigir en la dona més transcen- postconstitucional: Jaume Bartumeu i Toni
dent de la història política nacional. Ferrer –i Martí. Amb el primer va estar-hi vinculada polínomés Ferrer– va arribar a ser una dona que ticament bona part de la seva carrera política; i
amb el seu carisma i trajectòria va crear un
amb els dos, fruit de la seva forta personalipartit capaç de guanyar unes electat, hi va acabar enfrontada, perquè va
cions. Un grau tal de poder electoral
HA DE SER UNA arribar a assolir un pes polític que la
només l’han tingut, en l’era postconvertia en una de les peces clau
INSPIRACIÓ PER A
constitucional, un grapat d’andordel tauler, especialment a Andorra
LES FUTURES
rans, i tots eren homes. La seva
la Vella. La seva forma d’entendre
GENERACIONS
carrera va estar marcada pel prol’activitat política, fos comunal o
DE POLÍTIQUES
gressisme, primer amb una fornada
nacional, va estar marcada per una
de polítics joves que van lluitar per l’asdedicació intensa i immersiva. En el
soliment d’una Constitució; posteriorment per record, i també en la història, han quedat
la transformació social des de la socialdemo- gravades algunes victòries electorals èpiques
cràcia; i finalment, en un projecte personal quan tenia tots els números per ser derrotada.
que va començar en solitari i va acabar fent co- Durant molts anys va ser imprescindible en
alició amb altres partits. La persona de Ferrer l’estratègia electoral saber què deia o què faria
quedarà per sempre més lligada també al femi- la Rosa. Aquest escàs privilegi ha de ser una
nisme. El seu recorregut en aquest àmbit ha es- inspiració perquè les noves generacions de potat un combat contra els prejudicis i les limita- lítiques recullin la seva flama, que ara s’ha apacions que han afectat històricament les dones gat, i la portin encara més lluny.
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Enguany el Carnaval d’Encamp ha començat abans
d’hora. Ho ha fet amb una
martingala descarada. L’inici
d’aquesta celebració de disbauxa i transgressió es fa
comptant els dies endarrere,
a partir de la primera lluna
plena posterior a l’equinocci
de primavera, fins arribar al
seu final, que és el dimecres
de Cendra. És a dir, pel final
saps quan comença. Quelcom de similar devia pensar
la majoria comunal d’Encamp en rebre i acceptar una
simpàtica proposta de màrqueting turístic. Molt astuts,
van comptar endarrere en el
procediment d’adjudicació
per tal de poder fer la contractació directa, tot i superar
els límits legals previstos de
46.732,40 euros. Un cop més
l’oposició, sempre amatent,
els va enxampar amb les
mans al plat. Amb el mateix
estil ha actuat el Molt Il·lustre
Govern en adjudicar sense
miraments a un familiar directíssim del cap uns serveis
digitals. El Govern diu que si
ho han fet a dit no va ser perquè els treballs fossin digitals, sinó perquè els ho havia
manat un gegant informàtic.
“Petits com som, hem d’obeir
el gegant blau”, venien a dir. A
DA mantenen que els que ho
critiquen són com la vella

quaresma, mala gent que dejuna i no menja carn. Mentrestant, ells fan com el rei
Carnestoltes. Porten set anys
vivint en un ambient de disbauxa pressupostària i transgressió constitucional. Tant
és així que, en cas de tornar a
guanyar les eleccions, no ens
esperarien quaranta dies de
quaresma, no. Hauríem de
patir quatre anys més d’incertesa i sacrifici! Fins i tot
hauríem d’aprendre a no
menjar gaire, perquè els sense carnet, ni les espines del
peix tindríem dret a tastar.
Per això aquesta tarda, durant la tradicional representació del Ball de l’ossa d’Encamp, fóra bo fixar-se en
quins valors humans representa cadascun dels seus
personatges. Poseu-hi noms,
poseu-hi cares, mireu qui
guanya i mireu qui perd, mireu qui és generós i qui un
garrepa. Més d’hora que tard,
s’ha de procurar que el rebost sigui ben ple, que l’olla
bulli a cor que vols, i que el
somriure dels habitants de
les Valls surti per les comissures de les nostres fronteres,
de tan ample i radiant. Esperem que demà dimarts, el rei
Carnestoltes sigui jutjat pel
seu mal comportament i
condemnat a mort. Visca el
Carnaval! Visca Andorra!
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