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>>>> La jornada electoral 7-A

ia 15. Dia D.
Campana y se
acabó! Un altre
dia maco maco
de contracroni-

quejar... Poy, t’estimo!
Per sort, fer un tomb pels dife-

rents col·legis electorals del país
s’assembla més a una ruta de la
tapa que a cap altra cosa. Com a
mínim això, tu. Jo de política no
hi entenc ni un borrall i allò de
l’acord d’associació no sé gaire
de què va, però això sí, demana-
ria que quan es negociï amb Eu-
ropa, aquí hi posem una línia
vermella. Si hi ha una especifici-
tat que hem de lluitar per man-
tenir és la dels càterings postvo-
tació (o, segons el votant,
prevotació, postvotació i post -
postvotació –vaja, que alguns hi
tornen a la tarda per fer berenar-
sopar). Imagineu com s’enfilaria
l’índex d’abstenció si traguéssim
l’incentiu del pernilet, les anxo-
vetes i la copeta de vi! La cosa és
tan nostra, que jo ho aprofitaria
com a reclam turístic. De fet, ja és
una mica així: a Canillo, una do-
na li fa una foto al càtering per-
què diu que després els seus
amics i familiars catalans no se la
creuen. I a la mateixa parròquia,
entre els principals endrapadors
que trobo, molts són turistes que

baixen d’esquiar i que crec que
han confós el càtering electoral
amb una festa per celebrar que
ha tornat a nevar o que ja s’acosta
el final de temporada. Com que
als votants de Canillo aquest any
ens donaven un pin de les finals
de la Copa del Món, la confusió ja
és absoluta. (Per cert, jo pensava
que després de la pesseta i la mo-
neda de cinc cèntims, aquest any
l’obsequi per als votants de Cani-
llo seria un claveuret, però es veu
que no hi han estat a temps...)

Cap al migdia, m’acosto a la ca-
pital. Allà, amb una hora de cua
per poder exercir el dret a vot,
més que un vermut postvotació
es mereixerien un avituallament
prevotació. Que algú li doni un
isotònic al senyor del bastó, si us
plau! Durant un moment, em
qüestiono si les persones que fan
cua són reals o són d’atrezzo
(pensava que ja havien votat tots
a la Batllia), però em comenten
que no, que és que han vingut
tots alhora –això de votar no dei-
xa de tenir un punt de postureig,
fotos amb la canalla dipositant el
vot incloses, i no hi ha millor mo-
ment per al postureig que la una
del migdia. El nombre de candi-
datures tampoc no hi ajuda. El
temps mitjà a la cabina se situa
prop del minut, amb plusos de

vint segons si hi entra el matri-
moni plegat i de més de trenta se-
gons si s’hi entra amb canalla. El
rècord el té una dona sola amb
dos minuts trenta: o ha fet la jor-
nada de reflexió allà dins o s’ha
adormit llegint les paperetes. El
que no acabo d’entendre és que
els candidats que voten a la capi-
tal triguin més de mitjana que l’e-
lector ras. Pere López, per exem-
ple, s’hi està prop de dos minuts.
Voleu dir que ha entès que a la ter -
ritorial havia de votar d’Acord?

Un cop votat, la segona elecció
és molt més senzilla: els electors
triguen molt menys a triar entre
pernil dolç o formatge que entre
Espot o López.   

ESPECIFICITATSUna línia vermella del futur acord d’associació ha de ser
mantenir els càterings postelectorals, principal arma contra l’abstenció

D A CANILLO NO REGALEN 
NI PESSETES ROSSES, 
NI CÈNTIMS D’EURO
D’ANDORRA NI CLAVEUROS

PERE LÓPEZ S’ESTÀ UNS
DOS MINUTS A LA CABINA:
VOLEU DIR QUE SAP QUE
HA DE VOTAR D’ACORD?

A LA CAPITAL CALDRIA
PENSAR D’AVITUALLAR 
LES CUES QUE FAN ELS
VOTANTS DE ‘POSTUREIG’

FERNANDO GALINDO

La ruta de la tapa
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XAVIER VILANA Vindran
anys en què caldran
grans consensos per
abordar reformes, saber-
se entendre amb els al-
tres (i no només contra
els altres) i tenir cintura.
Em sembla que PS i Li-
berals surten amb avan-
tatge en aquest sentit,
però veurem què passa.

GI Hem votat, hem tren-
cat majories, ara queda
feina per tal que es noti
l’inici del canvi. 

SALVADOR BORRÀS Fa
deu anys la UNP va tenir
88 vots. Avui UPA n’ha
tret 149. No ens han
pres el rècord. 

JAN CARTES Alguna cosa
està canviant a 
Andorra. 5.432 persones
han votat pel canvi cap a
un país més solidari i un
país on tothom tingui les
mateixes oportunitats.

TRADICIÓ I RETROCÉS

Bueno, anem a dormir i
ja veurem demà a les
6.00 hores si Sant Julià
ha desbloquejat la mà-
quina de comptar vots.

SAMI Hi ha hagut més
vots en blanc i vots nuls
que a UPA, i sense su-
mar-los. 

JORDI CAGIVA aquest
del PS d’Andorra la Vella
juga al @morabancando-
rra? Redéu, que alt.

LLUÍS VICENT Les
#EG2019 són més emo-
cionants que un Barça - 
PSG de tornada de
Champions.

JULIA MEZ-ILLESCAS

@Democrates_and  pot
governar pactant amb
@Terceravia_and i sense
@CCompromesos, quins
nervis!!!

PAU RIERA El clam més
potent que hauria de
sortir d’aquesta nit elec-
toral d’#EG2019 és que
el sistema electoral ha
caducat. Ens cal més
democràcia directa entre
eleccions i eleccions. No
s’ha de poder dirigir un
país o deixar-ho de fer
per menys d’un centenar
de vots en tres parrò-
quies.

Dimecres, 24 /03/ 2019
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