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ORACLE? Si existeix una correlació entre l’habilitat per aconseguir l’oval en
una ‘touche’ i els resultats de les eleccions comunals, ja tenim sondeig:
guanyaran Camp, Majoral i les coalicions Dolsa-Balsa i Aleix-Rubia.

FERNANDO GALINDO

>> <<contracrònica

ia -1. Cerni! Cer-
niiiiiii! Ceeeeeeer-
niiiiii! Perdoneu,
algú ha vist en
Cerni Cairat? És

que encara l’esperem per a la fo-
to de portada del Diari i no acaba
d’aparèixer. I clar, em té amoïnat
perquè descarto de totes totes
que el cap de llista d’una candi-
datura que es diu Desperta Lau-
rèdia s’hagi adormit. Oi que no
pot ser? Cerniiiiiiiiiii!

Tant és, deixem-ho córrer...
Dia  -1, deia. Jornada de ressaca
d’una campanya de digestió
complicada. Jornada de reflexió
només a mitges, per diferents
motius. Perquè molts ja han vo-
tat (a la Batllia), perquè molts no
votaran, perquè molts no poden
votar (no és un mal tema per re-
flexionar, aquest), perquè les xar-
xes socials continuen reproduint
missatges de campanya publi-
cats ahir però que m’apareixen
avui i que no em deixen reflexio-
nar tranquil... I jornada de des-
cans per als candidats... però no
per als caps de llista, a qui els
mitjans fem anar amunt i avall
per retratar-los de manera dife-
rent a la portada.

El Diari els convoca a l’Estadi
Nacional perquè es disputin l’o-
val en una touche política. Tots hi
arriben puntuals (Cerniiiiiiiii?) i

travessen l’estadi barrejadets,
Travesset amb Dolsa, Carmona
amb Rubia, Molné i Matarrodo-
na..., res del tot improbable, pe-
rò, vistos els criteris relaxats amb
què se solen configurar les llistes.
Les amistats estan per sobre de
les sigles, com quan passegen
Bartumeu i Bàrcia, Gallardo i
Pintat, Cinca i Martí... Oh, wait!

Quan arriben al lloc esperat,
se’ls veu nerviosos. Carmona
proposa de fer un haka però no li
acaben de fer cas, Molné dema-
na si han de fer comèdia o jugar
de veritat, però no sé si es refe-
reix a la foto o als propers quatre

anys... El Nando crida a l’ordre i
acaba amb el desvarieig. Rosa,
aquí! Enric, allà! Conxita, allà!
Cerni... Cerniiiiiiiii? Fitxem el
Daniel Armengol –que està en-
trenant uns crios– per llençar
touches encara més polítiques i
s’hi presta. “Nens, qui plaqui un
polític, 10 punts”, deixa anar. Però

no li fan cas. Posa l’oval en joc di-
verses vegades i els candidats a
les comunals refuten la teoria de
l’evolució de Darwin: de sis pilo-
tes que es posen en joc, tres les
agafen Miquel Aleix, Josep Majo-
ral i Jordi Balsa, que per edat o
per alçada eren els que menys
números tenien d’agafar-la. Si el
joc de veure qui l’agafa serveix
com a oracle, governaran Camp
a Canillo, Majoral a Sant Julià i
coalicions entre Dolsa i Balsa a
Ordino i Aleix i Rubia a Escaldes.
No sé si acaba de quadrar... Avui
ho sabrem. Cerniiii? Cer-
niiiiiiiiiiiiii? Ceeeeeerniiiiiiiii?    
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Tot esperant Cairat

BESTIARI
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Per YVAN LARA

DARWIN FLIPARIA: ELS
CANDIDATS DE MÉS EDAT I
ELS MÉS BAIXETS SÓN ELS
QUI ACABEN TRIOMFANT
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1. DA anuncia que es

mantindrà The Cloud

2. Perfil baix. La seca, la

meca i... de Gemma Rial

3. Campanya esgotada.
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RICARD RIBA La jornada
de reflexió també vol dir
no penjar res a les xar-
xes socials, ni fer stories

per Instagram. Absoluta-
ment res, ni likes ni RT

del que s’hagi publicat
abans de les 00 h del
dia d’avui. Res que ser-
veixi per demanar el vot.
#EC2019

SFGANDORRA Acabades
les reunions de poble,
que més que reunions,
semblen monòlegs de
“palabrerío” sense apor-
tar solucions, crec que
encara tinc un embolic
més gran que abans de
sortir les llistes. M’espe-
ra una dura jornada de
reflexió.
#EC2019 #decepcio
#notconvinced #que-
guanyielmillor

SERAFI Reflexionant...
#EC2019 @PSAndorra
@Democrates_and @Ter-
ceravia_and @Liberal-
sAndorra @sdp_ad

DEMÒCRATES Moltes
gràcies als electors que
ens heu rebut per escol-
tar les nostres propos-
tes i explicar-nos les vos-
tres preocupacions i
suggeriments. Avui ens
coneixeu millor, us conei-
xem millor. Partim d’una
bona base per dur a ter-
me tot allò a què ens
hem compromès si ens
feu confiança diumenge.

PS La confiança, els 
polítics se l’han de guan-
yar i alguns opten per
grans operacions de
màrqueting, de maqui-
llatge, d’impacte directe.
Nosaltres apostem per
una altra manera de
guanyar-nos-la. Tractant
el ciutadà com un 
adult i fent la nostra 
feina.
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