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>> <<contracrònica

ia -9. Em faig un
propòsit molt clar:
buscar un acte ki-
lòmetre zero per
evitar menjar-me

les cues de la Puríssima. La cosa
surt justeta –com m’acostumen a
sortir les coses– i acabo traves-
sant el país, de Canillo a Sant Ju-
lià. Tinc, però, un motiu de pes:
hi ha un acte electoral en un bar i
els periodistes... bé, ja coneixeu la
fama de morts de gana dels pe-
riodistes.

La cosa, però, continua sense
sortir bé. Arribo al bar on ens ha
convocat Unió Laurediana i la te-
ca no es veu per enlloc... 4.500
anys governant la parròquia i en-
cara cometen errades de princi-
piant com aquest: com vols que
et votin o que el periodista parli
bé de tu?

En lloc del pernil, em rep algú
de comunicació d’UL que si vull
decles (agafar declaracions de

Majoral abans que comenci l’ac-
te) i li dic que no, que hi ha vida
més enllà de les decles, que de fet
venia a veure l’acte en si. (Nota
mental: fer-me fer una samarreta
que digui que no vull decles). Em
promet que serà xulíssim i dinà-
mic però no em faig il·lusions.
Recordo: no hi ha pernil! Ni oblit
ni perdó.

La cosa es fa esperar. Abans
que Majoral no arrenqui el pilot
automàtic, la gent s’entreté com
pot. Alguns fan una cervesa, uns
altres miren la tele, els de més en-
llà xerren entre ells i la persona
de comunicació que m’ha rebut
es mira què he escrit a la meva lli-
breta mentre bado mirant-me
Majoral parlant amb una electo-
ra. Miro de tornar-m’hi i una es-
tona després hi anoto “Tonto
quién lo lea” i una mica més tard,
i en lletra gruixuda, “Preguntar-li
a Majoral més detalls de per què
vol acomiadar fulminantment la
seva cap de comunicació”, però
no pica. És bona, tu.

Finalment, l’acte arrenca. Dura
dotze minuts exactes. Onze mi-
nuts de rotllo de Majoral (que de-
mana infructuosament a mem-
bres de l’equip d’explicar algun
punt del tríptic-programa i ha
d’acabar assumint el tostón ell so-
let) i un minut per demanar, de
nou infructuosament, si hi ha
preguntes. Cap ni una. Ho prova
ell mateix, quan detecta entre
els nou assistents una treballa-
dora de l’escola bressol: “I l’es-
cola bressol què, eh?”, però la
cosa no li surt bé: “Molt bé, molt
bé, funciona perfectament”.

Finalment, no ha estat ni di-
nàmic ni xulíssim. Ni hi ha ha-

gut pernil! Però com a mínim ha
estat curtet. Ara ja ho sabeu, ex-
traterrestres, una campanya elec-
toral també és això, sobretot és
això. Actes tediosos que no do-
nen ni per a una contracrònica i
que m’obliguen a escriure això
per poder omplir tot el text.

UN DIA ESTÀNDARD UL fa una ‘masterclass’ de l’acte típic d’una campanya
electoral: llegir el programa, poca gent, poc ritme i cap pregunta. Trepidant

D

Adorm-te,
Laurèdia

FA 4.500 ANYS QUE
GOVERNEN LA PARRÒQUIA 
I ENCARA NO HAN ENTÈS
QUE LA CLAU ÉS EL PERNIL
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BESTIARI
ELECTORAL

Per YVAN LARA

ES POSEN LES BOTES

Part de la candidatura al comú de
Junts fem Canillo va decidir ahir
que un bon lloc per fer un acte
electoral era una de les granges
de la parròquia. Més enllà del su-
port als ramaders, es van fer una
foto amb un convidat especial.

JUNTS FEM CANILLO

SE’N VA A LA GRANJA

AMB VITALITAT

El candidat a cònsol major per De-
mòcrates, Miquel Aleix, a Escal-
des-Engordany, en la reunió de po-
ble celebrada ahir el vespre va
assegurar en el seus parlaments
que “se sent jove” al costat dels
seus companys de llista. 

MIQUEL ALEIX

‘REJOVENEIX’

PATÉ DE

CAMPANYA
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1. “Tenim una oportunitat

amb el turisme esportiu”

2. “Tirolina sí, tirolina no, no

em posicionaré”

3. “Farem Andorra en

miniatura i vindran 70.000

turistes”

TAMARRO ANDORRA

M’indigna veure com es
manipula la informació i
s’utilitza en campanya
#EC2019! No en tingueu
cap dubte,  @Democra-
tes_and si entra a 
@comuee lluitarà per a
construir l’heliport a les
Tresoles. Almenys el Mi-
nistre @_JordiTorres va
ser sincer.

JOSEP MARIA MAS Pel
que estic veient darrera-
ment, a més d’un li faria
falta repassar el concep-
te de demagògia abans
d’aplicar-lo... #EC2019
#parlemcomcal #notots-
hival.

RICARD RIBA Important
de cara a transmetre se-
guretat: Albert Torres no
ha llegit i no té l’expe-
riència de 8 anys a l’exe-
cutiu. #EC2019

MARCUEN Després de
com va anar tot (abans,
durant i després) a les
#EG2019 em vaig pro-
metre no fer cap piulada
sobre les #EC2019 (val,
ja en porto una). Perdo-
neu, però ho havia de
dir...

UNIÓ LAUREDIANA Per a 
@Terceravia_and + 
@ULaurediana + Inde-
pendents un bon pla
d’urbanisme és clau per
a la parròquia.

AGRUPAMENT ENCAM-

PADÀ Parlant amb els
mitjans de les millores
que cal fer al Complex
Esportiu i Sociocultural
d'Encamp: invertir en
nous espais, com la sala
de musculació i fitnes, i
oferir a les famílies l'Es-
pai Kids per fer els deu-
res amb els nens i treba-
llar els pares mentre els
esperen! #EC2019
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