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ATema del diaA11

ornada de
reflexió. Vin-
tage. Es trac-
ta d’una jor-
nada inútil
per a dos de

cada quatre electors (un d’ells ja
ha votat i l’altre no ho farà mai) i
d’utilitat discutible per als altres
dos. Ep, no proposo carregar-
me-la, amb un canvi de nom en
tindria prou. Jo en diria Jornada
de descans, perquè crec que es
tracta d’això: que candidats, pe-
riodistes i electors no rebentin
abans de la traca final. Intento
contagiar la meva visió superin-
novadora al Diari. Encara riuen.
“Està molt bé, està molt bé. Però
de descansar res. Tu, a reflexio-
nar! I ens ho expliques!” Demos-
trat: sóc un líder d’opinió.

De fet, ja em va bé reflexionar
perquè dec ser dels pocs que en-
cara no han decidit el seu vot (o
no vot). Per encarar amb una
mínima distància aquestes con-

tracròniques, les darreres setma-
nes he fet una dieta estricta en in-
formació política i m’he abstingut
de diaris, ràdios i tele, no he vist
cap debat, no conec la Clotilde,
no he llegit cap programa (de fet,
només n’he rebut dos), no m’han
vingut a fer porta a porta i tan sols
m’he deixat caure per Twitter per
saludar. Afronto la meva relació
amb l’urna, doncs, amb certa vir-
ginitat. Necessito reflexió!

De reflexionar, reflexiono força.
Sobre sàtira, sobre política i sentit
de l’humor, sobre per quins set
sous vaig acceptar embarcar-me
en aquest prescindible dietari /
costumari / bestiari electoral. La
lectura dels programes, però, em

costa. M’he gastat tota la imagi-
nació disponible en aquestes pà-
gines i no me’n queda prou per
completar tot allò que els partits
no ens diuen (què vol dir fer més
anglès a l’escola, quant costarà
aquella promesa, què faran si no-
més entren al Consell...). Hi re-
nuncio. Decideixo fer una altra
cosa. Però no sé quina exacta-
ment. Reflexiono. Dubto entre fer
cas als liberals i protegir la casa i
sortir a comprar unes Kalàixni-
kov per si ens acabem obrint
massa a Europa; o fer cas als de
Junts i sortir a gastar-me tots els
meus estalvis vist que si guanyen,
no hauré de pagar res i en canvi
m’ho pagaran tot; o dedicar la
tarda a una acció solidària i anar
a consolar el pobrissó de Sant To-
ni Martír, víctima universal, injust
ase dels cops de tota la resta de
ferotges candidats. El corrector
em demana si no hauria de parlar
també dels d’SDP. SDP... SDP...
Mira que em sona el nom eh...

‘VINTAGE’ Pocs electors van aprofitar el dia d’ahir per reflexionar. Es tracta
més aviat d’una jornada per evitar que tothom rebenti abans de la traca final
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JA NO EM QUEDA PROU
IMAGINACIÓ PER
COMPLETAR ELS FORATS
DE TOTS ELS PROGRAMES

XAVIER PUJOL
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MÒNICA CODINA Ja ho
diuen que en aquesta vi-
da... A part de ser seriós se
n’ha de semblar! #jorna-
dadereflexió #EG2015

ALFONS MIRALLES No
entenc per què han des-
penjat els vídeos elect.
@rtvandorra és com si
despengessin els cartells o
retiressin els programes
de casa. #EG2015 

CRISTINA PALEIJÀ Jorna-
da de reflexió... i tanta re-
flexió que he de fer...
#EG2015

ÍNGRID Ahir em vaig
adormir veient el debat
nacional. No és broma!
Començo a pensar que
allò de Villalobos és pura
supervivència. #EG2015

XAVI VILANA Ja he votat a
#EG2015. No faré cam-
panya perquè deveu estar
reflexionant intensament,
però he de dir que he votat
en un 70% “a la contra de”.

PEP ANDORRA Aquest
vespre tots els candidats a
la llotja de la bombonera a
fer campanya encoberta?
#EG2015

MANEL CARVALHO Con-
tinuaré la jornada de refle-
xió veient el @moraban-
candorra guanyar...
#araomai #EG2015

ANOUK ARIAS #EG2015
Demà serà un gran dia per
al nostre país. Quines ga-
nes!

JAUME CABOT #EG2015
amb tanta reflexió les far-
màcies han esgotat l’estoc
d’analgèsics #Andorra-
Eleccions

CARLES FLINCH Carai,
carai, carai! vaja dia... i no
paro de reflexionar!

Dissabte, 28/02/2015

1. Confessa l’autor de la

trucada insultant contra Jordi

Cinca.

2. Debat de candidats sense

vencedor clar.

3. Esgotats d’idees.
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