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Asens contra Asens
El candidat dels comuns puja a l'autobús de campanya i encaixa amb
esportivitat i humor una imitació acurada del discurs, el to i la gestualitat que li fa
la premsa
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9p110bwkkOo
Els dies passen i Jaume Asens va superant totes les tradicions d'una campanya electoral. Si
dissabte va passar amb èxit la tradicional visita a un mercat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178000/asens/surrealisme/carxofes/vilafranca) , aquest
diumenge, com a tot bon candidat, li ha tocat un altre clàssic: pujar a l'autobús dels periodistes
que cobreixen els seus mítings per tot Catalunya. Ha estat tot un repte i una novetat pel cap de
llista d'En Comú Podem, que ha encaixat amb un extraordinari sentit de l'humor la sorpresa que
li havien preparat els periodistes: la seva imitació.
Sí, Jaume Asens ha topat amb Jaume Asens. El culpable ha estat el periodista Joan Torras, de
RNE, que després de deu dies de carretera i manta té clavat el to i el discurs del candidat dels
comuns. Les hores d'assajos dins l'autobús han donat fruit i, finalment, Torras ha pronunciat els
tradicionals "vergonya" i "això un govern de dretes" dels mítings d'Asens a la perfecció.
Tot i que aquesta és la primera vegada que el candidat fa de cap de llista en unes eleccions,
Asens ha arribat ben assessorat i amb els deures fets: ha portat tres safates de croissantets i
ulleres de xocolata per trencar el gel i guanyar-se, d'entrada, el favor dels periodistes.
Tot i així, no ha pogut evitar la segona broma del dia. Com en el seu dia va fer Pablo Iglesias a
través de Twitter, el reporter de TV3 Bernat Rexach li ha mostrat el fotograma vintage de la
primera vegada que Asens va sortir per la televisió. "Ostres, va ser el meu primer cas", ha explicat
Asens, enmig de les rialles. La imatge és del 1996, quan el candidat va ser l'advocat defensor
dels ocupes del cinema Princesa.

Hay gente que es como el vino; mejora con los años. Te quiero mucho @Jaumeasens
(https://twitter.com/Jaumeasens?ref_src=twsrc%5Etfw) ???? pic.twitter.com/WUKP3L2dlX
(https://t.co/WUKP3L2dlX)
? Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de enero de 2019
(https://twitter.com/Pablo_Iglesias_/status/1081632416379400193?ref_src=twsrc%5Etfw)
S'ha de dir, però que la primera sorpresa per a Asens, no ha estat ni la imitació ni la constatació que
"com el vi, millora amb els anys". La primera sorpresa ha estat el propi autocar, que el seu equip
de campanya ha canviat per a l'ocasió i, s'ha de dir, per a decepció del seu candidat: "Aquest no és
el meu autobús", ha comentat Asens, fent broma. El dia que ha viatjat amb els mitjans,
curiosament, no ha pogut pujar al microbús -decorat amb la seva foto- que cada dia recorre
Catalunya, perquè era massa petit, segons les previsions, per fer-hi cabre totes les càmeres. Avui
tothom volia esmorzar.

Moltes gràcies a tots els periodistes i professionals dels mitjans de comunicació que cada dia ens
acompanyeu. Pel rigor, per la paciència i, sobretot, per la vostra humanitat. Una abraçada i bona
feina! pic.twitter.com/qaPRr18suf (https://t.co/qaPRr18suf)
? Jaume Asens (@Jaumeasens) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Jaumeasens/status/1119938627646238722?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://www.naciodigital.cat/noticia/178073/asens/contra/asens
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Echenique aprèn català amb Merlí a Netflix
Al final, el trajecte ha durat aproximadament mitja hora i ha portat Asens de Barcelona fins a
Barberà del Vallès. Allà, ha acompanyat Pablo Echenique en un míting de Podem amb la seva
militància
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178063/echenique/sobre/presos/politics/es/anomalia/democra
tica/tragedia/tot/espanya) . Asens no hi ha participat directament, tot i que ha estat, fins ara, l'acte
de l'esquerra alternativa més multitudinari de tota la campanya.
Per cert, Echenique ha començat el míting en català: "És un plaer compartir aquest matí amb els
meus germans catalans i catalanes", ha dit el secretari d'organització de Podem, que després de
l'aplaudiment del públic ha afegit: "És que he començat a veure Merlí a Netflix".
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