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Rosa a Colau i llibre als
contrincants: el Sant Jordi de
Jaume Asens
El candidat dels comuns regala el seu recull d'articles "No hi ha dret(s)",
compartit amb Gerardo Pisarello, als periodistes que segueixen la campanya
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=eOLVmJwNk00
La campanya no s'atura i aquest dimarts, coincidint amb Sant Jordi, la maquinària dels partits ha
posat la sisena marxa per aprofitar la tirada d'un dels dies més especials del calendari català.
Com totes les formacions, els comuns ho han treballat bé i han enviat Jaume Asens, Ada Colau i
Aida Vidal, número dos de la candidatura, a la Rambla del Poblenou de Barcelona per passejar,
comprar llibres i roses i, també, anunciar una llei "per blindar el català
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178185/asens/reclama/mes/valentia/governs/europeus/media
cio/internacional) i la realitat plurilingüística de l'Estat".
Ha estat precisament per Sant Jordi i des del Poblenou que ha quedat palès que Jaume Asens
es va deixant anar. Els dies passen i el candidat, en aquesta ocasió, ha aprovat un parell
d'assignatures més del màster en campanyes que està fent abans del 28-A. Asens no ha dubtat en
regalar -per iniciativa pròpia i davant de les càmeres- una rosa a Ada Colau. L'alcaldessa, feliç com
un gínjol, ha agraït el gest del candidat amb dos petons: "Me n'ha regalat unes quantes", ha
explicat Colau als periodistes, i ha afegit que ja "són molts anys".
Realment, Asens s'ha destapat com un autèntic detallista i també ha tingut un gest per tots els
periodistes que el segueixen durant la campanya electoral: els ha regalat -amb dedicatòria
personalitzada inclosa- el llibre No hi ha dret(s), un recull de textos i articles de Gerardo Pisarello i
el mateix Asens.
Tria personalitzada
Però els detalls del candidat no s'han acabat aquí i també ha comprat un llibre -amb un missatge
polític implícit- a cadascun dels caps de llista dels altres partits que es presenten en aquestes
eleccions.

Un llibre d'una dona valenta i feminista, com @LeticiaDolera
(https://twitter.com/LeticiaDolera?ref_src=twsrc%5Etfw) , amb el seu ?Morder la Manzana'. Estic
segur que li resultarà molt interessant a @cayetanaAT
(https://twitter.com/cayetanaAT?ref_src=twsrc%5Etfw) (PP) pic.twitter.com/hNYCbIgoVx
(https://t.co/hNYCbIgoVx)
? Jaume Asens (@Jaumeasens) 23 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Jaumeasens/status/1120643669244153856?ref_src=twsrc%5Etfw)
Així, el candidat d'En Comú Podem ha regalat a Cayetana Álvarez de Toledo Morder la manzana
de Leticia Dolera, segons Asens, "un llibre d'una dona valenta que segur que li resultarà molt
interessant a la candidata del PP", mentre que a Inés Arrimadas li ha comprat La condició de
l'home modern de Hannah Arendt, una filòsofa que Asens ha explicat que "admira i ha marcat el
seu pensament".
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A Laura Borràs, que el candidat ha definit com "una dona de lletres", li ha comprat Entre Ítaca i
Icària, un diàleg entre Xavier Domènech i Joan Tardà, segons el cap de llista dels comuns, "molt
pertinent en els temps que vivim". També ha rebut un diàleg Gabriel Rufián, en aquest cas, Tres
dies a la presó, la conversa entre "l'estimat" Jordi Cuixart i la periodista Gemma Nierga. I
finalment, Asens ha regalat a Meritxell Batet Por un Socialismo republicano, de José Antonio
Pérez Tapias, exdirigent de l'ala més esquerrana del PSOE.
Asens, entre roses, llibres i selfies
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-iERU0aDs
Sant Jordi, sens dubte, ha estat un dia diferent. Tant que, fins i tot, Asens ha reconegut somrient
que, a primera hora del matí, una senyora l'ha aturat pel carrer entregada i convençuda que era "el
candidat de JxCat". Asens li ha explicat que no, que era el dels comuns, i la senyora, tot i així, no
ha dubtat -també satisfeta- en fer-se una selfie amb el cap de llista d'En Comú Podem.
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