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«La rebel és la senyora del
'bolso'?»
Jaume Alonso-Cuevillas arrenca somriures i aplaudiments a Mataró amb un
discurs que combina anècdotes sobre Gonzalo Boye, Josep Borrell i
l'expresident Carles Puigdemont

Jaume Alonso-Cuevillas, aquest dissabte a Mataró | Junts per Catalunya

És fàcil saber quan Jaume Alonso-Cuevillas puja a l'escenari. És l'únic moment dels mítings de Junts
per Catalunya (JxCat) que coincideixen les riallades -de públic agraït, tot s'ha de dir- i els
aplaudiments, pràcticament a parts iguals. L'advocat de Carles Puigdemont és una de les
estrelles en els actes de campanya i és perfectament conscient de l'autoanomenat "efecte
JACS" (https://www.naciodigital.cat/noticia/177917/efecte/jacs) que genera entre els assistents.
Aquest dissabte, des de Mataró
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179525/puigdemont/reclama/govern/1o/tingui/veu/vot/europa/forcar/dialeg) , ha desplegat els seus greatest hits, però se n'ha deixat un:
no ha fet constar que només és un "pobre advocat de Sant Esteve de les Roures". Ja se sap
que cal anar variant el repertori davant d'un públic que el coneix cada vegada millor.
No s'oblida, però, de l'anècdota del dia que Clara Ponsatí va anar a declarar per primera vegada
davant la justícia escocesa. Hi va anar acompanyada d'Aamer Anwar, el seu advocat, que
sempre va vestit "tope impeca", una expressió que fa servir Cuevillas i que probablement deu
voler dir "tope impecable". Les armilles del lletrat escocès han fet furor entre la parròquia
independentista, i en alguna ocasió fins i tot s'hi ha referit el president de la Generalitat, Quim
Torra. Armilla a banda, aquell dia que Ponsatí va anar a declarar davant del jutge es va trobar
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amb una pregunta directa del magistrat: "La rebel és aquesta senyora del bolso?". Cuevillas la fa
primer en anglès i després la tradueix, fent un gest d'incredulitat amb les mans que genera més
aplaudiments.
També aprofita per revelar anècdotes per ara inèdites, com una conversa a Waterloo amb
Puigdemont en la qual li va preguntar si Josep Borrell era un "infiltrat" de l'independentisme.
"Espanya és una democràcia de pladur", assegura després de referir-se al famós "stop this record"
del candidat del PSOE a les eleccions europees durant una tensa entrevista en un mitjà alemany.
Ressalta, també, que tots aquells que han intentat frenar la candidatura de Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí han estudiat a la Universitat Juan Carlos I, cèlebre pels màsters alterats del
PP. No falta, per descomptat, un esment a la "Junta Inquisitorial Central", molt qüestionada.

?? @cuevillasjacs (https://twitter.com/cuevillasjacs?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Els mateixos juristes
que el novembre del 2017 deien que el president @KRLS
(https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) i els consellers a l'exili serien extradits, ara
diuen que no podrà ser eurodiputat. Us asseguro que si és escollit, el president @KRLS
(https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw) serà eurodiputat!"#JuntsxEuropa
(https://twitter.com/hashtag/JuntsxEuropa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #FemHoJunts
(https://twitter.com/hashtag/FemHoJunts?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/SxqVYyY0Gn (https://t.co/SxqVYyY0Gn)
? Junts per Catalunya ? (@JuntsXCat) 11 de maig de 2019
(https://twitter.com/JuntsXCat/status/1127269543150325760?ref_src=twsrc%5Etfw)
Què fuma Gonzalo Boye?
El repertori de Cuevillas també inclou episodis amb Gonzalo Boye, l'advocat xilè de nacionalitat
alemanya amb qui ha bastit bona part de l'estratègia de defensa internacional. Boye, acompanyat
"d'aquelles coses que fuma" -una incògnita que no es resoldrà durant el míting-, era present en la
primera reunió d'advocats, exiliats i la justícia belga el novembre del 2017. S'hi parlava català,
castellà, anglès, flamenc i francès. "Quan el Boye els explicava tot el que passava, se'ls anaven
fent els ulls cada vegada més grans", assegura Cuevillas, que ja està immers en cursos
accelerats per aprendre què ha de fer al Congrés dels Diputats, on portarà corbata groga.
Quan acaba l'acte, se li acosta un home de 71 anys preocupat perquè l'advocat de Puigdemont
ha dit que "no tothom" veurà la independència. "Això és estadística", respon Cuevillas, hàbil en els
reflexos. Li suggereix al seu interlocutor que potser serà ell qui no la veurà, perquè es desplaça en
moto cada dia per Barcelona. L'efecte JACS no s'atura quan baixa del faristol, i seguirà present en
la campanya de Puigdemont.
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