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La base es rebel·la i clama «sentit
d'estat» a Laporta i Carretero
Uns 300 adscrits a Reagrupament i Solidaritat els collen perquè facin una coalició electoral per la
independència. Rut Carandell participa a l'acte i assegura que «encara treballem per la unitat»,
cap membre del politburó de SI hi participa | - Galeria de fotos
(http://www.naciodigital.cat/galeria/616/pagina1/assamblea/solidaris/reagrupats/coalicio/conjunta)
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(http://www.naciodigital.cat/galeria/616/assamblea/solidaris/reagrupats/coalicio/conjunta)
Reagrupament i Solidaritat Catalana per la Independència s'han sollevat i han respost a la crida
emesa per 12 ciutadans militants de les dues formacions que han organitzat una assemblea de
"reagrupament i solidaris per la unitat".
L'escenari escollit per celebrar-la, el Memorial 1714 del Fossar de les Moreres de Barcelona, ha
quedat petit, no sense sorpresa dels organitzadors. Suports dels membres Manifest 12 d'abril,
d'Armand de Fluvià, l'impulsor de les consultes sobiranistes, Josep Ximenis, l'actor Joel Joan,
l'historiador Jordi Bilbeny, la plana major de la Crida per la Terra, i la número u per Barcelona de
Rcat, Rut Carandell, a una demanda de militants «de base, de gent normal» - segons els
organitzadors- que demanen unitat de les dues formacions per concórrer junts a les eleccions del
proper 28 de novembre.
La base del moviment, atesos els encesos parlaments que s'hi han pogut escoltar és que «és
més el que ens uneix del que ens separa». En paraules d'un dels portaveus, Lluís Bosch: «tant fa
el procediment d'escollir les llistes; reuniu-vos, pacteu-les i us donarem suport». Per acabar
l'arenga amb un directe: «Carretero i Laporta tingueu sentit d'estat, perquè sense sentit d'estat
no en tindrem mai cap» ha emfatitzat Bosch.
Després una vintena d'assistents han agafat torn de paraula en abrandats discursos en pro de la
unitat, no sense alguna baralla inclosa. Per una banda, un dirigent de Crida per la Terra s'ha
queixat perquè hi faltava una estelada d'estel vermell, un reagrupat ha acusat a Laporta de poc
menys que «corrupte» i altres han acusat de personalismes als dirigents. Rut Carandell ha
mostrat el suport a la petició d'unitat i ha afirmat que «encara estem treballant per assolir-la», tot
definint-se com una legítima representant de la gent normal. Però llevat de les tensions, ja
habituals en aquest tipus d'assemblea, el missatge ha estat contundent: «Unitat, unitat i unitat
com l'única esperança que els independentistes entrin al Parlament el proper 28 de novembre».
Les referències històriques i mitològiques tampoc han faltat: Michael Collins, Peter Pan, Ghandi,
Jesucrist i Macià han estat citats com a base ideològica del moviment unitari. Mossèn Josep
Dalmau ha intervingut per avisar a la concurrència tot citant el Quijote: «Dios ayuda a los malos
porque son mas». Frase que ha despertat els aplaudiments més abraonats dels participants a
l'assemblea.
L'avís als dirigents de Reagrupament i Solidaritat Catalana per part de les seves bases ha estat
evident. Caldrà veure què hi diuen, sobretot a la formació de Laporta que no ha enviat cap membre
del seu politburó, Reagrupament sí. Roger Granados,de la Junta Directiva, David VInyals
coordinador de Gràcia, o Carles Mora, número dos de Rcat per Barcelona, que ha enviat un
manifest d'adhesió, i Rut Carandell ha apostat per la fórmula. El manifest unitari aprovat, ara toca
esperar resposta.
L'assemblea també compta amb un lloc web ( http://www.cxi.cat/) on es pot trobar el manifest
aprovat.
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