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an passat ja quasi quatre anys des de les darreres eleccions municipals i el
proper 13 de juny hi haurà una nova contesa electoral per tal de procedir a
l’elecció de les noves regidores i regidors i així constituir el nou consistori que
tindrà la responsabilitat de governar Barcelona durant el proper mandat, fins

l'any 2003.

És en aquesta situació de balanç i renovació democràtica que les forces polítiques
redacten els respectius programes municipals i confeccionen les llistes electorals amb
què participar a les eleccions. Llistes electorals on els caps de llista han de respondre a
uns perfils específics que han de procurar combinar i sintetitzar la capacitat política, el
lideratge pesonal, l’eficàcia en la gestió, la responsabilitat vers els ciutadans i
ciutadanes, l’esforç i la dedicació necessaris, la fidelitat creativa a un projecte de ciutat,
de societat, en definitiva. Els caps de llista són, han de ser, la imatge real que fusiona la
persona concreta i el projecte col·lectiu sorgit dels principis i les estratègies que
identifiquen cada partit i el diferencien dels altres.

Una cara, una imatge, una realitat, en definitiva, que conformen un projecte i unes
sigles. Un cap de llista, tanmateix, que esdevé, com no podria ser democràticament
d’altra manera, capdavanter d’un equip de persones, homes i dones, que integren la
llista i que formen el seu equip municipal.

Nosaltres  tenim la satisfacció, la sort i l’orgull de tenir una cap de llista que reuneix, amb escreix, les qualitats abans assenyalades. Després d’un
fàcil debat intern, a l’Assemblea de Barcelona del Partit per la Independència - PI - elegírem el proppassat 21 de febrer, per unanimitat, Pilar
Rahola i Martínez com a número u de la nostra candidatura.

La Pilar es caracterítza, entre d’altres qualitats, per la gosadia en elaborar propostes, argumentar-les i posar-hi l’esforç i la constància
necessàries per a realitzar-les. La magnífica gestió al capdavant de
la Regidoria de Comerç, Consum i Turisme, en tant que quarta Tinent
d’Alcalde, en tant que presidenta del Grup Municipal Independentista
-del qual depèn també, la Regidoria de Drets Civils, l’Oficina per la
No-Discriminació, el Consell Municipal per la Convivència, Protecció
i Defensa dels Animals....- confirmen la positiva valoració que cal
donar-li.

Com li agrada dir a la Pilar «quan vàrem arribar a l’Ajuntament, ara fa
quasi quatre anys, només teníem taules i cadires, avui tenim realitats
fetes, projectes en procés de realització, línies d’actuació futures.
Hem estat capaços de generar una dinàmica de Govern innovadora,
més creativa, més dialogada, més participativa. Una dinàmica de
Govern que ha eixamplat l’espai social, econòmic i cívic de la nostra
ciutat. No només hem co-governat la ciutat amb els nostres socis de
l’Equip de Govern, sinó que hem generat propostes, arguments i
discursos que han garantit un Govern Progressista a la capital de
Catalunya. Sense nosaltres hagués guanyat la dreta, els sectors
especuladors, les classes altes. Sense nosaltres hagués entrat el PP
al govern de la ciutat, de la capital».

Nosaltres, el Partit per la Independència - PI -  tenim la sort de no
haver de canviar de cap de llista, tal com han hagut de fer la resta de
forces polítiques. Tenim la sort de tenir una candidata de qualitat, una
persona sincera, entregada, valenta. Una candidata per a un projecte
de ciutat, de societat, on les persones, els col.lectius, el país, són
l’objecte i la raó del seu compromís polític: Pilar Rahola.
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Pilar Rahola i Àngel Colom, amb en Dani,
 el besnét d’en Jaume Raboso, als Tres Tombs

d’enguany a Sant Andreu

El nostre president, Ignasi Pujades, amb els líders del
Partit per la Independència
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  L’arrel i l’escorça Biografia de Miquel Martí i Pol

AQUELL MAR BROIX D'ABANS
ARA ENLLUERNA

La intimitat retrobada de sobte,
que no sorprèn perquè ja la sabíem

sempre expectant rera tant de desori
apegalós. La intimitat perduda

dels mots senzills, de les coses senzilles,
de tot allò que ens fou furtat un dia

i es convertí en el desideràtum.
Poder parlar sense tòrcer la boca.

Res mes que això, ho deia en un poema
tot afegint conceptes que volien
palesar més l'eixut i la injustícia.

Poder parlar des d'una altura d'homes
no pas més ben peixats, sinó més lliures,

i escriure i tot, tan dignament i clara
com qualsevol, sense temor ni angoixes.

La intimitat, ja dic, ben poca cosa
per ésser tan temuda i combatuda.

Molt hem lluitat i a voltes defallíem,
molt hem lluitat i amb sang de tots pagàvem

un molt alt preu per allò que era nostre.
Molt hem lluitat i convé no oblidar-ho

per mantenir l'estímul i la força,
per preservar la veu reconquerida.

No oblidar res i néixer cada dia
dins un present elemental i dòcil

que hem de perfer i hem d'afermar, solemnes,
perquè mai més cap vent no ens l'arrabassi.

La intimitat, ho repeteixo encara,
d'ésser qui som i dir-ho i proclamar-ho

davant tothom perquè tothom ho sàpiga,
que aquell mar broix d'abans ara enlluerna.

    Juny 1977

Miquel Martí i Pol és un dels poetes catalans més
llegits de tots els temps i un home popular, quan
popular vol dir ser conegut, comprès i estimat. Quin
és el seu secret?
Per una banda hi ha la seva extensa producció,
sempre ben rebuda, i per l’altra, una calidesa i una
proximitat profundes, que l’acosten al lector.
Interessat per la seva obra literària, Ignasi Pujades
(Barcelona, 1938) ha volgut conèixer l’home que
l’ha generada. D’aquesta coneixença, minuciosa i
apassionada, ha sorgit aquest llibre.
Hi podem seguir, pas a pas, com home i poeta es van
fent, van evolucionant i creixent. L’arrel i l’escorça,
primer volum de la biografia, aborda els primers
trenta anys de Martí i Pol, ens ofereix 88 poemes
inèdits i ens retrata, en un autèntic retaule social, el
poble on ha viscut sempre: Roda de Ter.

En pur silenci
hem preservat uns àmbits.

Edifiquem-hi,
tenaços, una pàtria,

l'àmbit de tots els àmbits.
 Miquel Martí i Pol. L’àmbit de tots els àmbits

Miquel Martí i Pol passejant amb l'Emili Teixidor pels
voltants de Roda, l'estiu de 1953. Era l'època en què

s'emocionaven junts llegint els poemes de Blai Bonet



embla que bufen bons vents
i que podrem gaudir d’una
travessa primaveral prou
satisfactòria, encara que mai
del tot fàcil. La nostra mar, la

Mediterrània, bressol de cultures, de
ciència, de pensament, de
mestissatge, pont de mar blava -en
paraules de Lluís Llach-, sovint
encalmada, quasi sempre lluminosa,
sempre camí vers Ítaques
individuals o col.lectives, ens ha de
gronxolar vers un estiu generós, un
sol vivificador, un  futur ple
d’esperança.

Enguany Catalunya celebra l’Any
Miquel Martí i Pol. I per això sol,
1999 és un any significat i
significatiu. Algunes ments
intel.ligents i lúcides han reflexionat
críticament sobre l’autodevorament
que alguns catalans, amb una
suposada responsabilitat,
practiquen i segueixen practicant
sobre els propis poetes, literats,
pensadors... En quin racó de la
memòria tenim desats Salvador
Espriu, Josep Carner, Joan Oliver
«Pere Quart», del qual celebrem

també aquest any el vintè aniversari
del seu traspàs? O què en restarà
d’aquí a poc temps de Maria Mercè
Marçal, dissimulada la seva condició
de patriota, segrestada per lobbys
endogàmics, malpaïda per les
principals institucions del país?

Els que ens resistim fermament a
aquesta mena de destí col.lectiu,
esperem, desitgem, que la celebració
de l’Any Miquel Martí i Pol representi
un punt d’inflexió, un canvi radical
envers els nostres millors escriptors.

La complexitat biogràfica, la qualitat
humana, les contradiccions terrenals,
la vàlua literària del poeta de Roda
de Ter, han de sotragar la somorta i
estèril intel.lectualitat cultural i
política del país. Ens rebel.lem contra
un futur, definit per l’oblit o, en els
pitjor dels casos, per la ignorància
volguda. L’homenatge a un dels
nostres millors poetes ha de servir
per a recuperar els escriptors
oblidats, ha de sevir per a reconèixer
i valorar aquells que malden per
«retornar-nos el nom de cada cosa»
-ara en paraules de Salvador Espriu-,

aquells que lluiten per sintetitzar
amb l’eina dels mots i l’art dels
versos, records, desitjos,
paisatges, essències de la
nostra vida com a persones i
com a catalans.

El proper dilluns, 15 de
març, al Teatre Lliure de
l’antiga vila de Gràcia, tindrà lloc
la presentació pública de la
primera part de la biografia
de Miquel Martí i Pol,
subtitulada «L’arrel i
l’escorça». En aquest
esdeveniment cultural, literari,
però també social i patriòtic, hi
participaran, entre d’altres,
Emili Teixidor -amic d’infància
del poeta-, Lluís Llach -amic de
maduresa- i, amb una especial
rellevància, el nostre amic i
company Ignasi Pujades.

L’Ignasi ha esmerçat quinze
anys de plaer i d’esforç en
conèixer i valorar la producció,
la vida, l’ànima visible -si se’ns

permet l’expressió- del poeta de
Roda de Ter. Una acurada i
apassionada biografia, presentada
per editorial Proa que, alhora que
ens fa estimar els versos, ens
submergeix en la vida de la persona
i en la història del seu entorn. La
infantesa, l’adolescència, la guerra,
la ràpida maduresa en la post-
guerra, l’evolució ideològica, el propi
camí... són alguns dels suggerents
paisatges que ens ofereix.

Ens sentim joiosos, contents,
alegres i satisfets que un company
de lluita política, que un company
amb qui compartim el projecte
d’alliberament del nostre poble, que
un militant del Partit per la
Independència, que un amic del
nostre barri de Sant Andreu, hagi
estat capaç de centrar el seu treball
en Miquel Martí i Pol, hagi estat
capaç d’escriure una biografia que
honora el poeta, honora la cultura
catalana i, des de l’egoïsme
comprensible, honora els seus
amics.

El 15 de març tindrem l’honor i
l’orgull d’estar amb tu.

Felicitats, Ignasi, i bona feina.

Agrupació del Districte
de Sant Andreu.

Partit per la Independència.
«Casal Jaume Raboso».
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MIQUEL MARTÍ I POL - IGNASI
PUJADES

  1999  -  L’Any Miquel Martí i Pol
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  Actualitat - País - Districte

DISTRICTE DE
SANT ANDREU

Adreça WEB
http://members.tripod.com/~sant_andreu/

Correu Electrònic
santandreu@softhome.net

ATENCIÓ: Per al símbol ~ polseu Alt i marqueu 126 al teclat numèric

i NO DEIXEU DE VISITAR:

http://independencia.org

CONNECTEU AMB NOSALTRES, TAMBÉ, PER iNTERNET !!!

es de la Federació de
Sant Andreu del Partit
per la Independència
estem molt orgullosos

de contribuir activa-ment a la
recollida de signatures i
contribuir així, a que la
important iniciativa legislativa
popular en favor de les
Seleccions Nacionals
Catalanes sigui tot un èxit.

Som una de les entitats del
nostre Districte que juntament
i unitàriament amb d’altres
entitats esportives, polítiques,
culturals i cíviques hem creat
la Plataforma Pro
Seleccions Nacionals
Catalanes al nostre
Districte.

Com suposo que ja sabreu, el
Partit per la Independència, a
nivell nacional, ja des de l’inici
està treballant per aconseguir
una important xifra de
signatures. Nosaltres, des de
Sant Andreu, hem cregut
necessari crear la nostra
Plataforma i col·laborar així, a
que el nostre Districte i, com
no, els nostres veïns i veïnes,

també se sentin partíceps
d’aquesta iniciativa i
puguin, si més no, trobar
al costat de casa seva una
entitat o una parada on els
sigui més fàcil signar
sense haver de desplaçar-
se, perquè sabem que
molts de nosaltres ben

segur que tenim el desig de
signar però no sabem on fer-
ho. És per això, quan encara
ens queda més d’un mes per
esgotar el termini, que fem una
crida a tots aquells i aquelles
veïns/es que així ho vulguin,
vinguin o truquin al nostre
telèfon o a qualsevol de les
dues seus socials de la
Plataforma:
-U.E. SANT ANDREU
C. Santa Coloma,  39
Tel. 93. 311. 29. 54
Dl. a Dv. de 17 a 20 hores

-PENYA BARCELONISTA 100 X 100
C. Ruben Darío, 78
Tel. 93. 345. 01. 00
Ds. i Dg. a partir de les 17 hores

A tall de curiositat, dir-vos que
al principi ens vàrem proposar
arribar a les 1.000 signatures
al nostre Districte, i que a
hores d’ara ja hem superat la
xifra de 800. Això vol dir que
abans de que acabi el termini
legal podríem, amb la vostra
col·laboració, superar o tant de
bo, doblar, la xifra que ens
havíem marcat inicialment.

Jaume Estragués

El PI impulsa la recollida de signatures
pro Seleccions Catalanes
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Àngel Colom,
detingut al
Kurdistan per la
policia turca

l president del Partit per la Independència,
Àngel Colom, va ser detingut el dia 25 de
febrer, per la policia turca, mentre assistia a
una reunió amb els advocats defensors del

líder independentista kurd Abdullah Ocalan, a la capital
del Kurdistan, Diyarbakir.

Seguint la seva trajectòria de més de 30 anys, primer en
lluita cívica, i posteriorment com a líder polític, va decidir
desplaçar-se  fins a la capital turca, Ankara, amb una
delegació de senadors de diferents països de la Unió
Europea, en representació de la comissó de Drets
Humans.

Turquia pateix, des de fa anys, una dictadura militar que
trepitja sistemàticament els drets humans, situació que
encara és més dramàtica al Kurdistan, fins a l’extrem de
provocar l’exili massiu de gran part de la població,
inclosos els membres del seu Parlament, que es
reuneix a l’exili.

És per això que Àngel Colom va voler arriscar-se, i va
poder entrar a la capital kurda, Diyarbakir, amb l’objectiu
de conèixer de primera mà la situació i visitar Abdullah
Ocalan a la presó. Però, malauradament, va haver de
recordar l’època feixista al nostre país, tot essent
detingut per la policia, amb l’única acusació d’haver-se
reunit amb els advocats d’un representant del poble
kurd, que lluita per la llibertat del seu país.

Aquí, al nostre país, hi ha hagut qui ha opinat, a voltes
frívolamenet, sobre un suposat oportunisme o finalitat
propagandística d’aquest viatge. Però, com diu Pilar
Rahola al seu article del 4 de març, a l’Avui: «¿No deu
ser que Àngel Colom fa molt sovint de mirall de les
misèries de molts? ¿No deu ser que, en la mesura en
què existeix, actua i denuncia, posa en evidència com
s'ha apoltronat aquest país, com s'han tornat d'ordenats
i pentinats els nostres intel·lectualets, com s'ha venut la
nostra classe política? ¿No deu ser que incomoda
perquè remou alguna consciència perduda, desada al
calaix de l'oblit?»
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