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D ' A C T U A L I T A T 

ELECCIONS MUNICIPALS 
No hi ha dubte de que aquesta ve

gada vade vcritat i que el dia 12 del 
propvincnt Abril serán un fet les elec-
cions municipals entot l'^stat Espa-
nyol. Si res mes no, l'actitud de tots 
els partits i de totes'les f orces, prepa-
rant-sc ja per a aqüestes cleccions és 
un síniptoma caractcrístic, símptoma 
que no es notava pas, quan les elec-
cions generáis que, amb mes sinceritat 
i bons proposits que pa,s coneixement 
de la realitat, havia vingut anu.nciant 
— per .a convertir-se, firtalment,. en 
aigua de borrages — el Govcrn^ Be-" 
renguer. 

No és pas una cosa gcns descncer-
tada comentar la consulla al eos elec
toral per unes eleccions de regidors i" 
fer seguir a elles les de Provincials, a 
Corts i Senadors: l'cngranatgc normal 
ho compofta així i si s'ha perdut es-
térilment un any d'en(;á de la puntada 
de peu que arreconá Primo de Rivera, 
cal ara aprofitar el temps i no perdre'l 
en divagacions mes o menys doc
trináis. 

A ningú escapa que unes eleccions 
municipals teñen una grossa impor
tancia, ja que tothom, qui mes qui 
menys, ha estat víctima de la manca 
d'im control popular durant set anys 
trágics i funestos en ?ls quals els ho-
mes de4gj)ictadura hznMtJqt el que 
volien i podien. Honestos en uns llocs, 
no massa en altres, francament immo-
rals en els mes, tot aixó és qüestió de 
taranná i de les circumstáncies en que 
es movien, i no hi hávia altra cosa que 
la voluntat omnímodc deis homes que 
actuaven al dictát deis Governs Civils 
— que, si eren Governs no eren tais 
Civiís sino pseudo-militars — i el po
blé no resava per a res^ 

El mal d'origen i d'actuació de tots 
els Ajuntaments del 23 en?á ha estat 
aquest i contra'ell era endebades llui-
tar ja que com que la for^a que empe-
nyia a actuar ais homes que del 23 al 
30 han actuat en les Corporacions pu
bliques no tenia la consagració en la 
for9a del suíragi—única font de volun
tat popular — tampoc havia de rebre 
instruccions i normes d'aquesta volun
tat popular i cstant bé amb els que els 
havien nomenat, els regidors de R. O. 
ja havien acomplert llur missiQ;' • 

La realitctt ha demostrat arreu que 
aquest mal d'origen ha estat una cosa 
fatal i ara totham es troba plante-
jais en les Corporacions populars Una 
serie de problemes de difícil rcsólució, 
mes difícil per quant el poblé, que fiñs 
avui n'ha estat absent, no n'cs en el 
mes mínim assabentat. A TAjuntament 
de Barcelona, per exemple, Gazi.el ha 
pogut escriurc que s'havia perdut una 
guerra i si ía o lío fa aquesta és la 
realitat en la major part deis munici-
pis peninsulars. 

• Palafrugell no escapa a aquesta fa
tal llei dictatorial i avui, dcsprés de 
set anys, la realitat municipal no com
porta altía cosa que un magnífic cs-
for? de l'Ajuntament extrapopular qué 
substituíais homes de la Dictadura., 
esfor9 mai prou lloat i sois a mitges 
recxit perqué per damunt de la volun
tat deis homes hi ha hagut també la 
coacció que ha representat en uns ho
mes filis de la mes pura democracia el 
sen indubtable mal d'origen que du-
rant quinzc mesos ha handicapat ITur 
Ilibertat d'actuar. 

Per damunt tota aquesta coacció, 
l'Ajuntament palafrugellcnc que ees-
sará virtualment el 12 del propvinent 
Abril, ha de meré;ixer la gratitud de 
tots els palafrugellencs, perqué ha ac
tuat sempre de cara a l'opinió i cer-

L'arxiu deia sardana 

cant en ella aquell aire per a respirar 
que fóra endebades hagués volgut tro-
bar en el Decret que els nomcnava re
gidors i peí mateix hom pot dir que' 
ha estat un Ajuntaraent, sino popular 
en Torigen, popular en les obres i aixó 
l'ha redimit. 

I aixQ ha estat possible, en primer 
Uoc grácies a la virtualitaí deis homes 
que de la caiguda de Primo fins a;ra 
están al front dé la nostra admiuistra-
cíó municipal, pero també perqué a 
Palafrugell aquests homes per a ac
tuar no havien pas d'invocar prece-
dents dictatorials siiió alió que era ja 
una norma i-un principi netament sor-
git del snfragi popular : ens referim a 
les candidatures palafrugellenques, o 
administratives, o populars — el -nom 
no fa pas la cosa — que fins al 23 ha
vien tingut, per la virtualitat de les ma? 
jories sorgides del sufragi, la respon-
sabilitat del Govern Municipal. El sen 
record, avui mes que mai, apareix 
>com un amor i una enyoran9a i hom 
no te altre anhel de que la futura ad-
ministració municipal sigui una viva 
continuació del que ha estat Tactual 
Ajuntaraent palafrugellenc, fidel con
tinuador d'aquelles cares tradicions 
de bona i austera administració que 
el sufragi popular havia portat. 
. .Id?.es, pringipis i doctrines, son co
ses que no cal pas desterrar ni com-
batre i tan de bo elles es manifestin 
en tota la seva plenitud en les futures 
eleccions municipals palafrugellen
ques com a tot arreh, pero^aquí tenim 
proUemcs vius, culturáis i adminis-
trafíus plantejats i es mes cónvcnient 
que res que cap qüestió previa ni cap 
exclusivisme partidista no'vingui a po-
sar-hi un destorb al que ha d'ésser 
una normal solució. Un ampli sentit 
de convivencia ciutadana ha de portar 
la seva representado en el futur Ajun-
tament de Palafrugell, pero en ell son 
els interessos palafrugellenc •;, prou 
compromesos, els que han de pesar en 
primer lloc, per a tothom teñir present 
que si diñs el nostre Ajuntamcnt, ca
ben totes.les idealitats i sobretot les 
que no condicionin aqüestes a cap 
problema previ, per daráunt aixó hi 
ha el fet de que servir uns ideáis dins 
un Ajuntament no vol pas dir una dis
ciplina cega de partit sino una líuita 
ferma i segura per a endegar les coses 
que a Palafrugell atanyen, sense que 
aixó hagi de condicionar-se a un ex
clusivisme perillos de partit o a un es-
perit de capelleta. ^ 

Persones al servei exclusiu de Pala
frugell : persones liberáis, catalanes i 
com a tal palafrugellenques, és el qué 
cal trobar, continuadores de la tradi-
ció d'honístat i d'austeritat deis nos-
tres Ajuptaments populars i palafru
gellencs : per a elles, avencem per en-
davant tot el nostre apoi. 

HOMENATGE A LA VELLESA. E s t á Or-
ganitzant-se activament en nombroses 
localitats de Catalunya la XVII Festa 
anyal de l'Obra d'Hóraenatges a la 
Vellesa, que es celebrará el dilluns de 
Pasqua de Resurrccció, dia sis del pro-
p€r_incs d'abril. * , , . 

Per noticies rebudes en laCaixa dé 
Pensions per a.la Vellesa i d'estalvis, 
entltat fundadora y mantenedora de 
r o b r a deis Homenatges a la Vellesa, 
la festa deis vells, promct revestir un 
especial rclleu én Salardú (Valí d'Aran) 
amb la cooperado deis pcbles comar
cáis, Les Planes, Malgrat, Súria Sant 
Joan de Ramis, Pont de Claverol, Ba-
dalóna, Ganet de Mar, Sitges, Terras-
sa,-Calella i'Serinyá. En totes les cs-
mentades poblacions es concediran 
ais vells nombroses pensions vitalícies 
i Ilibretes d'estalvi. 

EL NOU PARTIT 

Caldria aixecar les cartipanes al vól 
si l'aArxiu de la Sardana» ja fos un 
fet consumat. Cal que les aixequcm a 
mitja ven peí sol fet de fer-se. Esperem 
que reixirá. 

Jffan Noguera Solé és prou concgut 
per tot Catalunya il'amor que ell ha 
demostrat per la sardana, el fa merei-
xedor de tots els honors i totes les 
confiances. Ell és dones qui fa ja ,de 
temps r«Arxiu de la Sardana». No li 
manca Tertusiasme i l'amor a les co
ses nostres que aixó rcquereix. Pero, 
aixó' si, necessita l'ajuda de tots. Cal 
que tots els catalans qu^puguin, l'a-
judin en aquest afer. 

Es per aixó que, plenament conven-
9Uts ̂  la importancia que aixó té i 
esseíít com sóc un amant fcrvorós de 
tots.els caires de la nostra cspiritvta-
litat, faig la present crida a tots els 
catalans que pugnin aportar la seva 
pedrao el sen granet d'arena a r«Ar-
xiu de la Sardana»'. 

Quauts i quants músics, dire^tors 
de cobles o m estrés compositors, 
deucn posseir a casa seva un envolum 
de sardánes caigudes en desús que no 
els fan mes que nosa i no teñen altre 
destí que aiiar a parar al sac del dra-
paire! Aixó podría ésser d'una alta 
valor a r«Arxiu». 

Quantes i qüantes golfes o arraaris 
ascentrals guarden potser Tinslrument 
que l'avi Uuia a la plaqa i avui potser 
ja EO ni&és más ^ue H!KíÍ2£Í4S<i!á; ihéiA-
Aixó tiudria un cilt interés a r«Arxin». 

Quantes fotografíes de cobles o 
d'Aplecs sardanístics que avui ja co-
mencen a teñir una valor histórica hi 
detí haver cscampádes per cí i per lia 
de Catalunya! 

Tot aixó serien un tresor ben esti. 
tnableposat com cal a r«Arxiu de la 
Sardana». 

Aixó i inil coses mes. Tot 90 que tin-
gui relació amb la nostra dansa. 

Si poguéssim assolir que tot Cata
lunya per amor a si mateixa es pren-
gués amb veritable interés r«Arxíu de 
la Sardana», quan venen el estrangers 
i admiren el nostre ball secular, en 
cnteraf-se que existeix un historial 
d'aquesta dansa de tot un poblé que va 
endavant, tots ells el visitarien i r«Ar-
xi'u de la Sardana» passaria a ésser 
un tresor mes i deis mes valuosos del 

, poblé cátala. 
Allá podría haver-hi totes les revis

tes que han tractat de la nostra dansa^ 
postáis, dibuíxos i píntures amb ella 
relacionats, .'nstruments i solfes que 
es perden llestimosament í tot aixó 
que avui, díspers, no és res o és ben 
poca cosa, pas;.aria a formar un tot 
d'una valor indiscutible. 

L'«Arxiu de la Sardana» dones, está 
en marxa. Té el sen local al carrer 
Miserferrer, 1, pral. de la comtal ciutat 
i no es solament «Arxiu de la Sarda
na», sino que també és academia d'íns^ 
truments pastorils. Cal que de les ño-
ves promocions surtin noves valors 
per a suplir els Albert Martí, Enríe 
Bárnosell, Josep Coll, Ramón Roscll, 
Ferran Blanc i altres. Cal que cus preo-
cupem perqué aquests tresors que ens 
han Uegat els avis, no morin a les nOs-
tres mans, que seria tant com pcrdre 
un'tros d"áuima a mes de la vergonya 
que Etixó suposaria. 

Esperem, dones, que tothom que 
disposi de quelcom relacionat amb la 
nostra dansa, sigui insignificant o no, 
car en el món nohi ha cosa, pctita ho 
trametrá, ben desínteressadament, 
restant sempre a la seva disposició, 
com és natural, si així ho soMicita. 

Hi haurá també en el raatdx local 
de r«Arxiu de la Sardana» una biblio
teca on el sardanista pugui anar a lle-
gir i així cultivar el sen esperit. 

Fojí el 15 de Desembre de l'any 
1918, en plena época d'agitació per 
l'Estatut de l'Autonomia i la Comis»-
sió cxtrapariamentária, que Francesc 
Cambó, en el famós miting del Bosc, 
va llen9ar la seva famosa frase: Mo
narquía? República? — Catalunyal' 

• Durant iln grapat d'anys aquesta 
fórmula condensadora del -cat.alanís-
me ha estat la que ha inspirat a totes 
les generacions catalanes i hom ha 
pogüt sostenir davant el-problema de 
la forma de govern un criteri perfec-
tament ecléctic. Mica en mica, pero, la 
fórmula ha anat esseijt abandonada i 
a mesura que el catalanisme ha deí-
xat d'éser excluSiu d'un partit per a 
convei'tir-se enFaglutínant de totes les 
torces catalanes, a l'hóra d'estructu-
rar els problemes vius, el de la for
ma de Govern ha pres una significa-
ció concreta. 

Encara que no hó hagi' dit d'una 
manera cla^a, la realitat deis fets d'a-
yui demostra qUe la Lliga ha gbando-
nat l'antic indiferentisme per a decla-
rar-se netament monárquica. El dis-
curs d'En Ventosa en l'acte de recons-
titució de la Lliga, les propagandes de 
Cambó per a estructurar el noü partit 
centrista que compta amb l'apbi de 
tots els homes mes significáis de la 
Lliga; les propagandes de La Veu, tot 
fa creure án rcxisténcía d'una for9a a 
Catalunya, netais^fafccatalana. peróv 
taulBé^-rretametíí- ÉHHÍIíÉ*caí*~--"-*-'- ^ •-

ParaMela a ella, Acció Catalana i 
Acció Republicana ahir i avui el nou 
partit catalanista república, format per 
la conjuncíó d'aquestes dnes forces, 
ha fet en la seva declarado de princi-
pis una clara i terminant afirmació de 
republicanisme. I no aixó sol sino que. 
al costat les declaracions doctrináis, 
tota rorientació ve francament orien
tada cap al fet déla República: el Pac
te de San Sebastián, els discursos deis 
líders en tots els actes públics, les pro
pagandes de «La Publicitat» i de «La 
Ñau», en fi, tot alió qu? constitueix l'í 

talana. Invertint un poc la frase, hom 
avui podría exprcssar-la així: Monar
quía - Catalunya - República, es a dir, 
unint l'ideal patriótic dos nexes total-
ment distints i que ben sovint volen 
aparéixer antagónics. 

Aquesta distinta opinió sobre la for
ma de govern és mes que res el que 
segara avui els dos grans corrents 
d'opinió que hi ha dins la política ne
tament catalana, ja que la declarado 
de princípis que acaba de formular el 
nou partit, no és pas.realment l'orga-
nització d'una gran for9a esquerrana 
en oposició a la dreta que fóra la Lli
ga, sino l'estructuració d'una for9a 

-conservadora republicana i ben cata
lana dins Catalunya. 
• El fet és que tenim avui els dos 
grans partits conservadors catalans, 
especulant un sobre el fet de la mo
narquía i l'altre sobre el de la Repú
blica. Grácies a aixó, meiitres uns van 
a San Sebastián i assoleixen el rcco-
neixemcnt del fet diferencial cátala de 
tota l'organització republicana es-
panyola, altres van al Govern de la 
Monarquía i logren, del bloc de con
centrado monárquica espanyola, en la 
dcclaració ministerial, el reconeixe-
ment del fet de Catalunya. 

Esguardant bé la situado i sense 
un apassionament previ, hom veu ciar 
com no hi ha pas divergéndes profun
des en l'actuació d'uns i altres, sem-

..|S*ten^^€aUlj|í.J,'^„specjilació 
sobre una forma de govern distinta i 

i el procediment és similar dins el camp 
; on es desenrotUen les respectives ^s-
1 pcculacions. Així, la Lliga va al go-
i veril, d'acord i solidarítzant-se amb 
' tots els elements monárquics es-
¡ panyols i les forces republicanes ca-
I talanes, no sois anaren a San Sebas

tián i fins donaren un nom — hom diu 
' — per al futur govern de la República 

sino que fins en qüestió de procedi
ment com fou l'abstencíó en les non-
nates eleccions legislatives del govern 
Berenguer, tíom trobá solidaritza-t en 

deari i l'actuació del partit son hanJ J'^^^^ud .al nuclirepublicá de Cata-

cament oricntats de cara a la Repú
blica. 

La vella formula caraboniana es tro
ba avui així, netament despla9ada i 
en lloc d'ésser l'expressíó d'una indi
ferencia no és mes que el tret d'unió 
entre ducs grans forces que actúen 
en el camp de la política netament ca-

L'obra, dones, que porta a cap Joan 
Noguera Solé, és d'una capdal impor
tancia. Cal que els aufors i els editors 
ajudin en el possible a fer que aquesta 
biblioteca sigui ben nodrida. 1- Thome 
ríe que no pot contribuir-hi de cap al
tra manera potajudar-himaterialment, 
monetáriament pensant que contri-
bueix en una obra de gran cultura ca
talana. 

No hi ha pas dubte que tothom veu-
rá amb simpatía Tobra que fa Joan 
Noguera Solé. Pero no n'hi h^ pas 
prou ámb el veure-ho amb simpatía. 
Cal ajudar-ho amb tots els mitjans 
que estiguin al nostre abast. Al cap i 
a la fi, es tracta de la recopilado d'un 
tresor escampat per Catalunya que es 
fa per a Catalunya. 

La nostf'a. premsa diaria anirá do-
nant compte de tot -90 que s'ens tra-
meti i tenim ben fundades /esperances 
de que tot Catalunya respondrá amb 
Taféete que cal perqué l'«Arxiu de la 
Sardana» constitucíxi, abans de no 
gaire, un veritable tresor espiritual de 
Catalunya i un veritable consultor! 
historial de la nostra dansa. 

SALVADOR PERARNAU. 

Mar9, de 1931. 

lunya. 
No creiem que aixÓ"sigui un mal per 

al cataianisme: aquest guanyá en for-
9a intensiva i e|;tensiva: si la Lliga, en 
el sen nou camif pot atraure totes léá 
forces disperses cap a la dreta, cata-
lanitzant-les i el nou partit república 
catalanista, per contra el que diu én 
la seva declarado de princípis, que 
mes que una for9a d'esquerra signifi
quen una for9a-de centre, vagament 
conservadora, pot atraure tots els nu-

'clis republicans catalans dispersos, el 
catalanisme haurá tingut un guany 
positiu. 

Eleccions Municipals 
En vigílies d'aquestes |eleccio:as, 

sembla que ja están bellugant-se 
les distintes forces municipals i ho m 
está fent els respectius preparatius 
per al triomí de les diverses candi-
datures que s'han de presentar a la 
Iluita. 

Segons les nostres noticies, serán 
aqüestes; la deis republicans que hom 
en pot dir histories; la deis republicans 
que, per á donar amb relació ais altres 
hom en pot dir, neófits i la de tots els 
elements que sempre han intcgrat la 
candidatura palaffugellenca, o popu
lar, o administrativa, o sia atanyent 
únicamcnt, sense la coacció d'una eti
queta política, a remeiar els estralls 
de íánts anys en que Tauténtica repre-
sentació del sufragi ha estat absent 
del nostre Ajuntament. 

\ 
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