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la  Península,  saboregen  ara  l’amargor  de
la  desfeta.

El  qui  es manté  quiet ¡ deixa  que’ls  esdeveni
ments  facin  el seu  curs,  sempre  queda  més  bé que
el  qui  s’engresca  i  s’hi  adhereix,  sens  adonar-se
que  el moviment  té uns  fonaments  d’arena  i  unes
parets,  molt  cridaneres  peró,  d’estrassa muilada.
Aquest  darrer  es troba  desprestigiat,  titilat  de poc

•viu  i lleuger de  cascos,  i és  que  n’hi ha  molts  que
voleni  córrer  massa  es. perden  de  vista.

Eis  honors  d’un,  en casos  així,  es  mesuren
en  proporcid  als  fracassos  d’altri.

A  Campdevnol  podiem  passar  ben  bé  eis
sis  anys de marfuga  sens  U. P.,  sens  ni  tan  sois
canviar  el Consistori  que  teniem.  El Sr.  Goberna-.
dor  de  la  provincia  de  Girona,  no  era  pas  deis

-      més repatanis  1 hauria  acceptat,  o  quant  menys
tolerat,  un  Ajuntament  sense  fiiiació determinada.
Aixó  vol dir  que  havia  d’ésser persona  molI  inte
ressada  qui  treballit  la  destilució  del  Consistori
(que  comanava  En Pep Casadesús)  que amb hono
rable  lranquilitat  i amb  crédit  poc comú,  aguanté
el  tipus,  durant  els quatre  anys ¡ mig  primers  de
Dictadura,  fent el sord  a tots  els  requeriments  de
fiiiació  a  la  U.  P. i  demés  innocentades  de  l’Epo
ca  primorriverisfa  (e.  p.  d.).

Amb  el canvi  de consistori  no varem  guanyar
altra  cosa  que  un  títol de  U.  P.  1 un  Ajuntament
d’acció,  bona  o  mala,  quina  actuació  ens  será
donat  discutir-la  ben  aviadet.

No  podem  dir  que  la  U.  P.  de Campdevnol

s’hagi  mort,  perqué  realment  sempre  fou una  cosa
mona,  peró  no  és  per  demés consignar  que  ha  fet
ara  el badail  apoteósic  a  la  insta  i miserable  vida
que  ha  viscut.

Haur  passat  sense  pena  ni glória.  Com  que
fou  creada  per  punt  de  qui  professionalrnent  1
per  qui accidentalment  els  hi interessava;  com que
laseva  acluació  fou nulia,  en el més  ample  seniit
de  la paraula;  ni bagué  centre,  ni rétol,  ni  estan
dan,  ni res,  ens  frobem  avui,  eis  que  professem
idees  ben  oposades  a  les de la  U.  P.,  en  el  cas,
de  no  poder  plantar  cap  llufa,  ni penjdr  cap  gassa
negra,  ni,  menys  encar,  d’esmicolar  muja  doizena
de  vidres  que  és,  ço darrer,  coin  si  diguessim,  el
ioc  vibrant  de les trompetes  de Jericó  dav ant  l’es
fondrament  del Régim absolutista  ¡ mesquí.

L’única  cosa  dolenta  de  la  U.  P.  de Campde
vnoi,  al meu  entendre,  fou sois  el fel de crear-se;
ningú  l’enyorava;  ningú la volia; ningú l’imposava.
Fer  prosséliis  unionistes  fou tasca  molt  planera,  ja
que  podia  més el  temor  de  multes,  crrecs  i  im-.
postos,  que  dobleguen  al  més pinial,  que  no  pas
la  sincera  vocació antidictatoniel.

Potser  de  la  U.  P.  local  podremen  bona
hora  dir-ne  bé.  De mal,  ni actualmeni  no  podem
dir-ne  res,  pel  fet de  qu  ha  estat  una  assodació
que  sois  ha  viscut de nom.

Dic  que  potser  podrem  dir-ne  bé  perqué,  de
tot  ço  recaptat  en  quotes  durant  la  seva  efímera
vida  podrien  beneficiar-se’n  algunes  families oc
cessitades  de  la  població.  Qui  pot  fer-ho  té  la
paraula.                                  NYAP
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I ndubtablemeni,  el  canvi  d’Ajuntaments  ha
d’ésser  rebut  amb  mostres  de satisfacció. No
és  en  si,  la  constitució  deis  nous  concelis

municipais,  un  model  d’equitat i molt  menys  ¡‘as
piració  deis  esperits  democrbtics,  peró,  llur signi
ficació  conservadora,  és  preferible,  al  titellam
subjecte  a  la  tutela  i  mandat  de  les  hosts  d’un
dictador.

Tenini  present  l’interinitaf  relativa  dels  nous
Ajuntamenis  i la  missió  essencialíssima  de  portar
a  cap  les eleccions  durant  aquest  curt període,  cal
tenir  lá  conformació  precisa  de saber  esperar.  No
és  un  gran  sacrifici, per  qui  s’ha  mantingut  en  el
mutisme,  durant  sis  anys,  les  poques  mesades
que  resten  al póble  per  expressar la  seva voluntat.

-   Arreu  es  preocupen  de  la  consfitució  del seu
respectiu  Ajuntament,  dels  components  i  de  la
significació  política  dels  mateixos.  No  és  aquest
per  a  mi, motiu  de preocupació.  El que cal cercar,
és  l’integritat moral  de ilurs  components  que per
metin  esperançar  el gran  mxim  d’independncia
i  bona  fe  ¡‘hora  de  les  eleccions.  Res  de  caci
quismes  locals  ni  pressions  governalives;  el friomf
deu  reservar-se  única i exciusivameni  a la voluntal
del  poble.  La  seva  sobirania  deu  considerar-se
sagrada  i més en eixos moments,  propers  que  hem
de  sofrir la prova  de la nostra  dignitat ciutadana.

Ignoro  mentres  escric el present  article,  com
es  constituir  l’Ajuntamenf del nostre  poble.  El no
haver  vWcut cap  període  electoral,  no  em  permet
suposar  noms.  En canvi  els  majors  contribuients,
un  hom,  pol  endevinar-los  fcilment.

L’agralment,  és una  expressió  sentimental  ho
norable  i  desgraciadament  poc  freqüent.  Potser
influeix  en aquest  oblit,  la  manca  de  recordança,
i’apaivagament  del  record.  -

Nosaltres  som poiser  dels  menys  perjudicats
en  els afers municipals,  si bé és de justícia que  feni
constar  que  sois  hem  estat  regits,  per  una  repre
sentació  de la  Dictadura,  escassament  un  any  i
mig.  L’actual Ajuntament,  tenia  ben  poca  cosa de
la  dictadura;  el  precedent,  amb  la  seva  actuació
n’era  un  fidel reflex.

Tots  sabem  ¡‘origen de la U.  P. a Campdev
nol.  Es form  a  despit  del  poble  i  contra  la  seva
voluntat.  Tota  la resisténcia  emprada  per  l’Ajun
tament  presidit  per  Josep Casadesús,  s’enderroc

PLAÇA MERCAT, 21  RIPOLL

P articipa haver  insta! lat  en
son  despatx,  una  secció de te
raputica  física,comptani  amb
aparells  de PANTOSTAT, SOL
D’ALTURA,MASSATGE ELEC
TRIC,  DIATERMIA  1 ALTA
FREQc1ENCIA, lo  que u per
met  el tractament  amb les m
ximes  garanties,  de molles  en
fermetais  i  molt  especialmeni
PARÁLISIS,  REUMES CRO
NICS  MUSCULARS 1 ARTI
CULARS, RAQUITISMES, TU
MORS  FREDS, HEMORROI
DES ecl.,  etc.

DEll  A  1  1  HORES  CONVINGUDES

per  una  traveta  maquiavélica.  La manca  de repre
senfació  campdevanolina  en bis  els  acies  públics
de  la  dictadura  era  un  greuge  que  s’inferia al  ca
ciquisme  ripollés,  etern  aspirani  al  caciquisme
comarcal.                         -

L’Alcalde  Josep  Casadesús  fou  destitult  per
ésser  administrador,  per  fer solament  la  tasca  que
u dictava la  seva conciéncia  i  per  no  admetre  im
posicions  forasteres,  ni acatar  tantes  i fantes  des
cabellades  ordres  governamentals.  Potser,  ell m
teix,  no  capia  quan .s’exposaba  en  aquells  temps
tan  deplorables  i  menyspreaubles,  peró  el cert  és
que  sabé  manienir-se  digne  defensor  del  deure
ciutad  i  fou un  bell  botó  de  mosira  en mig de
les  claudicacions  constants  de tants  i  tants  ciuta
dans  que  s’han  mosirat  a  l’alçada d’uns  titelles.
En  aquesta  ocasió,  en  que  segurament  com  un
dels  majors  contribuienis  formará  de  nou,  part
del  Consistori,  crec que  fóra  el  moment  propici
de  tornar  la vara  a  qui tan  digne es  mostr  d’ella.

El  conglomerat  que  es  designará  dimarts  vi
nent,  té la  paraula.

El  despossehcn?
Doncs  tornem4’hi!  ENRIC  BONNIN

METGE
FER  JOSEP CASANY

AQUEST NÚMERO HA PASSAT PER LA CENSURA




