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Solsona
És un deure d'agraïment el fer pública manifestació que el nostre senzill periòdic amb tot i sa modèstia,
va en èxit creixent cada dia més i més. En veure'ns
així favorescuts pel públic en general, ens encoratja de
debò per a seguir treballant amb bona voluntat i fermesa. Feia ja uns anys que sentíem vius desigs de publicar un periòdic del caràcter «d'ACCIÓ POPULAR».
Ara, units amb els nostres entusiastes i diligents germans del Bergadà, ens ha estat possible, grat sia a
Déu, donar realitat afs nostres anhels. Ho diem amb
vertadera joia. Acció Pupular ha estat el llaç d'unió de
les belles comarques de Berga i Solsona. Ara aquestes
comarques s'han apropat amb dilecte abraçada. Vulgui
Déu que per molts anys poguem treballar units en santa germanor, per tal que la nostra publicació cotribueixi en l'obra de defensar la civilització cristiana.
No volem acabar aquestes quatre ratlles, sense
enviar als distingits companys de la Redacció de Berga
la més cordial expressió de simpatia que per ells sentim, boi convidant-los especialment a la magna Diada
que celebrarà Acció Popular de Solsona el dia 24 d'aquest més. Companys de Redacció de Berga; Amunt
sempre! Hi ha un símptoma demostratiu de la marxa
ascensional del nostre volgut portaveu. I és que apar
que Xenveja comença a bellugar la cua abominable...
Ara va bé; això no falla mai,
—Valga'm Déu, i que bonic farà engalanada de
festa la façana del local d'Acció Popular de Solsona,
el jorn de sa inauguració oficial. Hom diu que la Comissió de festes, ja ha trobat voluntaris per anar a collir boixos. Si m'hi volen, jo hi aniré també de bon grat,
sinó per a fer la crònica, al menys per a portar la bota.
—Jo prou volia allistar-m'hi a la Secció Dramàtica
d'Acció Popular de Solsona; però... com que davant de
uns elemetits tant intel·ligents i treballadors com s'hi
ha aplegat, temo, certament, de quedar eclipsat, vaig
dir-me: Noi, creu-me; no malgastis el teu brill de llautó que dones a les teves cròniques, puix fora malagua-
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nyat Ara la simpàtica secció fa els assaigs de «Mar i
Cel» amb voluntat ferma. I trauran l'obra admirablement bé. Ja ho crec. I molt més crec encara a les persones enteses que així ho afirmen. Ja ho diu l'adagi que
«voler és poder».
—Altrament, i si no fos perquè la veu del cronista
sembla la d'un flubiol esberlat—valgui la metàfora—
pensava d'allistar-me tot se,ii;uit—o en hora oportuna—
a la Seció Orfeó Nova Selsona, que ara vol reorganitzar-se a Acció Popular. Què bell és el cant! No sé pas
els innombrables elogis que n'han fet els savis, del cant.
I què m'agradaria de tornar a delectar-me oint les harmonies de les belles cançons catalanes! Cada vegada
que sento els cants d'un Orfeó—ben afinat, eh?—penetra tot seguit a dins dels meus sentiments, com un rou
extasiador de benaurances. No sé si ho voldreu creure,
però la música em fa tornar més bon minyó. Fins de
cròniques escoltant la música, no puc pas escriure'n;
perquè les idees que llavors em duen les Muses, són tan
dolces, que, distret me les menjo abans de posar-les al
paper, i resto com extasiat d'una mena de goig estrany.
Dispenseu-me la franquesa.
—Al cronista li plauen moiííssim les persones que
treballen desinteressadament en pro dels bells ideals,
en benefici del proïsme. Els ideals de cuitarà, són dignes de lloança. Al cronista li repugnen de veres aquells
que volen els càrrecs solament per alimentar la seva
supèrbia, mes no per a treballar. Per això ara us donarà, amb vertadera complaença, la nova d'una conferència cultural que donarà el seu bon amic, el metge En
Josep Solé Xarpell.
Aquest acte tindrà lloc al local d'Acció Popular de
Solsona, demà, diumenge, dia 17, a les 6 en punt de la
tarda. El tema que tractarà el senyor Solé, és el següent: «La sífilis des del punt de vista social, familiar
i individual». Per raons de prudència, solament hi tlirdran entrada les persones majors de 18 anys.
—La Junta directiva d'Acció Popular de Solsona,
ha nomenat soci honorari de l'Entitat, al Reverend P.
Jaume M,'^ Girón, C. M. F. Acció Popular de Solsona
sap tenir agraïment per les persones que treballen per

