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SALUTACIÓ
Als pobles de les ciutats de Solsona i de Berga, sens distinció d'estaments i condicions; als pobles de les seves extenses comarques, a la premsa
comarcal i regional, plens de delit i esperança, endrecem aquella salutació fondament cristiana i catalana, í, diríem, ensems, pregària litúrgica, auguri i prometença de la realització del nostre esplèndid programa: DÉU V O S GUARD,
I aquesta salutació tan senzilla i tan gran (presa en tota la profunditat de la seva significació)
explica ja el nostre ideari i els propòsits amb què
ACCIÓ POPULAR de Solsona i Berga i el llur
portaveu, venen a l'estadi de la Pàtria com a
nous lluitadors de l'ideal cristià.
Mes, a l'explicar nostres propòsits, cal que de
primer entuvi afirmem en rodó que no venim pas
a fer política. Puntualitzem.
Abominem, com és natural, de la baixa política, ço és, d'aquella vituperable conducta d'alguns individuus i agrupacions qui, amb pretext tal
volta de vetllar pel bon regiment de la nació, de
la regió o municipi, no fan pas altra cosa que treballar per a l'assoliment de cobejances llurs i concupiscències llurs inconfessables, per a satisfacció, en una paraula, de sos baixos instins. Política
és aquesta, xorca; mes no: política feconda en
odis, malvestats i desastres. Desgraciadament tant
s'és extesa aEspanya aquesta política, que alguns,
per fer política, no entenen pas altra cosa.
Hi ha també la política de partit que pot ésser
realment noble i digna. Cert és que alguns, molts,
abusen d'ella per a fer baixa política; què és, però,
allò de que no s'abuse en aquest món? Partits hi
ha, com el tradicionalista, el regionalista, etc. que
per son programa magnífic, així com per l'honra-
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desa de les masses que el segueixen i encara per
la solvència i recta intenció dels seus dirigents
deuen dir-se partits honrats i nobles i inspiren certament confiança per al jorn en què poguessen
implantar-se sense entrabancs i dificultats irreductibles. Doncs bé. ACCIÓ POPULAR està disposada a seguir la política d'un d'aquests partits? De
cap manera. Podrà ésser que ACCIÓ P O P U L A R
intenti i defensi algunes de les coses bones que
aquests partits posen al seu programa. Podrà
ésser també que ACCIÓ POPULAR s'uneixi circumstalcialment amb algun partit polític per tal
d'assoUr un determinat objectiu. Mai, però, ACCIÓ P O P U L A R pertanyerà a cap partit polític,
ni la seva disciplina, ni la seva actuació de conjunt
es fondran amb la política d'un partit. Cap inconvenient hi ha que els socis d'ACCIÓ P O P U L A R
siguin afiliats a un partit polític el programa del
qual no sigui pas incompatible amb el d'ella; empro ells, com a socis d'ACCIÓ POPULAR, no
podran pas fer política del seu partit, tan si són
socis individuals com col·lectius.
Què és, doncs, i què es proposa ACCIÓ P O '
PULAR? Es una agrupació dels homes de bona
voluntat, qui se uneixen per actuar en relació
amb la societat, i amb la intensitat que requireixen els nostres temps angoixoses, com ha actuat
sempre la gran família cristiana. És una agrupaçip
dels bons ciutadans «qui es recorden que tenen el
deure de procurar el bé de la Pàtria i de l'ordre
social, i que han d'exercitar els drets civils en les
diverses manifestacions de la vida pública amb
l'objecte de procurar el bé de l'Església i de la Pàtria» (1). És una agrupació dels qui voldrien el regnat de Jesucrist sobre els individuus i la societat,

