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Solsona
—La magna Diada del diumenge, celebrada amb
motiu de la festa inaugural d'Acció Popular de Solsona
(Delegació comarca!,) va constituir una gloriosa jornada per a l'entitat. Qui va presenciar-la ens negarà de
mentir.
El bon temps que tot d'un cop es posà a fer durant
la tarda de la vigília, fou un bell pressagi de gran festa,—i consti que el cronista abomina de la superstició.
A punta de dia, un xiroi toc de diana executat per
la banda musical «Lira Solsonina», desvetllà la ciutat i
portà un xic d'alegria—vulgues que no—als veíns.
Els primers raigs de sol es posaren damnnt de la bandera catalana i dels boixos en que estaba engalanada la
façana principal de l'estatge social. I per tots indrets
anaven arribant colles i més colles de gent delitosos de
veure la festassa,—no manca el pobíe fidel que estima
a Crist—-fins a quedar-ne rublerts carrers i places.—El
cronista, és tan egoista, 'sabeu?, que pensava aquell
dia vendre tots els nombres del nostre portaveu, però
ja feia quatre dies que s'havia esgotat jQuina llàstima!
Vingueren grosses representacions de Berga, Cervera, Gironella, Sant Llorenç de Morunj's, de tots els
pobles de la^ nostra comarca i també d'altres pobles que
sentim no recordar.
A les vuit del matí, es celebrà un ofici solemne en
la capella de la Mare de Déu del Claustre. Hi cantà
magistralment l'Schola Cantorum del Seminari dirigida
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pel seu Director Mossèn Josep Llucià.
Quan arribaren els oradors les harmonies d'un preciós tornaviles glosaven la joia del matí. El sol brillava
esplendorós damunt la fe del poble que mai podrà morir i l'aire flairés i ple de suavitats de primavera, enamorava els cors de germnaor, com l'Evangeli de Crist.
Units els cors sense distinció d'estamets ni de classes:
heus-ací la festa germanívola d'Acció Popular de Solsona.
Poc més de les onze començà el grandiós míting
d'afirmació dels ideals d'Acció Popular, el qual tingué
lloc en l'espaiós local del Cinema Setelsis, cedit galanament pel seu arrendatari. Ja mitja hora abans de començar l'acte estava ple de gom a gom l'esmentat local. Fou una llàstima el no haver-se pogut donar el míting a la via pública, puix es contaren per centenars les
persones que no pogueren sentir-lo.
Parlaren els senyors Martí Seubasembrada Rosell,
delegat comarcal d'Acció Popular de Solsona; Joan
Blanch i Boes, vice-secretari de la Junta de Govern
Central d'Acció Popular; senyoreta Maria dels Àngels
Matas Perpinyà, de La Cívica Femenina de Barcelona;
senyors Àngel Marqués Batllevell, de la Junta de Govern d'Acció Popular; Joan Muntada i Macau, secretari de Unió Catalanista de Barcelona; Joan Soler Janer,
quefe de les joventuts Tradicionalistes de Barcelona;
Francesc d'A Manich Illa. president de l'Obra dels
Exercicis parroquials, i Eduard Bertrand i Coma president de la Junta de Govern d'Acció Popular. No cal
dir com lamentem no disposar de prou espai per a sintetitzar els bellíssiíiis parlaments dels or^idors, els quals
foren interromputs amb freqüència per llarcs aplaudiments. Durant el míting imperà l'entusiasitie i l'ordre
més absolut. Amb una salva d'aplaudiments fou rebuda
l'adhesió d'Acció Popular de Mollerusa a la nostra festa.
A l'apat de germanor, efectuat en un saló de l'estatge social, hi assistiren uns 80 comensals. L'apat fou
esplèndit i ben servit. Les taules estaven artísticament
guarnides amb flors i emblemes catalans. El magnífic i
abundós dinar fou servit per cal Jaumet del Forn. A les

