
com fou fundat El mati
per Josep M. Capdevila

LA SEVA IDEOLOGIA
La Història de la premsa catalana, escri-
ta per J°an Torrent i Rafael Tasis, com-
prèn alguna notícia del diari «El Matí», i 
n’exposa brevíssimament la ideologia. 
Qui vulgui enfondir-hi més i veure com 
responia als esdeveniments de cada jorn, 
en podrà resseguir, a qualsevol hemero-
teca, la col·lecció que, començada a sor-
tir el 24 de maig de 1929, arriba al 19 de 
juliol de 1936.
La ideologia d’«El Matí» no tenia gaire 
res de nova. Era un diari catòlic d’un 
país profundament catòlic, del país de 
Kamon Llull i de Verdaguer. No depenia 
de cap partit polític. Sortia en la llengua 
del país amb la mateixa naturalitat que 
nn diari de París surt en francès i un 
diari de Londres en anglès. Ben de la 
terra, doncs, i de l’Evangeli, calia que 
defugis aquelles formes de pietat foras-
teres i d’ètica dubtosa que ja tingueren

mala acollida al regne d’Aragó quan els 
Reis Catòlics van imposar-hi el Sant Ofi-
ci (1). Amb el mateix sentit de lliber-
tat, no podia admetre els vincles arbi-
traris religioso-polítics que provenien de 
l’absolutisme. La reforma de Luter ha-
via posada l’autoritat religiosa a les mans 
dels prínceps (2). I també els prínceps 
que s’anomenaven catòlics miraven de 
convertir la jerarquia de l’Església en 
un cos de funcionaris del poder civil. 
Adés eren regalies, adés eren concordats 
o vetos o privilegis, i sempre al capda-
vall uns lligams d’asserviment dels 
quals l’Església no s’ha pogut desfer 
completament fins al Concili Vaticà II.

1. Fe r r a n  So l d e v il a  : Història de Catalu-
nya, cap. XXV.
Ja u me Vic e n s i Viv e s  : Moments cru-
cials en la història de Catalunya, IX.

2. Ja c q u e s Ch e v a l ie r  : Histoire de la pen-
sée, Vol. II.

Calia, des de la primera plana del primer 
dia, exprimir ben clarament aquella ale-
gre independencia, aquella llibertat d’es-
perit amb què ens posàvem a la tasca 
periodística, tan humil com vulgueu, pe-
rò definida i neta. Aquells mots limi- 
nars, els demanàrem a mossèn Carles 
Cardó, el qual, a més de la seva autori-
tat, tenia una ploma gentil. Són seves, 
doncs, les paraules de presentació del 
diari, reproduïdes a la Història de la 
premsa catalana.
Cal repetir que no ens pensàvem de por-
tar coses inconegudes al país. Seguíem 
el camí que ja venia prou definit per 
autoritats de la Catalunya religiosa d’a-
quells dies : la primera, la del doctor 
Torras i Bages, i, en sectors diferents, 
la del pare Miquel d’Esplugues, que in-
fatigablement expandia les doctrines de 
sant Francesc de Sales, que és el sant de 
la tolerància i de la dolçor persuasiva ; 
l’autoritat del pare Ignasi Casanoves,

Esbossos de capçalera per al nou diari, dibuixats per Enric Jardí, 
quan el nom encara no havia estat definitivament triat.

Esborrany d’una carta d’Enric Jardí, referent a la possibilitat 
d’adquirir per a «EI matí» una rotativa amb la qual havien estat 
impresos «EI poble català» i «Solidaridad obrera».
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en les seves conferències als joves ; la de 
mossèn Frederic Clascar, amb el seu 
Evangeliari i les seves versions bíbli-
ques, i la de mossèn Lluís Carreras, que 
col·laborava amb el monestir de Montser-
rat dins el moviment litúrgic benedictí 
acollit als nostres dies pel Concili.
Tampoc no era cosa nova l’estudi de les 
qüestions socials, pres com un deure 
cristià. Implicava una actitud de lluita 
en defensa de la família obrera. Lleó 
XlIIè. n’havia parlat al món catòlic gai-
rebé debades. Qualsevol temptativa d’ac-
ció social cristiana que aparegués, tot 
seguit era reprimida com a subversiva. 
Les acusacions contra rics i bisbes posa-
des al vol en alguna novella de Zola, no 
són ni poc ni gaire falses. Torras i Ba-
ges, com sempre solia fer, respongué a 
la crida de Roma. També alguns nuclis 
catòlics de França i de Bèlgica. Al cap-
davall era ben poca cosa per al que calia. 
Eren veus isolades, sense gaire eficàcia. 
La burgesia, tant si es deia de dreta com 
d’esquerra, se sentia més capitalista que 
no caritativa. La caritat evangèlica se-
guia tan esmortida, que Pius Xlè. pogué 
fer-ne un retret als catòlics en els pri-

Reproducció de les quatre planes de‘1 pros-
pecte de llançament d’«EI Matí».

mers mots de la seva encíclica «Quadra- 
gesimo anno».

INICIS DE L’ANÒNIMA
QUE PUBLICÀ EL DIARI
Un dia de l’any vint-i-vuit, al rebedor 
del despatx que el bon amic Enric Jardí 
tenia al carrer de Llúria, estàvem de 
conversa amb en Josep M. Junoy, que 
aleshores publicava «La Nova Revista». 
En Jardí ens contà d’un client seu que 
havia de vendre a baix preu unes màqui-
nes d’impremta, entre elles una rotati-
va. Una rotativa ? Devia ésser un malen-
tès. No coneixíem bé els termes d’im-
premta. Fos com fos, se m’acudí de dir : 
— No hi hauria manera d’adquirir-la, i 
faríem un diari ? Per pobre que fos de 
presentació, ja tindríem un diari, un dia-
ri catòlic obert a les qüestions socials 
modernes. En Junoy ho trobà magnífic. 
L’inici, doncs, d’«El Matí» era ben frè- 
vol. Un tema de conversa, de fantasia. 
Un tema de per riure, que fou com aque-
lles pluges fines de les- quals no feu ca-
bal i al capdavall mullen. I va sortir-ne 
el diari de veres.
Aquelles màquines eren donades a cap 
preu. Però de moment no teníem _ un 
cèntim. Tant se valia. Ja vèiem el diari 
fet. Semblava que no calia sinó expli-
carme bé la utilitat al públic, i ja sorti-

ria. Hi divagàvem. Seria la publicació 
d’una societat anònima. En Jardí en fa- 
ria els estatuts, com ell sabia fer aques-
tes coses. S’hi avenia. També s’ho pre-
nia seriosament.
Alguns dies continuàrem parlant dels 
estatuts de l’Anònima. Estatuirien uns 
accionistes fundadors, d’un sol vot in-
transferible, i ells nomenarien el director 
del diari, que també calia que fos un 
soci fundador, i decidirien els afers d’i-
deologia i administratius de totes les pu-
blicacions de l’empresa. Els altres socis 
ho serien amb accions al portador, les 
quals donarien el mateix tant per cent 
de rèdit que les de fundador. Aquesta 
duplicitat d’accions era per a impossibi-
litar un canvi d’ideologia del diari de-
gut a una compra d’accions.
Corregueren veus, no sé com, de la pre-
paració del nou rotatiu. Algun gasetiller 
indiscret va dur-les a la premsa. No ho 
podíem impedir. Però en lloc de treu- 
re’ns de l’empresa, ens hi empenyien. 
Ho presentaven quasi com un fet en vi-
gílies de veure’l acomplert ; i foren molts 
que el cregueren oportuníssim. Recor-
deu que hi havia un moviment catòlic 
d’embranzida sense premsa diària. No-
més hi havia diaris de partit polític, 
o bé d’avisos i notícies, anèmies, sen-
se solta ni volta, instrument d’algun ca-
pitalista. Aquells dies hi liavia el mo-

EL MATÍ EL «sáfe, MATÍ
ROME?

ORGANITZACIÓ d 'o FICIXBS
PEI. SISTEMA DE FITXES

- . - .. ;............. .....................

Fitxers i mobles d'acer, màquines per 
a circulars i per a imprimir adreces
Via ï.nietnnn, 51 — «nreelona

EL NOSTRE DIARI
I.-UN DIARI CATÒLIC

Din t r e el marc de les publicacions catòliques catalanes—on trobem, des de la re-
vista d’estudis fins a la fulla popular, passant pel setmanari de combat i per les 
revistes piadoses de vària mena—manca evidentment el gran òrgan quotidià que 

les completi totes i en sigui l’instrument de coordinació i de propaganda. Quan ell sortirà, 
per any nou, si Déu vol, el quadre de les nostres publicacions començarà a presentar 
un aspecte de cosa completa.

En aquest període d’evident ' neguit pels problemes espirituals, que se sent pertot, i 
que a casa nostra ha pres la forma francament religiosa, no tindríem perdó de Déu si 
no intentàvem de fornir el nostre poble d’un diari francament confessional. En cap 
país catòlic o on el Catolicisme tingui una força considerable, no manca una publicació 
així; molt menys ha de mancar en el nostre, que, entre els catòlics, és un país d’esde-
venidor, que coneix com pocs altres l’oreig de primavera que atia flames, escampa lla-
vors i fa voleiar senyeres d’ideal.

En un poble on cada dia—materialment cada dia de vint-i-quatre hores—creix el nom-
bre de lectors, que aviat serà un poble lector en massa, és ja vergonyós que els catòlics, 
que constituïm la normalitat, arribem tard a escampar l’aigua de la veritat i del bé, úni-
ca que apaga la set de la terra i.la fecunda per a les collites saboroses.

Ca r it a t , veritat i justícia són les nostres senyeres. Caritat envers tolhom és la for-
ma substancial amb què animarem la nostra actuació. Veritat sincera, altura d’es-
perit damunt tota política particular, independència de tot allò que no sigui un 

deure, serà la nostra posició entre l’estol de lluitadors,
Enemics d'e la discòrdia, més que més entre germans, defugirem sempre tota polèmi-

ca que no sigui per a la defensa d’idees generals i d’alts interessos, però sempre oblida-
rem del contradictor tot el que no siguin mèrits i bones qualitats. Justícia i cortesia son 
degudes a tothom, però, si mai han d’extremar-se, la lleialtat ens diu que ha d’ésser en-
vers l’enemic. La polèmica entre germans de fe no serà mai admesa a casa nostra; dms 
una altra germania més estreta de fronteres, però més comprensiva de parers dintre de-
lies, serà evitada al més possible. Creiem que la caritat té, pel cap baix, tants drets com 
la veritat, i tan sagrats. Contra Terror, caldria que tothom tingués una gran energia 
combativa; mes envers Terrat, tota l’efusió caritativa.

En s creiem, doncs, arribar en un moment oportuníssim, que si de res peca, és d’un 
xic tardà. No pervindríem mai a ésser un poble normal, si manteníem indefinida-
ment davant el deure religiós, implacable d’exigències, però amorós de prometen- 

ces, cap qüestió prèvia que li impedís de fer-se sentir des de la gran premsa. Creiem, 
doncs, en l’oportunitat i confiem en l’èxit, afermançats encara per les innombrables sim-
paties i els acolliments generosos que hem trobat i trobem cada diav els quals demostren 
que la renovació religiosa que venturosament operen causes diverses i confluents, arriba 
ja a un principi de plenitud , que no pot passar-se més temps d’una publicació com la

: que tenim en projecte
L’emprenem sense cap covardia, però també sense cap petulància.
Un país en l’àhima del qual viu una tradició cristiana de vint segles, en porta instin-

tivament l’empremta en les seves manifestacions autèntiques. Esclatant en el temple i 
en la llar, difusa en certs medis culturals i socials, a penes hi ha indret on arribi a esvair- 
se. Responent a aquests matisos, tenim diaris catòlics de moltes modalitats, però no te-
nim el diari confessional escrit en català. Creiem arribada la saó de fer-lo, ben entès, 
però, que no pensem pas preparar cl diari catòlic, sinó un diari catòlic que vol conviure 
germanívolament amb els altres, tant els de catolicisme declarat com els de catolicisme 
biològic.

IL-UN DIARI INDEPENDENT

EL MATÍ serà un diari independent. Però no amb la independència doctrinal, moltes 
vegades fictícia, de les empreses de guany, sinó amb la noble independència de qui n 
vincula el pensament i la voluntat més que als dictats del deure en els seus multiples 

aspectes. El deure religiós, el deure patriòtic, el deure moral, ens lligaran en una veri-
table esclavitud. Les disciplines purament humanes, de qualsevol ordre que sigui, no en 
imposaran més que el respecte que mereixin. ...

No caldria afegir que no intentem de fundar un partit catòlic, cosa sempre Per{{ • 
però, al nostre parer, del tot malavinent en països on el catolicisme constituer 1 es 
normal de la gent. No voldríem tancar dins una cleda, ni que semblés que ho intente , 
aquella gran institució a qui Déu ha donat tot el món en herència: l’Església.

Aquesta actitud deslligada dels partits ens posarà fora dels trontolls de la Poll° ' 
Alts i baixos de partits, bogues fugisseres de personalitats que aixequen o aterren 
diari, no ens han d’afectar per a res. • a

Però tampoc no ens han de privar de pensar en matèria política. Hi ha una doc 
política dictada pel seny cristià i pel seny natural, en la qual haurien de coincidir 
els partits i totes les escoles. Aquesta serà la nostra política.

Tt h o m ha de coincidir en el desig del progrés material en els seus variats aspee 
tes agrícoles, industrials, comercials, etc., que no cal enumerar. Totes les q 
tions referents a aquests interessos seran tractades amb detenció.

Però, a més, i per damunt del progrés matc-ial, hi ha Televació í la puresa de i r 
rît, sense la qual els avanços econòmics i les comoditats de la civilització externa s 
neren aviat en barbàrie. Creiem que la forma més alta de la ciutadania és Tamor est 
dels ciutadans ells amb ells per damunt de tota divisió de partit i de classe. Amb q 
amor, el progrés material ajuda a la convivència social; sense aquest amor, la co P 
met.
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.•¡ment dels exercicis del pare Vallet, 
deshores vaig conèixer un jove, en Joan- 
B ptista Solervicens i alguns amics 
Xs que hi pertanyien. Ells remogue- 

n ¿1 projecte del diari entre els exerci-
es on trobà bona acollida. En Soler-

vicens era un bon animador. També hi 
havia un petit cercle de joves que s’a- 
n,e<rava entorn de «La Paraula Cristia-
na,0 Entre aquests hi havia en Maurici
Serrahima. El projecte del diari era tam-
bé vist amb franca simpatia per gent de 
nrocediència tan diversa i de tant de 
nresti°i, que poguérem llançar al públic 
una criàa signada, a més d’altres, per 
l’escultor Josep Llimona, per Joaquim 
Ruyra pels músics Lluís Millet i Ama-
deu Vives i pel pare Miquel d’Esplu- 
«ues que dirigia la revista de filosofia 
Æritèrion».

L’EMISSIÓ I COMPRA D’ACCIONS

Vist que veritablement una part escolli-
da i nombrosa del públic català volia el 
nostre diari, calia que la societat anòni-
ma fos un fet, i que ens poséssim de se-
guida a la venda de les accions. Fou un 
treball que exigí obstinació i rapidesa, 
però no pas de mal fer. Un grup de qua-
tre o cinc persones subscriví les prime-
res accions en efectiu per subvenir a les 
despeses més immediates.

Com ens ficaríem a les cases per dema-
nar la subscripció d’accions? El recurs, 
bon xic abusiu, fou el d’aquella dita del 
poble : «A un mal pas, poseu-hi un fra-
re». Aquesta dita caigué sobre la bondat 
del pare Antoni Maria de Barcelona. 
Inútilment el pare Miquel d’Esplugues 
em demanà que no n’abusés. Li vaig fer 
el pagès, com devia. Mentre subscri-
víem accions condicionades, que no se-
rien fetes efectives fins al moment que 
sortís el diari, amb el crèdit que ens con-
ferien, ja adquiríem linotips, caixes de 
tipus d’impremta (no cal dir que la 
compra de les màquines ventureres de 
la primera conversa tinguda a casa d’en 
Jardí havia estat abandonada), llogàvem 
un local espaiós a la carretera de Ribes 
on ja treballava un muntador alemany 
per a la rotativa i un d’anglès per a les 
linotips, i ja organitzàvem l’equip de la 
impremta i dels repartidors. I, no cal 
dir-ho, la redacció.
El pare Vailet, un moment refractari al 
nostre projecte, ens afavorí tant com po-
gué, després d’una conversa crua i de-
cisiva, tinguda a casa meva. El doctor 
Cardó a moments hi creia, a moments 
no, i aleshores em venia a dir que no 
comptés amb ell, que tenia molta feina ; 
i després, tot d’una, retornava, i fins ens 
acompanyà algun cop a les visites de

venda d’accions i intervingué en un mí-
ting de propaganda, a Figueres.
Anàvem a cases amigues, però no po-
dia presentar-m’hi sol amb en Junoy. 
Ens haurien aturats a la porta donant-nos 
una excusa que, traduïda en sec, voldria 
dir : «Déu us empari, germans ; serà un 
altre dia.» En canvi, anant-hi amb el pa-
re Antoni, ens feien entrar en una saleta 
de rebre. Ja érem a dins. Aleshores ens 
explicàvem. No semblava que el pare 
Antoni ens acompanyés, sinó que nosal-
tres érem el seu seguici. En Junoy no 
era gaire eloqüent. El pare Antoni par-
lava de l’economia de l’empresa, i es 
veia que no hi entenia ben res. Miràvem 
de fer conèixer que hi havia molta gent 
interessada. I com que això era veritat, 
i que les accions eren condicionades, i que 
al capdavall, els qui ens rebien veien el 
nostre projecte amb simpatia, en subs-
crivien algunes. I així arribàrem a subs-
criure unes 500.000 pessetes, que, en 
aquell temps, era un bon punt de par-
tida.
La comissió que preparava l’aparició del 
nostre diari variava segons les circums-
tàncies) i s’adaptava com millor podíem 
al bon èxit. Ni amb els amics de les 
primeries ni amb els que després vin-
gueren, no hi havia secret. Si. estaven 
enfeinats i no ens podien seguir pas a 
pas, la confiança que ens havien posa-

MATÍ Magatzems JORBA
Barcelona i Manresa
és on sempre compra-
rà vostè més barat

MATÍ

a t o  venim, doncs a dividir; ben ai contrari: venim perquè en mig de divisions i de 
j\¡ lluites, no oblidem allò en què hem d’estar sempre units i treballar conjuntament

En les qüestions socials, tan vives i sovint tan enverinades entre nosaltres, segui-
rem sempre els ensenyaments de l’Església, i cap mena d’interès no desfigurarà mai 
aquest criteri. * '

Només sobre la germanor es poden bastir les millores socials. I aquesta germanor 
-en la seva forma més pura—només l’ensenya l’Església. Però per defensar-la i esten- 
dre-la, cal sovint una valentia que no hem vist gaire al nostre país, i que tindrem, si Déu 
vol.

A^ò serà EL MATÍ. El poble ha de dir ara si judica encertada aquesta orientació, 
ÏT i ben ayiat, si creu reeixida la forma en què ens esforçarem a acomplir-la.

Barcelona, octubre de 1928.

Jo s e p M. CAPDEVTLA - .To s k p M, JUNOY 
Jo a n  B. SOLERVICENS ’

Seguint el programa que acabeu de Uegir, el.nostre diari tindrà una informació ben 
completa iordenada, distribuïda en nombroses seccions, amb els seus comentaris opor- 

qüestions econòmiques, agrícoles, d'esport, etc.; articles, ' informació extensa i co-
Mntaris sobre qüestions socials i religioses, científiques, polítiques, literàries, pedagògi- 
Ques> filosòfiques, etc.

Podem dir que hi escriuran escriptors selectes, especialitzats, i que-Joden donar, en 
conjunt, un panorama variat i complet de les coses del dia, en tots els ordres, i orientar el 
l(ctor en les matèries més útils i controvertides. MATÍ tindrà una ideologia clara i 
Ma-, la qua correspon a la Catalunya cristiana:

fifi MATÍ tindrà la col·laboració d’eminents autors estrangers, amb articles escrits 
Cessament i únicament per al nostre diari.

sigueu negligents en una cosa que vol tan poc esforç i sacrifici com és subscriure?$ 
01 vostre diari.

fieu de saber triar el vostre diari: el diari que entra a casa vostra ha de respondre
‘oostre pensar i als vostres sentiments. ,
-Vo espereu que surti el diari per subscriure-us-hi. Cal que ja surti amb una subs- 

CT,pció copiosa, i que així pugui distribuir bé un gran tiratge.
Ompliu el butlletí adjunt ara mateix, i envieu-ïo al correu.

No cal dir que un ¿'.ari catòlic deu tota deferència i- obediència a les autoritats ecle-
siàstiques; també és natural que els membres de la clerecia, tant secular com regular, el 
vegin amb simpatia, i així ens ho han confirmat, sense- excepció, totes les personalitats 
d’aquests ordres amb qui hem consultat el nostre projecte, i els encoratjaments i col·labo-
racions que n’hem rebut d’arreu de Catalunya. . ■

Entre l’estament seglar comptem amb valuoses amistats, la llista de les quals fóra inter-
minable. Triades a l’atzar, esmentarem per avui les següents'.

Joaquim RUYRA.-Amadeu VIVES? Josep ROIG I RAVENTÓS.-J. F. RÀFOLS/rçmíccíe- 
Jeroni.de MORA GAS, Metge i publicista.-Georges DWELSHAUVERS,Pzr>/. de l'Institut Catò-
lic de París. - Ignasi VIDAL, Industrial.-Tomàs CARRERAS MWNG,Catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona.-Joaquim M. DE NADAL’,Advocat i publicista.-Joan MONEVA I PUYOL, 
Catedràtic de la Universitat de Saragossa. - Emili CMWMik,industrial. - Josep LLIMONA? 
Vicents VIDAL,Industrial. - Lluís REQUESENS, Catedràtic de la Universitat de Santiago. - 
Vicents SOLÉ DE SOJOr Epifani de FORTUNYr Ignasi de LLANZA 1 DE MONTOLIU,Ad-
vocat i propietari.-Josep VALLS? Eladi HOMS.-Josep M. BOADA^^vocat- Lluís MILLET.
- Oriol LUM0NÁ,-£»gw’7«ri- Ramon d‘ ÀLÒS-MONER,A/eznóze de Tínstitut d’Estudis Cata-
lans.-Ramon TOR r Manuel BLANCAFORT? Joaquim BÁLCGULS,Catedràtic de la Universi-
tat de Barcelona.-Josep M. FOLCH ITORRESr Lluís SERRAHLMA,^rfvocoí.-Vicents COMA
I SÓLJCÍ,Publicista- - Miquel REGÀS.- Josep M. LÓPEZ-PICÓ-Domènec SUGRANYES. 

Arquitecte de <La Sagrada família» .-Lluís TINTO RÉ I MERCADER, Publicista.- Joaquim 
CIVERAI SORMANI,A«Mícwfa.-Pere BOSCH I GIMPERA,Caíeofràrie de la Universitat de Bar-

celona.-Josep MASSÓr Josep FLO-TÉRMENS,Emili VALEÈS?-Angel GRAU.
- Pau ROMEVA.-Vicente CAPDEVILA,Advocat. - Ricard A. LATCHAM, Catedràtic de la 
Universitat Catòlica de Santiago de Xile. - Vicents de BALANZÓ.- Enric C. RÍCART.- 
Miquel, CARRERAS.- Lola . ANGLADA.- Maria Adela TREPAT,Prof, de Tínstitut de Beusr 
-Joaquim M1R.--F-. VALLS I TABERNER, Membre de Tínstitut d’Estudis Catalans. - Etc.
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que viu a ............................................... carrer d-
es subscriu al diari EI, MATÍ. Signatura "del subscriptor.

Preu de subscripció: «‘50 pessetas mensuals - Pagament per ............  (anys, semestres, trimestres o mesos)
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bd ELS ESTATS UMTS D’EUROPA L'HO AIE MAQUINA

!. Telhrm te 
atrf rr.t

'Plfl Çt STOUI A NO-

UE SANT JULIA
lit- VII.vrOIiTA

a z

M CU'l>Ftïl~i

R 8ÍAND, l’ifiaxtru nisMx franrfis d'Afrt».Entra»- 
en», h» fri j* « U .Wu-tsi <{e Nartnos U p«.

r*«lA dVMwhar la rooetlluriô d-H Kst»t» i «il», «i‘Ku 
«•IM. !-f tnRjà rl'ona e„j«*à pumwwtH raxau-nnra, de» 
«a*!», « soar, «s- ajsaonant fin» a esdeswi» }*•
lltfen. AHÍ h« piusat » trnir rstat ufirist itt» «pi 
raeiô «enrm» <(i«r finr, «hir «emblava (,d ,.>« ou» un.
pta drfc, «iMooaH# ,p<nà (.tobfcntàt ir. perà qslr,
Uonaleii, lé fana trsn·.a·mlíiwi» pey.jU- .ol«xi«t a 
tnt- rbt qui es . «pÎen-A de i’rs·lr.a·nt'l·f· •!.'! Watte «•»•

Comencem per dit que. île* del |«nt <lr vi»Ja rfi». 
Ub< <-) jwojft te dr Briand iwtelx lotra Ira «impatini 
Fstrànj-çf -la psthirs «tnh R«ç*sle» de gçrnisw*. ta- 
lalatilrar talment Rur» lntere«* que In ç.«-fra rade- 
«injfiit automat iramirnt isniraralhlr. ¡^epatar per » demi 
unoow toé» wteia<lr» rn i'esprrtt que le» que tenrn pvy. 
basatoenj «i» inieretaos mnlrrlal». wti «s-mper obra 
cristians. o, si tant no, obra «mroniaàt atnh Ffapefti 
del Cristianisme.

Hem tie mnfeçasr, peril, que la rapidesa smb qui

«.-.«piada. aloó óna patroeiiuhla per un faune Un 
wUn île le» résiliât» sms. un politic re-pooiaW-, ma 
ha ««.«st <-<rt «veraJUrli!. No «aluîem oa» tiir rtilr- 
ptínuneal qne .lulrf^ni lie la plena «Inrenlat de, Briand, 
f-a ses* actitud en aquesta qOesttó. t retirant lea eon- 
surtíais lie reserva I dilació que aoleu tenir el» polities,
I Unfit He's ft» aoveeoants. rn projecte» .ie psfiítlra «lea 
lisia, musida n eerear rano» «uiderrrntr» que hagm rom 
Jim r»Wi«tre ratad.sta francés, j«.tser fin» Aman' a rll 
maleta una srasaetd artdieud de uius-ritat.

i'tliueranunt. el projette tendéis • «stahln entre 
el» Estais tina lligan.a ile tal natura, que Inri» I» guer 
ra entre ell» meeásieoiuent Imiw-sfblr. Cwicedtut tula 
1» |«rl que de fer » EbmnMillartsroe en Fe»
perit deis gotemania francesos en (er aquesta pensáis 
la («opuse» que en «fer -le lanta tmnseendtnei» 
bf. Hílale! no- lia Irt el pas «ensé muqUar -nmb l'tt- 
qiiteseioría dels «rus tsiHesuesi. «> ptuiem .fiqtdar que 
l'F,«l«t a qui iwid mó» la pau í» svui día FEstat fran 
eía. ile la ffwtrHa numera qne a qn| méa eonró que 
s'aoabi pe» rentpr» de plralejar é« « q«t ha çuaoyat «Is 
•rats (Arla 1 td tutea lea aspiración» ssllsfetes. Perú 
França up (iron qne h» lia a Europa «coy ni» -p el 
(det eruentisslnt dr 1014-lálft ; «ap que hl ha vence-
dor» tteatunlriita. aap qne h| ha «entrai» «ne «intpa- 
title» »mb des-smlenU I «uh sençu!». Rówla I Jli 
11». pee no parlar de raj. nu1* nadó, ttp rom¡orteiim. 
almenys rordialmeni vn Int ní oraimeni • els enlo- 
«iasm-s pseifetós de'ta França «tisfeta... U pa» no 
/« tan -uuesnrwia corn es desitja > eal fer «1» toipos- 
.tHe« |mr a*sr«nn»rda. fn» lligada d'Intereusna eçoní- 
mtr», I «1 p«»t tee-et. poiftfcs. <«U » hase del ntunWl-

EU CíWEICTE RlISSO-XINES
« qbeattó rtel ferrocarril de FPat Sin*», que fou j* una de les esme» j 
que precipitaren o» tW» ta gnexra rnsass-Japossma, «menaça taons*

A la primera plana d’un número d’«EI Matí», del primer any de la seva publioació, uns 
títols que semblen conservar actualitat. Un d’ells correspon a un article del doctor Cardó.

da no-tenia límits. Amb altres ens po-
díem veure més sovint, com amb el 
senyor Vicenç Vidal i el seu germà Ig-
nasi, amb l’advocat barceloní J. M. Boa-
da, antic company universitari, i amb 
el senyor Emili Campanyà, que vèiem 
gairebé cada dia. Altres ens seguien 
més de lluny, amb el mateix interès i 
simpatia, com el senyor Riera i Sala, el 
senyor Gomis, de Manresa, o el senyor 
Joan Ferran Lamich, de Cervera.

LA SUBSCRIPCIÓ I LA SORTIDA
Un dia, parlant amb en Junoy en una 
tauleta de no sé quin cafè, li deia : «Hem 
de tenir resolta l’economia del diari des 
del primer dia que surti. Ja ha de tenir 
subscripció per a viure. Si hem d’es-
perar que els subscriptors ens arribin 
d’un a un, començarem amb una penú-
ria que ens posarà a la mercè de qual-
sevol enemic. Ara hauríem de comen-
çar a córrer pobles, i amb la propagan-
da espargiríem bloquets de subscripció. 
I estigueu segur que tothom s’hi subs-
criuria. Es un compromís tan petit i tan 
llunyà ! » _ Aquests acudits, a en Junoy 
sempre li feien gràcia, i anava seguint 
la cadena d’episodis amb l’interès de qui 
llegeix una novel·la.
Aleshores començàrem les anades a po-
bles en un seguit de mítings de propa-
ganda. No hi vingueren mai ni en Ju-
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olraunt indefinit ie les actuals fruaiero» i del règim 
.-olunlaJ »eui ïlfftA t de la reoihní» de lote* les »!■ 
lie* luu-ioo» a ll·ir* amhleiPO* legitimes o iHrgítnne* 
Signifie.»»la P-r a França 1» moauiidai!<• drfidltlva -le I* 
iniñeja aconseguida *1 çaorp de batalla en r»«iueniat 
quadflenm trigie.

Àqnesle» •-naelenn-ioro ¡«uen nn tel de dubte a 
la pilena ««veritat dels «entlmenta humanitari» de la 
França virloriooi. Faria m-a £on «feete que la ini-
ciativa oficial hagufia partit d’nn* uu-uí vençuda.

IFÀlemán.»*, per exemple, l’erfi .\l»«ian>a li i» 
la KV8 Itandrr» rt«arborsd», qne ja eometitàrrm rifes, 
enrera, i que s’raean ietet la maltita qu* arborava 
Fiança durant la «nerra. França no pot nblnUr que 
un deH.iarlor» més rieelsiaa de la seva víctòri* f.m Is 
«imjsçlfa qne arreu del món ileqiert* la «eva jwslctú 
d'eniAÍda l la hrlla ideologia *<nh <P»F •* slefensa»*. 
Aquest* bandera II ha calgut de les mat». .Mdho dit. 
l'ha Hmçada. i Alemanya s'ha »euitai * arr< i·lvçar-ta. 
A»nt óa Alemany» I» qui e» »a guanyant a i-- a J»»' 
aqncB valor luquascieralde i Inapte, table que ahir »» 
•ieeantar la vlelótl». i/artUusi lie la noise.nia An-
glaterra que van creani el» Ub&istea ó» també pe.ni 
aignibrativa. No fia poadhle que la prrsinràri» tran-
se»* no hagi vist el ,retlU que eompwta una Atenían)* 
«•trullada da la simpatía universal, amb una Angla- 
térra heas.dent, una Itill* enfrbrsda d'pnprrulcunr 
I d'nitres elements que podrien cejiqdu»r encara n>è»

! ó ra aquest nurment oporiunswim que ts veu 
antorltssii* tlel teu primer ministre pr«’ri»,t” t'ideal 
«impàlie, hnmanil^ri. «parentment «rtsenk, dels Estats 
CnMs d’Knropa. . f‘e,-*»rra dr an«pu-açv» sí sosjqieta 
qua França b» ïolgn» iitsp.«ar • Atemanya el distat 
d'tdealist* que litrla perdnt stes ste la signatura Al 
Traçtat de VerasHe» — l et tiret » la simpatia wu- 
.♦is«|?

E» pniílfsw imerracimi*!, çranre ert U «encroûtai 
pur», sense malicias Inldcraa» egoistr» «llrorlst» lAlul- 
ment. és irnou u mvaires d'fogeotittM- <Aq»es«a Hi- 
çó »»» nanvé molt a notait res.)

En un ns-t. prwscíndlnl d- les dtAeutfsl» pràctiques 
qu« la hMArta. ffsOOemM, »t» odi» dr Jxthlea i les 
mrJtr» qfieaMon» encara tnwdte» oposaran al projede 
hrlandtsts. a justamenl atenent * aqttestr* dificultats, 
qne no ban ndat obstacle porqué on polític realista 
hsrrl fei la gran invqoot». creiem qne el dca«í de tsm- 
snlldar M» guaar» de ia eíctArta I ol d'ar rahassar a 
Alemany» el prrstlgl d'h.imaoliàrta 1 pacifista entren 
por molt en la inlenris'. ,W» gnve»n»nt« framesea. quan 
posgswm «rd-mr.eii.cnl la magnífica utopia d«4* Fststa 
l'nlt* d'Europsu

C*»t*s CARPO

ací nn dlhs... <Je «.firat

g!- NX, nedí d'óltim» I—

r l'riçal futur d'squeai» w

«ni·i pels (sbre-ants sujet noms. Kl 
s-afntà T««ssg AA-< Ivsuç. entrevist

d’atlscàs'i ímnianssuncarms. serà «ome- 
rtet enmugre d’anacu’. sW gorro rus 
eicssaltvl*. fs-r tai sir portar a eap 
el líesenos! Usinent de! j».qrr««i* de

lbrrant aqarad ans .'•'(•■riman a 
Xtea SO sewqdan» (millar», i s'cspe, 
r» qne en el Weraeui de dm «ny*. el 
gueern r»aeiu«*¡e.ta rompit amb un* 
arm»*!* acris -unuslcfat.lc Tambó «e 
»«i> qu- rl govern '»aal d- ‘ imlt*. 
ha inRititat de NaOqatn *

installa. Us 1- tinier c.ttl» » al ptnrí». 
ra» do Ktangtimg, rl spnil pctnrla es 
s-reu que ha estai doervM. mitjao- 
ç*ul tioa aebsentuó <!• ) g-ocen rl qu»l

»er»« <1 dteS <1 ■incautar «r «ida 
ajuuelís pee a fin* mtltlm», en ra»

eCra.tat. -- Atlante.

noy ni el pare Antoni. Hi anava jo amb 
un grup de joves, entre ells en Joan 
B. Solervicens, en Narcís de Carreras i 
en Manel Thió i Rodés. De primer par-
lava brevíssimament el que tenia una 
eloqüència més precària. Jo solia, doncs, 
començar. I l’últim era quasi sempre en 
Thió i Rodés, que era el millor ora-
dor. De seguida, a cop calent, repartíem 
els blocs de subscripció, i alguns ja s’om- 
plien allí mateix. El dia de la sortida 
del diari, ja tenia uns quinze mil subs-
criptors.
L’altra feina preparatòria era fàcil i rà-
pida. Escollírem un paper semblant al 
del diari anglès «Daily Herald». En Ju-
noy planejava detalladament la presen-
tació i encarregava els gravadets de les 
vinyetes, les quals, ben repartides en les 
seccions diverses, hi feien trobadissa 
qualsevol informació. Teníem un pis per. 
a les oficines d’administració i redacció 
a la Rambla de Canaletes. Ja teníem la 
redacció ben organitzada. Fins en això, 
gràcies a Déu, érem federals. El dia-
ri sortiria dividit en seccions diverses, 
generalment d’una plana, i amb direc-
tor propi cadascuna. La pàgina religio-
sa, dirigida per mossèn Alfons M. Ra-
mírez ; la de Barcelona, per Joaquim Ci-
vera i Sormaní ; la d’informació estran-
gera, per Jaume Ruiz Manent ; la d’in-
formació comarcal, per Narcís de Car-
reras, etc. L’encarregat d’una secció, en 
rebia directament la informació, la cor-

respondència i els articles, i en disposava 
com si dirigís un petit diari. Qualsevol 
conflicte que sorgís, el resoldria amb la 
direcció general del diari. Mai no hi ha-
gué dubtes ni conflictes. I en canvi sa 
biem que tot el diari era vist en detall 
per redactors responsables, i evitàvem 
qualsevol descuit o sorpresa.
Ens escollírem un censor eclesiàstic que 
fou el doctor Alfons M. Ribó, canons 
de Barcelona. 1 també com a conseller 
teníem el doctor Josep M. Llovera, que 
sovint venia a la redacció, sempre ama-
ble i atent a qualsevol consulta o pre-
gunta que li fos feta.
Els cinc o sis primers dies el diari fou im-
près d’amagat, amb un tiratge d’una vin-
tena d’exemplars, a fi de veure’ns-el fet. 
En aquesta prova, tots els detalls eren 
atesos amb tant de mirament, que l’an-
glès muntador de linotips, un mecànic 
feiner i misteriosament silenciós, que 
mai no havia dit aquesta boca es meva, 
rompé el silenci, i ens vingué a dir: 
—Excusin, senyors, una pregunta : em 
podrien dir qui és aquest senyor poderós 
que fa un diari per a una vintena d’a-
mics ?
Ja només calia dir : que surti demà. I 
fou dit, i sortí al públic el dia 24 de 
maig de 1929.

INDEPENDÈNCIA DEL DIARI
Tots els qui intervingueren en el diari 
sempre entengueren que era només un 
instrument de difusió de doctrines com-
partides per gent de diferents partits po-
lítics, i mai l’instrument de cap grup 
ni de cap partit. I que hi era donada als 
problemes socials una atenció que su-
plia la negligència de l’altra premsa.
Mes, dins la lluita política, no podíem 
pas viure als núvols. Naturalment qne 
hi havia actuacions polítiques que po-
díem aplaudir, com per exemple la in-
tervenció del diputat Pau Rotneva al Par-
lament de Catalunya en la Llei de con-
tractes de conreu. Era redactor d’«El 
Matí» i alhora diputat del nou partit 
d’Unió Democràtica. Ni aquest partit in-
tervingué mai en les directives del dia-
ri, ni el diari intervingué per res en les 
directives del partit. Eren lligams de 
col·laboració natural, d’aquells que donen 
eficàcia a les doctrines. Quan mossèn Al-
bert Bonet fundà la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, sabia que podia 
disposar de les pàgines d’«El .Mati»- 
Quin inconvenient podia haver-hi?
Aquest és el sentit que cal 
lligams del diari amb el partit d un» 
Democràtica i amb la Federació de R 
ves Cristians, a què fa referència la n ' 
tòria de la premsa catalana.
És que el diari era fet únicament P® 
servir al país. No tenia cap, espent 
domini. Servir i dominar, són dues 
tituds oposades. Per a entendre ns 
poques paraules : hi ha una menta 
de tipus oriental, a la moresca, Qa , 
amb la qual l’autoritat del reieto o 
califa mana despòticament, i els p 
súbdits han d’obeir-la de grat o P®r . • 
ça ; hi ha, al contrari, un esperit de 
lització cristiana on l’autoritat mj 
ta s’anomena : Semis servorumVe , 
vidor dels servidors de Déu. I 1’ 
tot dit. — JOSEP M. CAPDEVILA.
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