
CRÓNICA 
in: / i 

Conferència Nacional Catalana 
ini<i\i;s: in i / ' li.», in. ii- iI;I.I:I'O\: HÍH S. /». 

Reglament de la Conferència 
A r t i c l e I 

La "Conferència Nacional 
Catalana", que es reunirà a Bnrcelona 
els dies 4 i 5 del mes de juny d'aquest 
any, té per objecte refermar i enri
quir l'ideari catalanista, estsblir les 
normes essencials de la sevj realit
zació i apligar les forces asperees 
del Nacionalisme català per a una ac
ció permanent. 

La "Conferència" es regirà per 
aquest Reglament i, en quant n<, alwsri, 
per lea decisions IIL la pi 

A r t i c l e I I 

Pendran únicament part a 
la "Conferència" aquells qui atenta
ran degudament el títol d'in|Cr¡pCió. 
Hi haurà tres classes d ' insc^ , que 
seran: 1. Membres d'honor; J. Mem
bres col·lectius; i 3. Membres numera
ris. El tftol serà personal ¡ intransfe
rible per als membres d'honor i els 
numeraris. Les inscripcions col·lecti
ves donen dret a l'entitat inscrita a 
tenir dos representants, especialment 
delegats. La delegació s'entenfcft com
pleta i sense reserves. 

A r t i c l e l l i 

La "Conferència "celebra
rà tres sessions. 

A r t i c l e I V 

En la primera se%j0, ei 4 

juny, matí, s'elegirà el Presid(nt ¡ dos 

Vice-presidents de ta "Conferència", 
els quals, junt amb la Comissió execu
tiva, curaran del seu ordre t desenrot
llament. 

En aquesta sessió es donarà compte, 
sense discussió, de les comunicacions 
rebudes, que no tinguin caràcter d'es
mena a les conclusions de les ponèn
cies, reservant-se aquestes comunica
cions per a llur estudi i, si cal, realit
zació, amb destí a l'organització na
cionalista que podrà resultar de la 
"Conferència". 

Article V 

En la segona sessió, el 4 
juny, farda, es desenrotllaran Ics po
nències "Doctrin;. nacionalista" i "Ac
tuació del Nacionalisme en les corpo
racions públiques catalanes", discu
tint-se i votant-se les esmenes no in
corporades a la ponència. 

A r t i c l e V I 

En la tercera sessió, el 5 
juny. matí, es desenrotllaran les po
nències "Actuació del Nacionalisme 
envers i dins l'Estat espanyol" i "Or
ganització i propaganda", seguint-se 
per les esmenes el mateix procedir 
fixat en l'article anterior, A continuació 
i en vista de les conclusions aprovades 
sobre organització i propaganda, es 
pendran aquells acords que més es- I 

cauran per a portar-los a llur imme
diata realització. 

A r t i c l e V I I 

Els inscrits a la "Con
ferència" podran presentar esmenes a 
tes conclusions de les ponències, per 
escrit, i havent d'ésser precisament en 
poder de les Oficines (Trafalgar, 14, 
entresol), per tot el dia 1 de juny. Se'n 
lliurarà rebut a qui el demanarà. 

A r t i c l e V I U 

Només es discutiran les 
esmenes que, rebudes a temps, no ha
gin estat incorporades a la ponència 
respectiva. Hi haurà, per això, un torn 
en pro i un torn en contra, els quals 
no podran excedir de deu minuts cada 
un i una rectificació de cinc minuts, 
votant-se seguidament l'acceptació 0 
refús de l'esmena. Cas que algú no es
tés conforme amb qualsevol de les es
menes que hagin estat incorporades, 
es discutirà la conclusió provisional 
primitiva com una esmena. 

A r t i c l e I X 

Les votacions d'esmenes i 
les que comportessin els acords dels 
quals es parla en l'article VI es fa
ran per drets i asseguts i, només en cas 
d'ésser manifestament dubtós el resul
tat obtingut per aquest procediment, 
es faran nominatives. 
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C o n c l u s i ó 
Ponència primera: 

ihtctriïta 
nacionalista 

I.— Una superior comunitat natu
ral d'homes amb característiques físi
ques i morals pròpies, que la fan una 
i diversa de les altres, constitueix una 
noció. La nació, en tenir consciència 
d'ella mateixa, assoleix la plenitud de 
la seva personalitat. 

11. — Cada nació, com a persona na
tural col·lectiva, té el deure del propi 
perfeccionament i la missió de contri
buir, amb la seva aportació de cultura 
i civilització, al bé general dels po
bles, 

UI.— Per tal d'estar plenament ca
pacitada per al compliment d'aquest 
deure i d'aquesta missió, cada nació 
té dret a constituir-se en Estat, regint-
se ella mateixa. El grau de llibertat, 
l'estructura política de cada nació i la 
forma de la seva coordinació amb les 
altres depenen de la determinació prò
pia. Contradir aquest dret és atemptar 
a la llei natural de les societats huma
nes i constitueix una violació de la 
justícia. 

IV. Kl fet de la voluntat coilec-
ayala l'hora de la llibertat po

lítica d'una nació. Basta que la cons
ciència i la voluntat nacionals siguin 
expressades pels seus orgues i selec
cions representatives, perquè una na
ció mereixi, amb el reconeixement de 
la seva personalitat, l'exercici del dret 
de la pròpia determinació. 

V. — Catalunya és nació amb ple- | 
nitud de personalitat. Ho és per les se- i 
ves característiques naturals: geogra | 
Na, Listona, llengua, dret, art, econo- , 
mia...; ho és per la seva psicologia i 
per la seva cultura, que serven Pem-
prempta dels factors socials que pre
sidiren la seva formació; ho és perquè 
ha arribat a tenir consciència de la se
va personalitat i voluntat de servar-la, 
regir-la i perfeccionar-la. 

; | 'KUI. \C1A NACIONAL CATA! 

i s d e I c s 
VI. — L'actual estat social i el pro

grés polític de Catalunya són una pro
va suficient de l'imperatiu nacionalis
ta que l'informa. 

Vtl. — Davant aquest fet de volun
tat. l'Estat espanyol té el deure de re
conèixer Catalunya com a nacionali
tat política, amb els drets i prerrogati
ves que li pertoquen. 

VIII. — Mentrestant, Catalunya s'ha 
de preparar, desvetllant en tots els ca
talans la voluntat del propi governa-
ment i infonent-los plenitud de con
viccions i serena decisió nacionalista, 

IX. — Són deures elementals del 
nacionalista: 

a) Establir en la seva vida perso
nal i familiar una depurada i cons
cient catalanitat, procurant excel·lir 
per la seva valor humana, per tal d'a
tènyer la plena eficàcia difusiva del 
Nacionalisme. 

b) Exercir, sempre que sigui avi
nent, amb seny i fermesa, l'imperia
lisme individual de la seva catalanitat, 
influint amb la seva intervenció, en 
l'escola, la premsa, el treball, la vida 
de societat, la beneficència, la pietat, 
la ciència, l'art, la política. 

c) Cooperar a les obres i a les tas
ques que apleguin les idealitats, els 
esforços i els mitjans del Nacionalis
me, per tal d'aconseguir la llibertat de 
Catalunya. 

Ponèqeta segona: 

Actuació 
<fcl Nacionalisme 

en /<** Corporacions 
públiques cata

tanes 
I. — És deure del Nacionalisme d'in

tervenir i, si és possible, de dirigir les 
Corporacions públiques catalanes, 
tant les polítiques o populars, com 
les d'altre ordre—professionals, eco
nòmiques, científiques, etc.,—portant-

¡A 

P o ii è ii c i e s 
hi els homes que, per damunt de tot, 
ofereixin més garanties de competèn
cia i d'eficàcia nacionalista. 

II. —Tot seguit que el Nacionalis
me governi o influeixi les Corporacions 
publiques, ha de informar-les de cata
lanitat, fent que imperi arreu la llen
gua catalana, reivindicant l'herència 
de l'antiga Corporació de la qual la 
modernj en vingui a ser successora i 
valoritz'int el nostre patrimoni histò
ric, arttetic i ideològic; ha de vetllar 
perquè llur catalanitat sigui servada 
davant els forasters í, encara més, si 
són reïresentants oficials d'altres Es
tats o autoritats espanyoles; finalment, 
ha de procurar que la mateixa catala
nitat itiperi en les entitats que pres
tin serteï per compte d'elles i ha de 
cond¡c¡Dnar-la en les obres que sub
vencioni, entre les quals hi seran les 
que acompleixin finalitats bàsiques de 
nacionalització. 

III -*- El Nacionalisme, ultra els 
lofpin erceneinle hn de dur a 

les Corporacions populars un progra
ma de govern. És un deure; 

a) Que totes les despeses públi
ques carreguin equitativament damunt 
tots elt ciutadans mitjançant l'impost 
directe j progressiu que, sense excep
ció de persones individuals ni col·lec
tives, gravi totes les formes de rique
sa, esptcialment els capitals improduc
tius, i* mentre no s'arribi a llur total 
socializado, a les empreses explota-
dmes 4 serveis públics; i que marges 
diferencials impedeixin els abusos 
COntfO l'interès col·lectiu i contribuei
xin a «mentar la higiene, la cultura í 
l'estètita públiques. 

b) Que la major cultura possible 
sigui Proporcionada al major nombre 
de ciu'adans, vetllant perquè l'escola 
pública sigui en tots els ordres la mi
llor; que sigui fomentada l'educació 
ciuMOAa i la cultura física; que la 
Mancotunitat i l'Ajuntament de Bar
celona ttenguin especialment l'alta cul
tura catalana; curant, demés, la Man
comunitat d'espandir periòdicament 



arreu de Catalunya l'acció de les ins
titucions culturals i educadores. 

c) Que la política social sigui co
ordinada amb la política cultural, es
sent nexes d'unió els instituts d'orien
tació professional, l'ensenyament tèc
nic d'aprenents i obrers, les borses 
de treball, els ersenyaments agrícoles 
elementals; que els funcionaris i 
obrers de les Corporacions populars 
rebin d'elles el tracte més atemperat 
a la justicia, a l'equitat i a les necessi
tats del temps; que siguin, en go qur 
d'elles depengui, enrobustits l'esperit 
i les obres, de cooperació, tendint > 
suprimir l'intermediari entre el pro
ductor i la corporació consumidora. 

d) Que la beneficencia, no com 
obra potestativa de caritat, sinó com 
a deure inexcusable de justicia, sigui 
informada d'una espiritualitat i d'una 
tècnica intel·ligents i afectuoses; que 
sigui amatent a evitar les necessitats 
socials i a atendre-les allí mateix on 
es manifestin, i que tendeixi, en quant 
això no sigui possible, a coordinar am-
plament ela establiments i serveis més 
adequats de tot Catalunya. 

— IV.— Amb el li de donar organisme 
representatiu a personalitats naturals 
de la nostra terra i de satisfer millor 
tota mena de necessitats públiques, el 
Nacionalisme ha d'encoratjar la man
comunitat comarcal dels petits Ajun
taments. 

l'oui'iM-i» tereer»; 

Actuació 
del lyaçionalisnie 

<>nvcrs i ritan 
VEstat CH/anttfol 

I. —La Conferència proclama el 
dret del poble català a decidir per la 
lliure manifestació de la seva volun
tat el règim polític de Catalunya. 

II. — Dins els possibles agrupa
ments de nacions ibèriques, llatines, 
occidentals, o dins qualsevol altre unió 
d'Estats, on Catalunya pugui entrar 
en l'esdevenidor, la sobirania catalana 
no ha de tenir altres limitacions que 

l iARCKLONA. iS MAIG igaa 

aquelles que parteixen de l'espontani 
consentiment dels catalans. 

UI. — El Nacionalisme català ha 
d'utilitzar, per al triomf de les seves 
reivindicacions, tots els mitjans polí
tics i socials al seu abast i assenyalada
ment la mobilització de l'opinió cata
lana, l'acció de les Corporacions popu
lars i l'acció parlamentària. 

IV. - E l Nacionalisme català pot 
acudir a la intervenció en la política 
espanyola, sempre que aquesta inter
venció sigui una arma de combat i un 
eficaç instrument de pressió, salvant 
tothora la dignitat del nostre poble i 
la integritat del nostre ideal. 

V. — Una nació sotmesa es troba 
moralment en situació de guerra amb 
l'Estat que detenta la seva llibertat. 
Per això, si la intervenció pot ésser 
útil en condicions determinades, la par
ticipació responsable d'un Nacionalis
me en l'obra comuna—i, més que més, 
en l'obra de govern—contradiu essen
cialment el sentit de la causa nacio
nal, esborra el necessari sentiment 
d'oposició ¡ desmoralitza l'esperit pa
triòtic. 

VI. EI Nacionalisme català, en la 
lluita per la llibertat nacional de Cata
lunya, ha de constituir davant l'Estat 
espanyol un front únic de combat, sen
se perjudici de l'actuació separada i 
simultània dels diversos matisos en les 
qüestions diferencials que dins la nos
tra terra i dins l'Estat espanyol siguin 
plantejades. 

VII. — L'acció parlamentària del 
Nacionalisme català a les Corts d'Es
panya, mentre aquesta forma d'inter
venció es consideri útil ¡ oportuna, no 
pot consistir en un suau engranatge de 
la representació de Catalunya en el 
funcionament normal del Parlament 
espanyol, sinó que ha de tenir el caràc
ter d'una acció independent, desapa-
rionada, capac de dificultar les tasques 
de les Corts ¡ el joc de la política cen
tralista, quan calgui respondre a les 
agressions al dret de Catalunya o a 
la denegació de les justes demandes 
catalanes. 

VIII. — Mentre una nació no ha 
arribat a un grau suficientment alt de 
saturació patriòtica, no pot correr el 

a 
risc suprem de lliurar les batalles de
cisives per la seva llibertat, les quals, 
sense un atzar favorable, estarien per 
endavant perdudes; i, en els cas d'una 
victòria circumstancial, els fruits d'a
questa quedarien molt de temps en pe
rill. Per això l'acció de combat contra 
l'Estat espanyol unitari exigeix l'ex
tensió i la intensificació del sentiment 
nacional dels catalans, avui encara so
mort en amples sectors del nostre po
ble. El deure immediat del Naciona
lisme és el de preparar Catalunya per 
a totes les eventualitats que el demà 
li reservi. 

l ' o i i i · i u í r t q u a r t » : 

Organització 
i propaganda 
1. — Com a concreció de la Confe

rencia Nacional Catalana, es fundarà 
una Associació que portarà per nom 
ACCIÓ CATALANA. Seran les seves 
finalitats: 

a) Obtenir la llibertat de Catalu
nya, basada en l'auto-determinació. 

b) Catalanitzar intensament el nos
tre poble i infondre en l'ànima dels 
catalans el sentit de justícia i de 
cultura. 

c) Concentrar totes les energies 
nacionals de treball i producció, per 
tal que Catalunya pugui abastar-se, en 
el possible, a ella mateixa. 

II. — L'Associació serà única per 
tots els catalans, amb un domicili a 
Barcelona. Els socis seran individuals. 
Hi haurà una quota mensual obligatò
ria i altra voluntària, segons la capa
citat econòmica de cada u. Demés, po
drà l'Associació rebre donatius amb 
destinació a la caixa general o a cam
panyes especials determinades, 

III. I.a condició de soci obligarà 
a la contribució metàl·lica esmentada, 
a complir amb els deures político-so-
cials concretats en les Conclusions de 
la Conferència, i a la col·laboració per
sonal, quan sigui demanada. 

IV. — Regiran l'entitat un Consell 
central, que tindrà Delegacions comar
cals i Delegacions plurals o individuals 
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a tots els pobles de Catalunya i de 
fora d'ella on visquin catalans. 

V. — Es mantindrà una estreta unió 
entre els catalans de Catalunya i els 
que en viuen fora. portant-los el batec 
de la nostra vida i donant-los sensació 
de presencia dels nostres problemes, 
per tal que tothora sentin que Catalu
nya és una i és un l'esperit nacional 
de tots els catalans del món. 

VI.—Responent a les finalitats con
cretes de l'Associació, cada sector 
d'activitats serà intervingut per Co
missions especials. Ara per ara, es pre
veu la creació d'aquestes; Organitza
ció, Propaganda. Art. Professorat. 
Professions lliberals, Estudiants, Pa
gesia, Obrerisme, Indústria, Comerç i 
Deports. 

Vil. El Consell es compondrà 
d'un representant de cadascuna de les 
Comissions especials i de sis mem
bres designats per sufragi directe de 
tots els socis de l'entitat. El Consell 

nomenarà una Junta executiva com
posta de sis Vocals i un President, que 
ho serà el del Consell. La junta exe
cutiva portarà l'alta representació de 
l'Associació i durà a compliment els 
acords. 

VIII. — Els sis membres elegits per 
sufragi designaran les persones que 
han de formar cada Comissió espe
cial. Constituïdes aquestes, nomenaran 
un dels seus membres per formar part 
del Consell. 

IX. - A fi de no trencar l'orientació 
de les campanyes, l'elecció dels sis 
membres del Consell, designats per 
sufragi directe, es farà per terços cada 
dos anys. Les Comissions especials i 
la Junta executiva es renovaran per 
meitat cada dos anys. 

X. — La tasca dels organismes que 
han d'actuar a Catalunya s'engranarà 
amb la d'altres que puguin funcionar 
lluny d'aquella. Per ço que fa a la 
constitució, funcionament ¡ activitat 

d'aquests darrers no s'assenyalen nor
mes de cap naturalesa. 

XI. — La forma externa de la pro-
píganda nacionalista ha d'ésser oral i 
eterita, donant a la segona una espe
cial importància en tots els seus mit-
jins de difusió. També l'escola ha 
cïésser mitjà predilecte de formació 
nacionalista. 

XII. — La propaganda ha de tenir 
iximateix un sentit d'expansió, d'in
ternacionalització. Havem de fer que 
íl món conegui la nostra personalitat 
nacional. 

XIII. - Cal fer sentir als catalans el 
deure del sacrifici. 

XIV. — L'acció catalana menada 
ami) un gran sentit d'unitat i amb in
cansable persistència, ha de fer que 
cada nou dfa representi una adquisi
ció per al Nacionalisme. Que ningú, 
a presència d'una reculada, no hagi 
d'avergonyir-se per mancament del 
seu deure. 

CATALANS: 
Som ja a la vora dels dies de la magna Assem

blea que ha de fixar les normes que reclama l'estat 
actual del Nacionalisme per aconseguir l'alliberament 
de Catalunya. Cal, per tant. que treballem de ferm 
per assegurar-li el major èxit. 

Convertiu-vos en apòstols de la 

"CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA" 
Propagueu la bona nova, encoratgeu, els amics, 

feu-los-hi inscriure, i, en quant puguin, feu que 
nodreixin les llistes de susbscripció per a acció na
cionalista. 

Catalunya, mare generosa, vos ho pagarà amb 
escreix. 

Liti • IUflIilOl . 
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