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LO CATALANISTA que no pot restar indiferent devant las
greus desditxas que pateix actualment la nostra Pàtria, se dirigeix avuy à tots, los comarcans del Vallés .reclamant sa" aten: ció sobre l'important, document que segueix destinit àTeaccionar la opinió del paliís en sentit contrari als ..temperaments
fanfarrons y guerreres que predominan en la. Espanya castellana. Y al recomanar sa lectura als fills de Catajanya, los
excita à identificarse all son noWe esperit y sa criteri, pre.gintloshi que fagin tot quan los hi sia possible, cada hú dintre 1 círcul de la sua acció, pera infuhir en las esferas del:
C-obern central inclinantlo a gestionar la consecució de la Pau,
sense la p a l aorre 1' Estat induptablement a la mes terrible
.de las bancarrotas. .; .
Dia aixis lo MAHIFÈST de la ÏÏNIÓ CATALANISTA: ^ : í
La ÜNIO CATALANISTA, . impresioníidA fondament, per la gravetat
de las circ.unstaneins actuals, crida ni poble català à la-reflexió; li demana
que devant del abisme à que 1* empenyen, se deturi y pensi..
Lo mal d' avuy es ja vell en la historia d' Espanya, No es culpa d' ,
aquest, gobern pi d'aquell altre, ni del régimen parlamentari ni del absolut.
Los sisteraas de goberu han cambiat y han cambiat lós ministres, però no
ha cambiat lo desgàbell ni la imprevisió. Si una horà s' ha dit Felip I I , 1'
altra hora Fernando V I I ; l ' una hora ha estat un coEQpte-duch d' Olivares,
i' altra hora Un Cànovas del Castillo; ahir en ple • absolutisme, avuy en.
plena democràcia, y 'Is desastres s' han succehit settipre'Is una als altres..
Desde que '1 centre del govern s' estableix à Madrid, la desraenabració deis,,
dominis d' Espanya no ha parat may, Si avuy 's perden Cuba y Filipinas,
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V/feliÇ I I va p.prdl·e Holanda; lo compte duch d' Olivares, Portugal y '1 Ros-.,
ií^é-ií^- Feífp V, Bèlgica, Sardenya, Nàpols. Sicilià y Gibraltar; Carles HI-;,
•r;;l^;F^ííít;;'Fe-ínilndo- Vil/MéjIch, Perú, Bneuo-s Aires y tfintas aitras çolotiias^aniericanas,
'
;•: .Ei^ai^t j a pèr retreure :';is -de.sacerts de ja guerra de Cuba, pera record a r l a sancli y 'is tresors gue-.s' hauria estatviat Espanya concedint l a ;
?i.«jil^iofeía···qaafi nosaltres Tió "deyam, quan la insurrecció còmensava y soa ,
capdills.la a c e p í a v a u . Es tart pera fer veure com .la política de la guerra
" ha afavorit las.ambie'íqsas aspiracions dols n o h americans, sembrant en la
. isla odis"ineshorrables que n i la autonomia concedida à darrera llóra, ha
; pogut ofegar.
- • ;
'^•'r\-':':-À.y-ny estém al comensament d' unà guerra perillosíssima y encara som .
"íà temps à no cometre més errors com. los passats y que nosaltres també
per endavant anunciarem. La conducta dels Estats ü n i t s es injusta, la ser à agressió incalificable.· Peto ^s.• això suficient pjsrajustificar que Espanya s'enfonsi per complert en 1 a r n é s espantosa ruiria persistint on. una
/ l l u y t a desigual? <;Es pràctich, es d'uh seny equilibrat, passar per i m i dplor o s a - a m p u t a ^ S l ^ é s p r é s de una guerra terrible, font , dé m i l desastres,
.podentse fer avans de que aquestos' desastres vingan? iSerà més gloriosa
la transacció desprès d' haver consumat la nostra ruïna y haver vessat 'a
; "sanch dts milers de nostres soldats y haver portat à la fam milers- de farail i a s p b x e r a S j . ^ y ^ n à p a s avans?
;-; • ,LaS, gueri'ífpBodernas tenen perfactors capitalissíjhs la perfecció dels
:. niedis-de comSàt, la abundància de diners que à rius se necessitan y sen;«e 'Js quals lo valor personal serveix tantsols per sucumbir en inútils
sacrificis ^.Y quina es nostra verdadera situació econòmica apreciada
" sense quixotisme? Lo còrners parallsat; los valors
fiduciaris-depreciats;
los cambis ab 1' estranger pels nübols. Lo Banch d' Espanya no pot anar
• més enllà sense perjudicar grnvement lo seu crèdit; los fabricants no
. ^ o d e n . resistir per mes'tem ps lo actual desballestament, econémích y ab
,, fonda.recansa han-"de tancar sas fàbricas;-los pagesps ;diuhei! preu y. eu '
va ge 'is imposaran an.yadns de contribució que no pag'aràn perquè no
poden y perquè no es just que las pagu'n mon tres la riquesa mobiliària no
trihuta; totas las forsas de'í pals s'.aeaban, y al sentir, las esgarrifansas
ód*'uij..esfondrament general, 1' instint dc conservació .;porta ai esperit de
;;';tots a,n; mateix crit. «Satvém à Gatalunya»; que no han pasat los catalans
up sièl» d ' h e r ó y c h s esforsos pera crear una eíviliíàèló avansada eft
í'jiquèst Gantó d'Espanya à fi de que-'ns la llensin eh un moment do
:;bí)rratxera'en aras d' un fantasma sense realitat,- com es aqueix honor
nacional que. necessita la sanch de las ba tal las pera satisferse.
V i n g a l a p a u y vinga desseguida.; no hi fa res que s' hi oposin los que
«ercan y desitjan lo total aplanament d«l país pera assentar la seva dominació al demnnt de sas r'unas. Vinga la pau, que com més pròxima
. mes ventatjoaa, com. més inmediata .més honrosa pera nosaltres. Deber
yde tots los que estimin la seva terra es demanaria, deber de tots los bous,
éatricis es trevallar pera conseguirla, empényenthi al gobern quo massa
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coneixia lo que havia de passar pera voler la guerra y massa coneix lo
que esta passant.y pot venir per no desitjar acabaria.
En hn grossas crisis socials y po.iiticas las classes directoras- tenon
inrasnsas responsabilitats. jAy d' elias.si no saben cumplir ab los cl»ber«
que'las eircunstaviçias los hi imposan! iAy si no saben preveure los.acon^
teixements y deixantse da miras estretas y prejudicis arrelats, no cura-»',
pleixen los debers que per sa posició social venen obligadas à cumplir!'
Los pobles forts volen tenir conciencia de la seva sit.uacó per trista
que sia, perquè no més consixentía poden milloraria; y 's serveixen de
las adversitats no per abaixar lo seu esperit, sinó pera pendre esparieneia de sos defectes, pera trobar las causns del mal y estroncarlas.
Vóusaquí de que ha da'servirnos als catalans aquesta terrible crisis.
Fa sigles que ' i poble català v i u tancat dins de sa casa, concentrant
la seva energia en lo còrners, en la indústria y en lo treva!L A fòrsa de
privacions, de sacrificis y de ecpnomías, havia lograt aixecar'"los fonaments do la seva prosperitat econòmica que ab justícia ! i donava la eeperansa del benestar pera sos fills.
Mes, que 'a treurém de que 'Is productors catalans crehin una indústria poderosa, orgull de la nostra rassa, que 'Is pagesos treguin pa fins
de las ppdras à farsa de trava!) y d* energia, que 'is nostres establiments
de crèdit sian exemple de seny v bona administració, si una política interior y exterior que s' avergonyeix del càlcul y la previsió,' que no vol
pensar may en io-demà y que fa gala y vanagloria de no sospesar may
las consecuencias da sos actes ui las dificultats de las seyas erapresas,
posa à cada punt en perill de mort totas aquestas creacions dal geni
català?
Ara ho vp.urà ' i poble català, sobretot aqueixa part d e l poble català
que creu cumplir ab lo seu deberVaiydantse no mes dels seus negocis, ara
ho veurà si es urgent y d' absoluta necessitat que Catalunya, tinga ' i g®bern dels seus interessos interiors y que. fnfluheixi en la direcció d«Í8 ex*
t -riors à proporció de in seva forsa. Ara ho veurà si "'u teniam da rahó
quan lo cridavanà à aixoplugarse sota !a nostra bandera, dihentii quo no
IÍ' hi havia prou de dominar ca ics tallers y magatzems menties uns. altres dominavan en assarnbieas, ministeris y oficinas; quan l i deyaui, després de tants sigles do dolorosa experiència, quo noslras i<leas eran la
solució única pera desarrollar sas maravellosas energia». Ara ho veurà si
i : ' es d.í perillós per !a seva prosperitat 1' actual desequilibri existent, entre la nostra gran forsa econòmica y la nostra nulitat política dintre d'
Espanya,
. »
Si en ia crisis actua! la veu de Catalunya no es escoltada ni tenen los
catalans prou unió y energia pern imposarse, també vindrà la pau de totas tnanoras ab totas sua inevitables consecuencias, pero vindrà quan ja
c a p ventatja podrà treuressen, quan lo nostre esfondrament interior se n*
h a u r à dut riu avall en braus moments, junt ab la nostra prosperitat, econónriéíf, Ms..organismes politichs d! à v u y , entregantnos als horrors d' una
^^i*vfj'j^iíía ó à'.las arbitrarietats d' un despotisme.
*'''fjiM$*$^}i&C8' 9U0 desitjant avans que íoí lo triomf de la nostra è m -
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sa, volém que si es possible, vinga, no per medis violents ni perillosas sotragadas, sino per una evolució sochil suau y progressiva; nosaltres que
no teuira cap solidaritat ni responsabilitat ab los abusos del régiman actual perquè 'is hem combatut sempre ab tota la energia de la nostra àni.naà, beu alt declarém que may, per fonda que sigui la crisis, estarém al
costat de cap injustícia; que lo mateix reprobém als gobernants ineptes
que à las oposicions que atian los desacerts pera després aprofitàrsen, y
que en los moments de prova, si per desgracia 'n venen, la UNIO CATALANISTA, reivindicant los drets de Catalunya, defensarà ab totas sas
forsas los interessos de la societat.
Barcelona 12 de Juny de 1898.
Per acoft de! Consell General de la UNIÓ CATALANISTA, composta
de las associocions, agrupacions y periódicha següents:
Lliga de Catalunya, de Barcelona.—Centre Català, de Sabadell.—
Lliga Regional, de Manresa.—Associació Catalanista, de Reus.—Centre
Català de Barcelona.—Centre Escolar Catalanista, de Barcelona.—Agrupació Regionalista de Tamisa.—Centre Català, de Vilafianca del Panadés.—Centre Catalanista de Geron'a y sa comarca, de Girona.—Associació Popular Regionalista, de Barcelona. — Associació Catalanista, de
. Lleyda.—Centre Català, de Sant Sadurní de Nova.—Centre Català, de
g p C a s t e l l ó -d' Ampurias.—Centre Català, de Mollet.—Centre Català, de
||-f5arítPol.—Associació Catalanista de la Costa de Llevant, de Oànet de
Mar.—Foment Regionalista, de Berga.—Lliga Catalanista de Banyolas y
sa comarca, de Banyolas.
Agrupació Catalanista, de Vilassar de Mar.—Agrupació catalanista,
de Sant Feliu,de Codi nas.—Agrupació Catalanista del Casino Mercantil,
de Barcelona.—Agrupació Catalanista, del Vendrell, Agrupació Catalanista, de Falset.—Agrupació C.\taianista, de Targa.—Agrupació Catalanista,-«L'Escut Empofità», de la Bisbal.—Agrupació Catalanista, de Pons
-—Agrupació Catalanista, de Besalú.—Agrupació Catalanista, de Valls.—
Agrupació Regionalista, de Balaguer.—Agrupació Catalanista, de La
Garriga.—Agrupació Catalanista, de Cardedeu.—Agrupacions «Catalunya
autònoma», de Barcelona.—Agrupació Escolar Catalanista de .«Ramon
L l u l b , de Barcelona.—Agrupació Catalanista, de Horta.—.Agrupació, Catalanista «Los Montanyenchs», de Barcelona.
L a Èenaixensa, de Barcelona.—Lo Som ai en f, de Reus.—La Veu del
.Montserrat, de VicIi.--£o Cata^nista, de Sabadell. — La Veu de Catalunya, de Barcelona.—Las Cuatre Barras, de Vilafranca del P a n a d é s . —
L l Oloti, de Olot. — La Geronés. Girona.—La Nació Catalana, de Barcelona.—La Costa de Ll-vant, de Canet de Mar.—La Veu del Vallès, de Granollers,—Ll A r t del Pa^s, de Barcelona.—La Comarca de Lleyda, de
Lleyda.—Cafalonia, de Barcelona.—La Talia Catalana, de Barcelona.—:
Lo Jovent Català, de Barcelona.
L a J u n t a P e r m a n e n t ! ANTONI GALUSSA, PresitZcní.—JAUME CARNER, Y ROMEU,
Fís-presirfení.—ENRICH PRAT DE LA RIBA, Tresorer.—3AVUR AEÚS, JOAN MILLET^Y
PAGÈS, ANIONI UTRILLO, Focaís.'-J. MASPONS Y CAMARASA, Secrelari.
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