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L

a Constitució de 1812 va
suposar una fita en la història política espanyola, perquè va
implicar la ruptura amb l’absolutisme, l’afirmació de la sobirania
nacional i la consagració dels drets
i llibertats dels ciutadans.
En el regne de València, els
successos de Madrid del 2 de maig
de 1808 es van conéixer el dia 23.
Això va provocar una revolta popular en la ciutat de València que
va desembocar en la formació
d’una junta per a governar el regne. El 25 de setembre es va crear
la Junta Suprema Central, que
coordinaria les juntes provincials,
i que seria substituïda, a principis
de 1810, pel Consell de Regència.
En la junta del regne de València trobem els primers polítics
Joaquim Sorolla: El Palleter declarant
la guerra a Napoleó (1884).
Diputació Provincial de València. Actualment depositat al palau de la Generalitat.

liberals, com la família Bertran
de Lis. Esta família, originària de
Xàtiva, eren forners a València, i
posteriorment es van dedicar als
negocis d’importació i subministrament de blat. Al seu voltant es
van agrupar els primers polítics
liberals valencians.
El regne de València va estar
lliure de les tropes franceses fins
a 1811, tret d’incursions ocasionals. El 28 de juny de 1808 el
mariscal Moncey va intentar un
primer setge a la ciutat de València, però va fracassar. La primavera de 1810 el mariscal Suchet
va tornar a assetjar-la, però tampoc ho va aconseguir. Va ser en
el tercer atac quan la ciutat es va
rendir als francesos, el 9 de gener
de 1812. Tot el regne va ser ocupat, excepte la ciutat d’Alacant,
on es van refugiar les institucions
Vicent Castelló: València declara la
guerra a Napoleó (1810).
Museu de Belles Arts de València.

València derrota davant de les seues muralles el mariscal Moncey (1808-1810).
Dibuix de Vicent López, gravat per Tomàs López Enguídanos.
En Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo hasta el 28 de junio
del año 1808, de Vicent Martínez Colomer.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
Retrat de Gabriel Císcar, regent.
Acadèmia Militar de Segòvia.

Retrat de Joaquim Llorenç Villanueva, diputat a les Corts de 1810. En Semanario Pintoresco Español, 1848, p. 391.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Nicolau Primitiu.

polítiques valencianes, i la ciutat es va convertir, de fet, en la
capital del regne.
Mentrestant s’obria pas la idea de convocar les Corts. La
Junta Suprema Central ho va proposar l’octubre de 1808, però
va ser el Consell de Regència qui va realitzar la convocatòria a
principis de 1810. Les eleccions es van fer ràpidament, i el 24
de setembre es van inaugurar les Corts Generals i Extraordinàries en el Teatre Còmic de l’Isla de León (actual San Fernando).
El 20 de febrer de 1811, davant l’avanç de l’exèrcit francés, les
Corts es van traslladar a Cadis, on es van reunir en l’església de
San Felipe Neri.
Al regne de València li corresponien 17 diputats i 7 suplents.
A més, n’hi havia dos més nomenats per les ciutats amb vot en
les Corts: València i Peníscola, i un altre per la Junta Superior de
Província. Els dies 13, 14 i 15 de febrer es va celebrar en la ciutat
de València la junta provincial del regne de València, en la qual
van resultar elegits els representants valencians.
La primera cosa que van fer les Corts va ser establir la seua
organització per mitjà del Decret I, de 24 de setembre de 1810.
En este decret es declara que la sobirania nacional residix en les
Corts, s’establix el caràcter unitari de la representació nacional i
es proclama, com a peça clau del nou sistema polític constitucional, la divisió de poders.
En total, les Corts de Cadis van tardar tres anys i necessitaren fins a 1.800 sessions per a proclamar la Constitució de 1812.
Per a la redacció del projecte de Constitució, el 23 de desembre

de 1810, es va nomenar una comissió formada per tretze diputats i un assessor. Els treballs van començar el 2 de març de
1811 i la Constitució va ser jurada pels diputats el 19 de març
de 1812. Per això va ser coneguda popularment com La Pepa.
La Constitució de 19 de març de 1812 consta de 10 títols
i 384 articles. Entre els principis fonamentals trobem, en primer lloc, el de sobirania nacional; l’Estat es configura com una
monarquia moderada; la Constitució reconeix la divisió de poders; les Corts es constituïxen com un parlament unicameral; les
legislatures durarien dos anys; el procés d’elecció dels diputats
era universal per mitjà de sufragi indirecte en quatre graus. Es
garantixen els drets individuals i el principi de legalitat: com la
llibertat civil i la propietat; les garanties processals i penals per
a tots els espanyols; el dret a la integritat física; a la inviolabilitat del domicili; a l’educació primària pública i obligatòria; a la
llibertat d’impremta. També reconeixia com a única la religió
catòlica i s’obligava a protegir-la.
La participació dels diputats valencians en les Corts de
Cadis va ser molt desigual, però van ser els quarts que més
van treballar, amb 515 intervencions. Encara que entre ells
trobem diputats de diferent ideologia, la seua intervenció va
ser decisiva en alguns temes, com l’abolició dels senyorius, on
van intervindre Antoni Lloret Martí, advocat d’Alberic, i Pere
Aparici Ortiz, advocat d’Aielo de Malferit. Un altre exemple
van ser les intervencions de Joaquim Lorenzo Vilanova, la major part de les quals van girar entorn de qüestions relacionades

J. Zapata: Francesc Xavier Borrull i Vilanova.
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Godefroy Engelmann: Vista del port d’Alacant (1824)
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Espanya. [Constitució, 1812]: Constitución política
de la Monarquía Española: promulgada
en Cádiz a 19 de marzo de 1812.
Cadis: en la Impremta Reial, 1812.
Edició príncep de la Constitució de 1812.
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amb l’Església i, sobretot, pel que fa la supressió del tribunal
de la Inquisició. Per la seua banda, Francesc Xavier Borrull, en
el debat de l’article 11), va defendre una divisió provincial que
tinguera en compte les peculiaritats dels antics regnes, com el
de València, “conservando cada reyno su nombre, y los pueblos
que le pertenecen”.
Al regne de València la Constitució es va publicar a Alacant
el dijous 16 de juliol de 1812, i durant els dies següents totes
les autoritats i funcionaris, provincials i locals, civils, militars i
eclesiàstics, van jurar la Constitució. A poc a poc van anar jurant
la Constitució els ajuntaments d’aquelles poblacions que quedaven lliures de l’ocupació francesa. Després s’hi van instal·lar les
noves institucions liberals: els caps polítics, les diputacions provincials, les audiències, els jutjats de primera instància i els ajuntaments constitucionals. Provisionalment i fins que no es fera la
nova divisió provincial en el regne de València, les tres primeres
institucions van ser úniques per a tot el regne. En canvi, la divisió de partits judicials del regne de València va ser aprovada per
les Corts l’1 de maig de 1814.
1813, febrer 10. Alacant.
Jurament de Vicent Patiño com a cap polític de València, realitzat a la ciutat
d’Alacant, davant l’intendent Hermenegildo Llanderal i els membres de la
Diputació Provincial de València, Francisco Pascual Andrés, Francisco López,
Francisco de Paula Perpiñán, Agustín Pastor, Sebastián Rovira i Gaspar Santonja, que havia començat a funcionar el 7 de gener.
Arxiu del Regne de València. Reial Acord de 1813, llibre 108, f. 50.

A finals de març de 1814 el rei va tornar a Espanya, i el 13
d’abril va entrar a la ciutat de València el seguici de Ferran VII,
on va romandre fins al 5 de maig. El monarca es va allotjar al palau de Cervelló i València es va convertir durant eixos vint dies
en un focus de representants del partit absolutista. El resultat va
ser que Ferran VII va firmar, un dia abans d’eixir de València, el
Decret de 4 de maig de 1814, pel qual es desmantellava l’edifici
constitucional construït per les Corts de Cadis. A finals de maig
i durant l’estiu de 1814, a colp de decret, es van anar restablint
totes les institucions de l’Antic Règim.
A principis de 1820 el pronunciament del general Riego
va obligar Ferran VII, el 10 de març, a jurar la Constitució de
1812. L’endemà es va formar la Junta Provisional Consultiva,
que va ser l’òrgan de govern provisional fins a la reunió de les
Corts a partir del 9 de juliol. En la restauració de la Constitució
va intervindre decisivament la casa Bertran de Lis, convertida en
una gran empresa amb seus a Madrid, Cadis i València, que es
va encarregar de finançar l’exèrcit sublevat.
La Junta va realitzar la corresponent convocatòria a Corts
ordinàries i va prendre una sèrie de mesures polítiques fonamentals: convocatòria d’eleccions municipals, restabliment dels caps
Discurso que, restituida a la ciudad de Valencia la Audiencia Territorial, pronunció al tiempo de su apertura D. Lorenzo Villanueva, ministro más antiguo,
el día 27 de julio del año 1813. València: Impremta de Benito Monfort
[1813].
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Carreres.

Ferran VII firma, al palau de Cervelló de València,
el Decret de 4 de maig de 1814
que abolix la Constitució de 1812.

Divisió del regne de València en partits judicials,
aprovada per les Corts reunides
a Madrid l’1 de maig de 1814.
Arxiu Municipal de la Nucia.

polítics, dels tribunals i del règim jurídic previst en la Constitució, l’expulsió dels jesuïtes i la supressió de la Inquisició, etc.
El Trienni Liberal (1820-1823) va recuperar l’obra jurídica de
Cadis, la va desplegar i la va completar parcialment, incorporant
alguns elements nous. Cal destacar l’aprovació del Codi Penal
per les Corts de 8 de juny de 1822, considerat el màxim exponent de l’esforç codificador del Trienni.
També es va realitzar la divisió territorial de l’Estat. Els treballs van començar al juny de 1820, i el 14 de gener de 1822
les Corts van aprovar el projecte definitiu, que dividia el regne de València en quatre províncies: Castelló, València, Xàtiva
i Alacant. Les noves diputacions de Castelló, Xàtiva i Alacant
van començar a funcionar al maig de 1822. Prèviament s’havien
nomenat els corresponents caps polítics.
L’1 d’octubre de 1823 Ferran VII declarava nuls els actes
del govern constitucional durant el Trienni Constitucional. A
la seua mort, al setembre de 1833, els governs moderats i progressistes es van succeir. El govern de Francisco Cea Bermúdez
(1-X-1833/15-I-1834) va prendre algunes decisions que van
afectar el regne de València, com l’aprovació pel R.D. de 30 de
novembre de 1833 de la nova divisió provincial que s’havia preparat entre 1825 i 1833. El regne de València va ser dividit en
les tres províncies actuals. Es van nomenar també els subdelegats
Anònim: Retrat del general Riego, ca. 1880.
En La Ilustración Gallega y Asturiana.
Col·lecció de Germán Ramírez Aledón.

de Foment, després nomenats caps polítics i governadors civils.
Cinc mesos després, un altre RD de 21 d’abril de 1834, publicat
pel ministre de Justícia, el valencià Nicolau M. Garelli, establia
la divisió de partits judicials.
Va ser el govern progressista de José María Calatrava
(14-VIII-1836/18-VIII-1837) el que, el 13 d’agost de 1836,
va tornar a restaurar la Constitució de 1812 i va convocar les
Corts amb la finalitat de redactar-ne una de nova. Esta va estar
en vigor deu mesos més, fins al 18 de juny de 1837, data de
promulgació de la segona carta magna espanyola.
La Constitució de 1812 va ser un referent per als liberals
d’Europa i Amèrica, i va tindre inclús molta més influència que
la Constitució francesa de 1791. De fet, entre 1812 i 1830 va ser
àmpliament coneguda a Europa amb traduccions fetes al francés, portugués, anglés, italià, alemany i rus.
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