
 
 

RV/PVE reprodueix i contextualitza dos documents 
republicans federals de fraternal aliança i mutu suport 

entre Aragó, les Balears, Catalunya i València 

- El Pacte de Tortosa (maig 1869) 
- El Pacte de Saragossa (abril 1892) 

 
 

NOTA INTRODUCTÒRIA de RV/PVE (29/05/2020) 
epública Valenciana /Partit Valencianiste Europeu no es posiciona 
com a partit federal, no té cap proposta federal, no contempla cap 
federació en estos moments. El nostre objectiu primari és dotar al País 

Valencià, al poble valencià, d’existència política, sobirana i independent. Assolir 
l’Estat valencià, lliure i sobirà, i la República Valenciana independent. I este 
objectiu primari -sense existència política sobirana no comptem- no el 
condicionem a res. Per a nosaltres  assolir la República Valenciana és un 
objectiu, és un fi, en si mateix. Un objectiu que no ha d’estar  condicionat a res. 
Aspirem a que el poble valencià, d’Oriola a Vinaròs, assolisca la sobirania 
política i que -esta sobirania- no la perda mai.  

Però, el ben cert és que en base a eixa sobirania, els nostres estatuts i pel 
nostre caràcter europeu i de compromís en la defensa de valors universals en 
favor de la humanitat, des d’una Europa unida, solidària i forta, en l’apartat dels 
objectius es plateja el següent: L’assoliment, des de Gibraltar als Urals, de la 
Confederació Europea de Repúbliques, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que 
impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la pau i la 
subsistència a tots els éssers humans. Pel que es podria dir que RV/PVE per a esta 
república -ara inexistent- deixa oberta una vocació confederal amb repúbliques 
sobiranes europees -moltes d’elles encara inexistents-, per a fer possible, en el 
temps, els objectius universals de pau i benestar,  en favor de la humanitat.  

Llavors, si RV/PVE no es planteja cap federació, ni tenim cap proposta 
federal, per què estos treballs? Per què publicitem  estos dos documents federals, 
que seguixen a l’anterior document sobre el Proyecto de Constitución para el 
Estado Valenciano, de 1904, que vàrem publicar la setmana passada? 

Doncs ho fem perquè malgrat no contemplar RV/PVE cap federació, molts 
republicans al País Valencià, no deixen de fer propostes federals, de Repúbliques 
Federals, amb la paradoxa que no mouen un dit per assolir l’Estat Valencià, la 
República Valenciana. I amb estos treballs volem fer veure a eixos ‘federalistes 
d’ara’ que els federalistes dels segles passats, s’esforçaven per assolir els  Estats 
de  llurs països. Perquè sense l’existència prèvia de les parts, lliures i sobiranes, 
i en pla d’igualtat, el Pacte Federal no existeix i qualsevol proposta federal és 
una estafa. És voler enganyar amb les paraules, és voler fer passar gat per llebre. 

R



Dos documents republicans federals de fraternal aliança i 
mutu suport entre Aragó, les Balears, Catalunya i València. 

- El Pacte de Tortosa (maig 1869) 
- El Pacte de Saragossa (abril 1892) 

 

Context històric  
- 1824 - 1901  Francesc Pi i Margall 
- 1841 - 1904 Valentí Almirall 
- 1848 - 1893 Constantí Llombart 
- 1850 – 1924 Faustí Barberà 
- 1867 - 1928 Vicent Blasco Ibáñez 
- 1868, setembre. Es produeix la Revolució de 1868, anomenada La Gloriosa,  que 

suposà el destronament i exili d’Isabell II i l'inici del període anomenat Sexenni 
Democràtic que va representar el primer intent de la seva història per a establir un 
règim polític democràtic, però es va fracassar. 

- 1868. Bases para la Constitución federal de la Nación Española y para la del Estado 
de Cataluña. Observaciones sobre el modo de plantear la confederación en España. 
Valentí Almirall. 

- 1868, novembre se funda el Partido Republicano Demócrata Federal. 
- 1869, gener. Es van celebrar eleccions a Cortes Constituyentes en las que el Partit 

Republicà Federal va obtindre un bon resultat en Aragó, Catalunya i València, fet 
que va animar a que… 

- 1869, 18 maig. Pacte de Tortosa. Es produeix a Tortosa un encontre  de les forces 
republicanes-federalistes de Catalunya, València, les Balears i Aragó  per aprovar 
un manifest ideològic i projecte d'organització, conegut com Pacte Federal de 
Tortosa.  

- 1869, setembre i octubre. Es produeix la insurrecció federalista de 1869, perquè el 
Govern Provisional es decanta per la monarquia; alçaments dels republicans 
federalistes intransigents arreu de l'estat espanyol, però amb fort ressò a 
Catalunya, País Valencià, Aragó, Andalusia i Madrid. 

- 1870, 16 de novembre. Les Corts Constituents trien a Amadeu de Savoia, com a 
nou rei d'Espanya, amb el nom d'Amadeu I. 

- 1870, 30 de desembre. Assassinat de Prim. 
- 1873, 11 de febrer. L'endemà de l'abdicació d'Amadeu I, el Congrés i el Senat, 

constituïts en Assemblea Nacional, van proclamar la República, sense definir si era 
unitària o federal. 

- 1873, juliol i 1874, gener. Es produeix la Rebel·lió cantonal que va ser una 
insurrecció dels republicans federals «intransigents», que volien instaurar la 
República Federal de baix a dalt sense esperar que les Corts Constituents 
elaboraren i aprovaren la nova Constitució Federal (la non nata de 1873), tal com 
defensava el president del Poder Executiu de la República Francisco Pi i Margall, 
secundat pels sectors «centrista» i «moderat» del Partit Republicà Federal. 

- 1874, 29 de desembre. Pronunciament a Sagunt del general Arsenio Martínez 
Campos a favor de la restauració de la monarquia borbònica d’Alfons XII. 

- (…)  
Defraudats, els republicans federals perifèrics, la seua acció política, retorna a llurs 
territoris esdevenint de ‘federals catalans/valencians’ a ‘catalans/valencians federals’ 
- 1878. Fundació de ‘Lo Rat Penat’ per Constantí Llombart 
- 1886. Lo catalanisme de Valentí Almirall 
- 1888. Blasco Ibáñez (21 anys), de la mà de Constantí Llombart, entra de  vocal a Lo 

Rat Penat. Però se n’ixen  degut al sector conservador-apolític que domina l’entitat.  



- 1892, 27 març. Bases per a la Constitució Regional Catalana, més coneguda com 
a Bases de Manresa promoguda per la Unió Catalanista. 

- 1892, 11 d’abril. Pacte de Saragossa. Pacte de fraternal aliança i mutu suport entre 
Aragó, València, Catalunya i les Balears. V. Blasco Ibáñez amb 25 anys va 
representar a València. Vint-i-tres anys abans s’havia signat el Pacte de Tortosa. 

- 1893. Mort Constantí Llombart als 55 anys. 
«De 1895 a 1905 no en queda gairebé res. Tan sols la societat Lo Rat Penat en franca 
decadència, castellanitzada, influïda per la política conservadora del centre i els seus 
Jocs Florals bilingües i bastardejats. No va quedar gairebé res». Així resumeix Miquel 
Duran de València (La República de les Lletres, nº5) el període que va des de la mort de 
Constantí Llombart i l’aparició del primer grup valencianista polititzat: València Nova. 
- 1902, 7 desembre. De regionalisme i Valentinicultura. Conferència d'obertura de 

curs de l'associació Lo Rat Penat que pronuncià Faustí Barberà com a president 
accidental de l'associació, és considerada l'acte de naixement del valencianisme 
polític. 

- 1904. Blasco Ibáñez es desentén de la política valenciana als 37 anys. 
- 1904, 8 d’abril a Alacant. Proyecto de Constitución para el Estado Valenciano. 
- 1904, novembre. VALÈNCIA NOVA. Associació cultural i política valencianista, 

escissió de Lo Rat Penat, amb l’objectiu de reprendre la línia valencianista iniciada 
pel fundador Constantí Llombart i superar-ne les concepcions estètiques i culturals.  

- 1910, desapareix el Partido Republicano Democrat Federal. (1869-1910) 
A destacar que a l’any 1904 es produïxen dos fets polítics valencians que no mantenen cap 
relació entre ells. La redacció del Proyecto de Constitución para el Estado Valenciano per 
part de federalistes poc sensibles al fet identitari valencià i, al mateix temps, la fundació de 
la primera organització política valencianista, després que Faustí Barbera establira les bases, 
dos anys abans, amb la seua conferència: De regionalisme i Valentinicultura.  
 

Pacte de Tortosa (maig 1869) 
El Pacte Federal de Tortosa, o Pacte de Tortosa fou un manifest ideològic i 
projecte d'organització de les forces republicanes-federalistes de Catalunya, 
València, les Balears i Aragó sorgit arran d'una reunió a Tortosa els dies 17 i 18 
de maig de 1869. L'elecció de Tortosa es degué al fet que està situada al centre 
de l'antiga Corona d'Aragó.  
Després del triomf de la Revolució de 1868 que va posar fi al regnat d'Isabel II, 
es van celebrar al gener de l'any següent les eleccions a Corts Constituents en les 
quals el Partit Republicà Federal va obtindre un bon resultat a Aragó, Catalunya 
i València, el que va animar a la celebració a Tortosa al maig d'una assemblea 
federal dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó. 
La iniciativa la van prendre els membres del sector intransigent i federalista de 
Barcelona i València del partit, aplegats en el Club dels Federalistes, amb 
l'objectiu d'organitzar una direcció descentralitzada del partit als territoris de 
l'antiga Corona d'Aragó, per tal d'impulsar la constitució d'una república federal. 
El seu portaveu més destacat fou Valentí Almirall i Llozer, autor a finals de 
1868 de les Bases para la constitución del Estado de Cataluña. qui després del 
fracàs del projecte federal de la Primera República (1874) seria el principal 
impulsor del catalanisme polític, amb el seu llibre Lo Catalanisme (1886). La 
figura paral·lela valenciana seria la de Constantí Llombart. El fracàs del 
federalisme espanyol faria que els federalistes perifèrics donaren l’esquena a 
Madrid i començaren a dissenyar una acció política republicana i democràtica  
arrelada  a llurs països.  
 



 
Imatge principal: Participants al Pacte Federal de Tortosa. Els reunits a Tortosa esperaven poder 
influir en el redactat final de la nova Constitució que s’estava elaborant a Madrid (la non nata de 
1873) després del cop d’estat del setembre del 1868 gestat aquell estiu al Pacte d’Ostende (Bèlgica) 
per exiliats progressistes, demòcrates i republicans. El pacte era clarament contrari a Isabel II i als 
Borbons, i pretenia constituir unes noves Corts constituents, elegides per sufragi universal on es 
decidiria la forma del futur govern (monarquia o república).  Foto: Arxiu de la Federació de Cors de Clavé. 
 

 

A la reunió participaren vint-i-tres representants republicans: set aragonesos, vuit 
catalans, set valencians i un de les Illes Balears. Proposaven reconstituir l’antiga 
Corona d’Aragó (liquidada per les armes borbòniques, 1707-1715) dins l’edifici 
polític espanyol en la forma republicana i federal. Proposaven un model federatiu 
d’organització d’aquells territoris que havien mantingut una confederació fins 
els decrets de Nova Planta. Aquestes quatre delegacions del partit republicà 
democràtic federal pretenien establir una república federal a Espanya. Seria una 
primera expressió pràctica del federalisme pactista.  
 
Tant les ponències prèvies com l’acte protocol·lari de la signatura serien presidits 
per l’alcalde de Tortosa, l’advocat i polític republicà i federalista Manuel Bes i 
Hédiger (Gandesa, 1835 – Tortosa, 1882) i les vicepresidències varen 
correspondre a Josep Anselm Clavé (Catalunya), José Franch (València) i 
Mamés de Benedicto (Aragó). Va actuar com a secretari l’aragonés Marceliano 



Isábal y Bada, futur degà del Col·legi d’Advocats de Saragossa. Segons 
l’historiador Pere Anguera, el redactor del manifest va ser el periodista i polític 
Josep Güell i Mercader (Reus, 1839-1905). I les actes van ser signades, entre 
d’altres, per Valentí Almirall (que l’any anterior havia publicat les Bases para 
la constitución del Estado de Cataluña), pels valencians Francesc González 
Chermá (alcalde de Castelló) i Emigdio Santamaría Martínez (alcalde d’Elx), 
i pels aragonesos Fermín Colomer, Ángel Palacios, Francisco Giménez i 
Ambrosio Gimeno.  
  

El Pacte 
Sota unes formes molt historicistes i d’exaltació de les antigues llibertats de la 
corona catalanoaragonesa, el pacte rebutjava tota idea de separatisme, i 
representà un intent d’organitzar els elements federals no extremistes d’aquells 
sectors geogràfics on eren més sòlids, a fi que serviren de base per a 
l’estructuració estable i duradora d’una Espanya federal; era, alhora, una aliança 
defensiva que pretenia de preservar i consolidar el contingut revolucionari del 
pronunciament del setembre del 1868, evitant la seua involució reaccionària. Per 
aquest motiu, l’aprovació per les corts d’una constitució monàrquica i diverses 
mesures autoritàries del govern central provocaren, el setembre del 1869, l’esclat 
a Catalunya —en nom del pacte de Tortosa— de la Insurrecció Federal, estesa 
després a València, Aragó, Andalusia i Múrcia. Fàcilment reprimida la revolta 
pel general Prim, la tardor d’aquell any (1870), Amadeu de Savoia fou proclamat 
rei d’Espanya. 
 
Text del Pacte Federal de Tortosa o Pacte de Tortosa .  
 

Començava dient: Los representantes de los Comités republicano-federales de 
Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares a sus correligionarios... 
 

I acabava amb:  ¡Viva la República Democrática Federal! 
El preàmbul deia:  
 

« ... Aragón, Cataluña y Valencia, unidas por su situación topográfica, solidarias 
en sus más preciados intereses, confundidas por sus recuerdos históricos, 
semejantes sino iguales en carácter y en costumbres, émulas dignas de su pasión 
por la libertad; están llamadas por su naturaleza, a marchar unidas, a vivir aliadas 
y a cumplir juntas los altos destinos provinciales de nuestra raza.  
 

Nos unimos para resistir a la tiranía y a fuer de aragoneses, catalanes y 
valencianos, evocando en nuestro favor honrosos antecedentes históricos, 
tenemos derecho a esperar que merecerá la importancia debida nuestra firmísima 
resolución. (...)  
  

1º. Los ciudadanos aquí reunidos convienen que las tres antiguas provincias de 
Aragón, Cataluña y Valencia, incluidas las Islas Baleares, estén unidas y aliadas 
para todo lo que se refiere a la conducta del partido republicano y a la causa de  
la Revolución, sin que de ninguna manera se deduzca de ello que pretenden 
separarse del resto de España.  
  
 
 



 
2º. Asimismo, manifiestan que la forma de gobierno que creen más conveniente 
para España es la República democrática Federal, con todas sus legítimas y 
naturales consecuencias. (...)»  
   

 Conseqüències 
 La signatura del Pacte de Tortosa és la primera expressió pràctica del 
federalisme pactista, ja que rebutjava el separatisme, i fou imitat per pactes 
similars com el de Córdoba, el de Valladolid les dues Castelles, el de Santiago 
galaic-asturià, el basc-navarrès d'Eibar i culminat pel Pacte Nacional de Madrid 
de 30 de juliol de 1869.  
 

 
 

 

El Pacte de Saragossa  
(11 d’abril 1892) 

Pacte de fraternal aliança i mutu suport entre 
Aragó, València, Catalunya i les Balears. 

 

Vint-i-tres anys després del Pacte de Tortosa i en plena 
restauració monàrquica, els republicans federals de l’antiga 
Corona d’Aragó intenten de nou reeditar-lo. Els 
representants del Partido Republicano Federal d’Aragó, 
Catalunya, Balears i València es van reunir en assemblea 
l’11 d’abril de 1892 a Saragossa per a signar el pacte  entre 
aquells quatre territoris. 
A continuació reproduïm el document pactat, publicat en el 
diari  El Mercantil Valenciano cinc dies després. El periòdic 
valencià informava que l’autor del document transcrit havia 
estat Vicent Blasco Ibáñez, que comptava llavors amb 25 
anys, quasi els mateixos des que s’havia signat l’anterior 
Pacte a Tortosa. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 



 

 
 

      

  OBRES CONSULTADES: 
 

- EL VALENCIANISME POLÍTIC, 1874-1936. Alfons Cucó. 1971 
- El sector progressista de la renaixença valenciana. M. Sanchis Guarner. 1978 
- El pensament valencianista 1868-1939. Antologia. A. Cucó i R. Blasco. 1992 
- EL VALOR DE LA NACIÓ. Alfons Cucó. 1995 
-  

       

          QUADERNS REPUBLICANS PUBLICATS FINS ARA PER RV/PVE 
 

- Sobre el leninisme de Mario Marco 
- Proyecto de Constitución para el Estado Valenciano. 1904.  
- Pacte de Tortosa (1869) / Pacte de Saragossa (1892) 


