La Constitució de Cadis a l’Espanya
peninsular, l’imperi i més enllà
Seminari amb motiu del bicentenari

Dimecres, 1 de febrer de 2012
Sala de juntes 23.103, Edifici Mercè Rodoreda
(Campus Ciutadella/UPF)
Ramon Trias Fargas 25-27 08005 Barcelona

Taula 1: 11,30-13,30: Continuïtat i canvi a la Constitució de Cadis.
Ponents: Jesús Millan (Universitat de València), Mari Cruz Romeo
(Universitat de Valencia) i Josep M Fradera (UPF)
Moderador: Marc Carrillo
Taula 2: 15,30-17,00: L’impacte de la Constitució i de la cultura
constitucional espanyola sobre Manila/Filipines i sobre els jueus
sefardites a Espanya i fora.
Ponents: Ruth de Llobet (UPF) i Maite Ojeda (UPF)
Modera: Jaume Torras (UPF)

Organitza: Grup de Recerca sobre Imperis, Metròpolis i Societats
Extraeuropees (GRIMSE), http://www.upf.edu/grimse
Amb la col·laboració del Departament d’Humanitats i l’IUHJVV
(Universitat Pompeu Fabra) i l’AGAUR (Generalitat de Catalunya)

Més informació a:
93 542 16 29
departament.humanitats@upf.edu
www.upf.edu/grimse

GRUP DE RECERCA EN IMPERIS, METRÒPOLIS I SOCIETATS EXTRAEUROPEES

La Constitució aprovada el 19 de març de 1812 és un dels esdeveniments que assenyalen el començament
de l’Espanya contempor{nia. La Constitució establí per primer cop la idea de sobirania nacional i de
ciutadania. I ho va fer no solament en relació a les societats espanyoles peninsulars sinó a una escala més
gran, per tot l’imperi. Per tot plegat, la primera constitució liberal espanyola és un esdeveniment de
transcendència innegable i d’implicacions múltiples. El text mereix ser recordat i, encara més, analitzat i
discutit, tant com el moment històric en el qual s’aprov{. Amb aquest motiu hem organitzat dues taules de
treball, en format seminari i textos precirculats, on es debatrà sobre algunes de les implicacions del canvi
constitucional de 1812, així com el context en el qual es produí. Proposem discutir, igualment, la forma
com la constitució es projectà sobre contextos llunyans o sobre grups socials minoritaris, dins i fora de les
fronteres de la monarquia.

