Història
Sèrie 1
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Pronunciaments militars més rellevants (1814-1874)
Any Protagonista/protagonistes (grau militar)
1814
Elío (capità general)
1820
Quiroga, Riego (caps)
1854
O’Donnell, Dulce (generals)
1868
Serrano, Prim (generals)
1874
Pavía (general)

Lloc

Signe polític Resultat
València
absolutista
èxit
Las Cabezas de San Juan liberal
èxit
Vicálvaro
contra els moderats èxit
Cadis
democràtic
èxit
Madrid
antirepublicà
èxit

FONT: Reelaborat a partir d’Albert CARRERAS i Xavier TAFUNELL (coord.). Estadísticas históricas de
España: Siglos XIX-XX. Vol. III. 2a ed. Bilbao: Fundación BBVA, 2005.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Exposeu les vostres conclusions després d’analitzar la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu la Constitució i l’obra de les Corts de Cadis.
[1,5 punts]

b) Expliqueu les diferències principals entre els programes polítics i les accions de
govern de progressistes i moderats.
[1,5 punts]
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Exercici 2
Generalitat de Catalunya. Comité Central de las Milicias Antifascistas
Circular n.º 8. DETENCIONES
Departamento de Patrullas de Control
A partir de este momento tendréis en cuenta las siguientes observaciones:
1.ª De todas las detenciones que se hagan, se levantará un atestado* y se mandará
a Patrullas Central, calle de Cortes n.º 617.
2.ª Los detenidos serán trasladados […] a la sección central […].
[…] 5.ª Las detenciones se harán siempre con una causa justificada. Una vez se
haya efectuado ésta, no se dará ninguna libertad desde la sección, debiendo forzosamente pasar por Investigación o Comité Central de Milicias.
6.ª En las denuncias que se presenten sobre elementos fascistas, se tomará nota de
quien las presente, para que, en caso de negativa de los detenidos, se les pueda carear**
con los que les pueden acusar de tales.
Barcelona, 4 de septiembre de 1936
* Atestado: informe.
** Carear: posar una persona en presència d’una altra per tal d’aclarir qui diu la
veritat i qui menteix.
FONT: «Circular n.º 8. DETENCIONES» (4 setembre 1936). A: Miquel MIR. Diario de un
pistolero anarquista. Barcelona: Destino, 2007.

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu les ordres que inclou la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya i els principals esdeveniments polítics, econòmics i socials fins als Fets de Maig del 1937.
[1,5 punts]

b) Expliqueu la batalla de l’Ebre i el final de la guerra a Catalunya.
[1,5 punts]

2

OPCIÓ B
Exercici 1
No tenim, Senyor, la pretensió de debilitar, ni encara menys d’atacar, la gloriosa unitat de la pàtria espanyola; ans al contrari, volem enfortir-la i consolidar-la; però entenem que per a aconseguir-ho no és bon camí ofegar i destruir la vida regional per
substituir-la per la del centre. […]
El que nosaltres volem, Senyor, és que a Espanya s’implanti un sistema regional adequat a les seves condicions actuals i semblant a algun dels que se segueixen als gloriosíssims imperis d’Àustria-Hongria i d’Alemanya i al Regne Unit de la Gran Bretanya,
sistema ja seguit a Espanya en els dies de la nostra grandesa. […]
Senyor, se’ns arrabassà el nostre sistema administratiu […] per a ser substituït de
primer pel sistema castellà, i avui per una còpia imperfecta i viciosa del sistema francès.
Només podem usar la nostra llengua a les nostres llars i en converses familiars; desterrada de les escoles, ho ha estat més tard de la contractació pública i també dels tribunals, en els quals moltes vegades, i per molt il·lustrats que siguin, ni els jutges entenen els testimonis i processats ni aquests entenen els jutges.
I com si amb tot això no n’hi hagués prou, fa temps que s’amenaça, i avui s’intenta
destruir amb obstinació, o si més no adulterar, el nostre dret civil, base indeleble de la
robusta i moral organització de la família catalana i de la nostra propietat […].
A força de treball i privacions de tota mena, els nostres industrials han creat una
indústria espanyola que en quaranta anys ha progressat i ha assolit un nivell altíssim.
Aquesta indústria està sent atacada d’arrel d’uns quants anys ençà, i darrerament ho ha
estat i ho és per mitjà del Tractat amb França i del projecte de modus vivendi amb
Anglaterra.
FONT: «Memorial de greuges lliurat al rei Alfons XII» (10 març 1885). A: Albert
BALCELLS, Cataluña contemporánea I (siglo XIX), Madrid, 1977.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu tres de les reivindicacions que conté la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu què va ser i quina importància històrica té el «Memorial de greuges».
Expliqueu qui va ser Valentí Almirall i valoreu la importància de la seva obra.
[1,5 punts]

b) Expliqueu les característiques principals i els fets més rellevants del catalanisme polític des del Missatge a la Reina Regent (1888) fins a la fi de la guerra de Cuba (1898).
[1,5 punts]
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Exercici 2

FONT: Autor anònim. Gráficas Ultra, 1939.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Comenteu la consigna que transmet la font i les imatges que hi apareixen.
[0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu quines característiques tenia l’Estat franquista i quines foren les seves institucions polítiques principals fins al 1959.
[1,5 punts]

b) Expliqueu quina va ser la política econòmica del règim franquista fins al 1959.
[1,5 punts]

LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés

