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

OPCIÓ A
Exercici 1
Lo catalanisme
El programa del catalanisme en totes les seves manifestacions no pot ésser més que
un: rompre les lligadures que tenen la nostra regió agarrotada i subjecta, substituint-les
pels suaus i dolços llaços d’afecte que la germanor fa néixer […]. No tot el nostre és
immillorable ni estem gairebé en cap ram a l’altura que han atès la major part dels països cultes. I això ningú ha de reconèixer-ho i de proclamar-ho més alt que els que tenim
a honra dir-nos catalanistes. L’endarreriment en què ens trobem; la degeneració del nostre caràcter; la debilitat de la nostra vida intel·lectual i moral són la legitimació del
nostre catalanisme. Si no estiguéssim endarrerits, degenerats i dèbils no tindríem cap
necessitat de proposar-nos emprar mitjans extraordinaris i gairebé extrems per avançar,
regenerar-nos i enfortir-nos […]. El sentiment catalanista ens diu que l’organització
actual de l’Estat espanyol, siguin les que siguin la forma del seu govern i les institucions
que el regeixin, no permetrà mai a les regions en general i a Catalunya en particular
recobrar el lloc a què el deure les crida en el concert dels pobles avançats i aspira a destruir aquella organització suplint-la per una altra que es basi en fonaments no sols distints sinó oposats als que avui la sostenen.
FONT: Valentí ALMIRALL. Lo catalanisme, 1886.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Expliqueu el fragment següent del text: «El sentiment catalanista ens diu que l’organització actual de l’Estat espanyol, siguin les que siguin la forma del seu govern i les
institucions que el regeixin, no permetrà mai a les regions en general i a Catalunya
en particular recobrar el lloc a què el deure les crida en el concert dels pobles avançats i aspira a destruir aquella organització suplint-la per una altra que es basi en
fonaments no sols distints sinó oposats als que avui la sostenen».
[1 punt]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu la importància de Valentí Almirall en la història del catalanisme i les seves
actuacions més rellevants. Expliqueu les diferents tendències del primer catalanisme.
[2,5 punts]

b ) Expliqueu els fets rellevants del catalanisme durant la Restauració fins al 1901 inclusivament.
[2,5 punts]

Exercici 2

FONT: Propaganda institucional de les eleccions generals del 15 de juny de 1977.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Relacioneu les dues consignes que conté la font: «Referéndum nacional del 15 de
diciembre de 1976. Los españoles decidieron que la soberanía reside en el pueblo»
i «15 de junio. El pueblo expresará su voluntad soberana mediante el voto».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i l’aprovació de la
Constitució (i expliqueu-la també).
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de l’aprovació de la Constitució (sense
explicar-la) fins al 1986.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
El regeneracionisme
Más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo
que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que
un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría
sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el
curso del tiempo; pero cada día que pasa, desde 1898, es mucho más escabrosa, mucho
más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede
ni ese remedio […].
Ahora es menester oponer a las izquierdas que actúan en la vida pública todas las
derechas y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida y a la influencia del Estado.
La política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos y las garantías constitucionales y los derechos individuales, que son ahora la fuerza conservadora, la
única que puede salvar a la sociedad; por eso no hay ni siquiera un solo acto mío que no
esté inspirado en esa convicción, y por eso creo que la política conservadora consiste en
traer íntegramente todo el fondo social a la influencia y a la acción del Estado, de modo
que la democracia comprenda absolutamente la acción íntegra de las fuerzas de toda la
nación, asistiendo al Gobierno.
FONT: Antonio MAURA. Treinta y cinco años de vida pública, 1902-1913. Madrid:
Biblioteca Nueva, 1917, p. 86.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Expliqueu DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu el desastre del 1898 i les conseqüències polítiques que va tenir: el
regeneracionisme i els seus protagonistes principals a Espanya fins al 1914.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial i els principals fets econòmics,
socials i polítics a Espanya fins al 1923.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Franco i l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, a l’avinguda de la Catedral, el 18 de juny de 1970.
FONT: PÉREZ DE ROZAS. AFB.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els trets fonamentals del règim franquista fins al 1959 i les característiques
de la repressió que va portar a terme, i feu esment especial de la que patí Catalunya.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la cronologia i les característiques de la política econòmica desarrollista
del règim franquista, i esmenteu les conseqüències que tingué a Catalunya.
[2,5 punts]
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, l’etapa revolucionària i la dualitat
de poders, així com l’organització de l’economia i els Fets de Maig.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els fets d’armes a Catalunya durant la Guerra Civil, incloent-hi els fronts
de guerra, les batalles i els bombardeigs.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Escons obtinguts per les diferents candidatures en les eleccions
al Parlament de Catalunya del 1932
Partit Radical Autònom (4)

Esquerra Republicana
de Catalunya (57)

Partit Catalanista Republicà-Acció
Catalana Republicana (1)
Unió Catalanista (1)
Unió Democràtica
de Catalunya (1)
Lliga Regionalista (16)

Unió Socialista de Catalunya (5)

FONT: Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 1932.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Comenteu els resultats electorals que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu els conflictes socials a Catalunya durant la República, el 6 d’octubre de
1934 i les conseqüències que va tenir fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’elaboració, l’aprovació i les característiques de l’Estatut del 1932 i l’evolució de la política catalana fins al 6 d’octubre de 1934, i expliqueu els Fets d’Octubre
del 1934.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Text del missatge del rei Joan Carles retransmès la nit del 23 al 24 de febrer de 1981
Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y
para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades
civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá
contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en
forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó
en su día a través de referéndum.
FONT: Text del missatge del rei Joan Carles I. Radiotelevisió Espanyola (RTVE).
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

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

c) Comenteu els fragments següents del text: «Cualquier medida de carácter militar
que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de
Jefes de Estado Mayor» i «La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la
Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política general a Espanya des de l’aprovació de la Constitució
fins al triomf electoral del PSOE, i feu esment del 23-F, dels antecedents i les conseqüències que va tenir. Expliqueu, també, tant la Constitució com el triomf electoral
del PSOE.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política, social i econòmica espanyola des de la Llei per a la
reforma política fins a la signatura dels Pactes de la Moncloa i comenteu-los.
[2,5 punts]
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