Història
Sèrie 4
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A
Exercici 1
Condicions de treball a una colònia fabril
Els obrers de la colònia hi entren resant el rosari i en surten resant; estan amuntegats en
habitacions immundes; se’ls impedeix de llegir periòdics que no siguin essencialment catòlics i
estan obligats a comprar tots els aliments a la cantina de la colònia. El diumenge al matí el patró
ja s’ha embutxacat tots els jornals de la setmana que acaba de pagar. No és més que un canvi,
no és un pagament. Els diners passen de la caixa del fabricant a mans del treballador, i d’aquestes torna a la caixa del fabricant per conducte de la botiga d’ultramarins, que és seva; del
cafè, de la fleca, dels habitatges, de l’estanc, que també són seus. Però no acaba aquí l’escàndol.
Tot és seu i, per regla general, és molt dolent.
FONT: Miquel IZARD. El segle XIX. Burgesos i proletaris. Barcelona: Dopesa, 1978, p. 87.

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 contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu les característiques de la indústria catalana, tenint en compte els tipus de
fàbriques existents, les condicions de vida i de treball que hi havia i les tendències
de l’associacionisme obrer, des de l’inici de la Restauració fins al 1898.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució del moviment obrer i els conflictes socials a Catalunya entre el
1900 i l’inici de la dictadura de Primo de Rivera, sense explicar aquesta.
[2,5 punts]
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Exercici 2

FONT: El Caudillo en una celebració religiosa el 1939.
Autor desconegut.

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) Descriviu els personatges i les actituds que apareixen en la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu quin tipus de règim va ser el règim franquista, quins suports principals va
tenir i quines lleis, quin partit i quines institucions va crear fins al 1947.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’oposició al règim durant tot el franquisme.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
Missatge dels catalans a Jordi I, rei de Grècia
A vós, rei dels heŀlens, qui, no per la corona que us cenyiren, sinó perquè heu sabut escoltar lo bategar de l’ànima grega, sou símbol vivent de la terra heŀlènica, vos endrecen aquest missatge, en nom de la pàtria catalana, los qui per dret propi representen son esperit perquè tenen
plena consciència de la seva personalitat nacional. […]
Lo poble català va rebre dels heŀlens la iniciació en la cultura, per ells va existir Empúries,
primer centre d’atracció que ha tingut la raça catalana, prou poderós per a sotmetre a la seva
influència les regions més allunyades del nostre territori nacional. Però encara que no ens
unissin lligams d’amistat i de parentiu […], encara que Catalunya no us hagués enviat, per a
mantenir la integritat de l’imperi grec, los mateixos guerrers que havien acabat l’empresa de la
nostra independència […]. Encara que ens recordéssim només de les estones en què ens hem
tingut odi i que han caigut abraonats grecs i catalans en los camps de batalla, vos enviaríem
sempre els catalans d’avui lo testimoni de la nostra admiració i aplaudiríem, amb tota l’ànima,
la vostra justíssima i heroica iniciativa a favor dels grecs de Creta.
FONT: Missatge a Sa Majestat Jordi I, rei dels heŀlens (març de 1897).

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

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució del catalanisme polític durant la Restauració i fins al Memorial
de Greuges (1885), explicant aquest darrer.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les característiques principals i els fets més rellevants del catalanisme polític des del Memorial de Greuges (sense explicar-lo) fins al 1901.
[2,5 punts]
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Exercici 2

FONT: J. MELENDRERAS. Junta Delegada de
Defensa de Madrid, 1936-1939.

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 missatge i els símbols que apareixen en la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu l’evolució política de l’Espanya de Franco durant la Guerra Civil.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució militar de la Guerra Civil.
[2,5 punts]
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