Història
Sèrie 4

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

OPCIÓ A
Exercici 1
La tradició catalana
Ell [Déu] solament té poder de crear i restaurar els pobles […]. Mes venint al cas particular del
regionalisme, la raó i l’experiència ens demostraran que la religió ha d’ésser la restauradora, i que
sens ella és impossible fer cosa de durada i sòlida. Havem fet notar la importància que el sentiment
té en el regionalisme, de manera que, apagada aquella afecció de l’ànima, la regió per si mateixa es
desvaneix. El sentiment de la naturalesa es troba també en l’amor regional; mes aquell cerca son
complement natural en el pensament religiós, i en ell troba l’eficàcia pràctica per a arreglar la vida.
Amem la vall en què nasquérem, la vila en què veiérem la primera llum, l’encontrada del nostre
origen; mes aquesta amor quedarà vençuda per les magnificiències del luxe i la seducció dels plaers,
si dit sentiment d’amor al país nadiu no està consagrat per la religió.
Font: Josep Torras i Bages. La tradició catalana: Estudi del valor ètic i racional del regionalisme
català. Barcelona: La Ilustración, 1892.

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 la idea principal que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el catalanisme catòlic conservador i esmenteu-ne el representant principal;
expliqueu també DOS dels fets principals del catalanisme, en general, fins al 1898.
[2,5 punts]

b) Expliqueu raonadament DUES de les causes del sorgiment del moviment catalanista
durant el segle xix.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Font: Agència EFE, Hendaia (França), 23 d’octubre de 1940.

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 següents:
a) Expliqueu les característiques i la política exterior del règim franquista fins al 1945.
[2,5 punts]

b) Compareu l’oposició al règim franquista durant les dues etapes següents: 1939-1959 i
1960-1975.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1

L’assassinat d’En Salvador Seguí «Noi del Sucre»
(Font: Portada del setmanari La Campana de Gràcia
del 10 de març de 1923)
En el text dels peus de les iŀlustracions hi diu: a l’esquerra, «El cadàver del malhaurat “Noi del Sucre”
a l’Hospital Clínic», i, a la dreta, «Reconstitució del fet als pocs moments de comès».

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 el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu raonadament les conseqüències de la Primera Guerra Mundial a Espanya, així
com la conflictivitat social i política que s’hi visqué fins al 1923.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, les diferents polítiques que
aplicà i els motius pels quals va finalitzar.
[2,5 punts]
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Exercici 2
A la central de la Telefónica de la plaça de Catalunya es presentaren un bon dia un bon grapat de
guàrdies i policies, comandats per Rodríguez Salas, comissari d’Ordre Públic. Per què? Senzillament i
de manera planera, el PSUC i Estat Català, que en tant que partits no intervenien a Telèfons, tenien la
necessitat de controlar la Telefónica per a llurs finalitats conspiratives. La CNT no s’hi avingué, perquè
s’adonaren d’allò que es tramava a Telèfons.
[…]
A més del fet de la Telefónica, apareixen fortificats els centres d’Estat Català i del PSUC. Apareixen
els fusells als carrers i és davant d’aquestes demostracions de guerra que alguns camarades es preparen
per a la defensa, havent suposat, ben encertadament, que es tracta de donar la batalla a la CNT, sent la
incautació de la Telefónica pel PSUC i Estat Català la primera etapa del pla.
Font: Informe del Comitè Nacional de la CNT. València, 6 de juny de 1937 (text traduït).

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 només UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució econòmica i política de Catalunya durant la Guerra Civil, fent referència a la dualitat de poder del 1936, a les coŀlectivitzacions, als Fets de Maig del 1937, a
l’establiment del govern central a Barcelona i al problema dels refugiats.
[2,5 punts]

b) Expliqueu el final de la Guerra Civil a Catalunya i esmenteu, explicant-les raonadament,
TRES de les causes de la derrota republicana.
[2,5 punts]
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Història
Sèrie 3

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

OPCIÓ A
Exercici 1
Missatge a la reina regent
Desitgem que torni a posseir la nació catalana les seves Corts Generals lliures i independents,
obertes pel cap de l’Estat […], en les quals es votin els pressupostos de Catalunya i la quantitat amb
què ha de contribuir el nostre país a les despeses generals d’Espanya.
Que Catalunya sigui senyora del govern interior de casa seva […].
Que la llengua catalana sigui la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la
vida d’aquest poble.
Que l’ensenyament a Catalunya es doni en llengua catalana […].
Que els càrrecs de la nació catalana els nomenin els catalans mateixos, procurant que recaiguin en catalans els càrrecs polítics, els judicials, els administratius i els d’ensenyament.
Font: Missatge a la reina regent (1888).

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 breument TRES de les peticions que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu raonadament DUES de les diferències entre el catalanisme conservador i el
catalanisme progressista fins al 1898, i esmenteu-ne alguns dels seus dirigents.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els fets principals del catalanisme polític en el període de la Restauració
(1875-1898).
[2,5 punts]
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Exercici 2

Font: Agència EFE, Congrés dels Diputats, 23 de febrer de 1981.

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 i identifiqueu el personatge que hi apareix d’una manera
més destacada.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la figura d’Adolfo Suárez, el paper que va tenir durant la Transició espanyola
cap a la democràcia i durant l’etapa democràtica fins a la seva dimissió, que també heu
d’explicar.
[2,5 punts]

b) Expliqueu què va ser el 23-F i l’evolució política espanyola entre el 1981 i el 1986.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1
El conflicto de Cuba
El litigio que hoy se ventila en Cuba, político en la forma, es y ha sido siempre una cuestión
económica, como lo son, en el fondo, todos los asuntos que preocupan a los pueblos.
España, o mejor dicho, la clase dominante española, ha mantenido en Cuba una política restrictiva por monopolizar aquel mercado; la gran Antilla ha luchado por su autonomía y por su independencia, con el fin primordial de dar salida a sus productos en las mejores condiciones posibles y
adquirir de idéntica manera los que le son necesarios; los Estados Unidos han promovido o ayudado
los movimientos insurreccionales cubanos, no porque los habitantes de Cuba gozaran mayores libertades e hicieran prosperar más su suelo, sino por lograr ellos, mediante la autonomía o la independencia, ser dueños de su mercado.
Font: Pablo Iglesias. «La cuestión cubana». El Socialista (18 febrer 1898).

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 la primera frase de la font i, seguidament, expliqueu breument DUES de les
idees principals que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les condicions de treball i de vida de les classes treballadores entre el 1875 i el
1900, així com les diferents tendències de l’associacionisme obrer d’aquest període.
[2,5 punts]

b) Expliqueu dos conflictes en els quals participaren les classes treballadores, succeïts entre
el 1901 i el 1923.
[2,5 punts]
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Exercici 2

El dirigent nazi Heinrich Himmler a Barcelona
(Font: Josep Brangulí i Soler, aeròdrom del Prat de Llobregat, 23 d’octubre de 1940)

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 següents:
a) Compareu un aspecte de tipus econòmic, un de tipus social i un de tipus polític del règim
franquista de les dues èpoques següents: els anys quaranta i els anys seixanta.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la política del règim franquista envers Catalunya i comenteu-ne els efectes econòmics, socials, polítics i culturals.
[2,5 punts]
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