Convocatòria 2014

Història
Sèrie 5
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els dos exercicis de l’opció triada. Cada exercici
val cinc punts.

OPCIÓ A
Exercici 1

Manifest de Sandhurst
He rebut d’Espanya un gran nombre de felicitacions amb motiu del meu aniversari […]. Tots
els que m’han escrit mostren la mateixa convicció que només el restabliment de la monarquia
constitucional pot posar fi a l’opressió, a la incertesa i a les cruels pertorbacions que experimenta
Espanya. […] En virtut de l’espontània i solemne abdicació de la meva augusta mare, tan generosa
com infortunada, jo sóc l’únic representant del dret monàrquic a Espanya. […]
Òrfena ara la nació de tot dret públic i indefinidament privada de les seves llibertats, és natural
que giri els ulls vers el dret constitucional acostumat i vers aquelles institucions lliures que el 1812
no li impediren defensar la seva independència, ni el 1840 acabar una altra acalorada guerra civil.
Institucions a les quals deu, a més, molts anys de progrés constant, de prosperitat, de crèdit i encara
d’alguna glòria […].
Font: Manifest signat per Alfons de Borbó, Sandhurst (Anglaterra), 1 de desembre de 1874. [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 DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el funcionament del sistema polític de la Restauració. Feu referència a les
eleccions, als dos partits principals, a llurs diferències i als dirigents més destacats.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’adveniment del règim de la Restauració, el paper que hi va tenir Antonio
Cánovas del Castillo i DOS dels problemes que va haver d’afrontar aquest règim fins al 1899.
[2,5 punts]
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Exercici 2

Bombardejos sobre Barcelona
Font: Aviazione Legionaria Italiana, 18 de març de 1938.

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 i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu quins suports internacionals van rebre els dos bàndols enfrontats en la Guerra
Civil i la importància que van tenir. Expliqueu DUES batalles de la Guerra Civil i valoreu
la transcendència que van tenir.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els diferents tipus de fets bèŀlics (batalles, retirades i bombardejos) que s’esdevingueren a Catalunya durant la Guerra Civil.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B
Exercici 1

Eleccions del 19 de novembre de 1933
Font: Ahora [Madrid] (20 novembre 1933).

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 comenteu, d’una manera crítica, el text següent: «Todas
las mujeres de Madrid han ido a votar. La gran sorpresa de estas elecciones ha sido la unanimidad de todas las mujeres. Desde las […] impedidas, que han sido transportadas por
sus familiares, hasta las muchachas audaces, que llenaban las calles, con su estruenduosa
propaganda. Las mujeres de toda clase y condición han sido el elemento más activo de la
lucha electoral de ayer.»
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Compareu els resultats de les eleccions legislatives espanyoles del novembre del 1933 amb
les del febrer del 1936. Feu esment dels partits o les coalicions que les guanyaren, dels seus
líders, dels diferents governs que es formaren i de les polítiques que aplicaren.
[2,5 punts]

b) Expliqueu breument les figures de Manuel Azaña, José María Gil-Robles, Alejandro
Lerroux, Indalecio Prieto i Francisco Largo Caballero; seguidament, expliqueu DUES de
les reformes que es portaren a terme durant el bienni 1931-1933 i DUES característiques
de la Constitució republicana.
[2,5 punts]
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Exercici 2

El franquisme a Catalunya

Gobierno Civil de la provincia de Barcelona
Por los motivos que a continuación se exponen, han sido impuestas, por el gobernador civil de la
provincia, las siguientes sanciones:
— Multa de 10.000 pesetas a la casa comercial llamada La Saldadora, por la publicación en la
prensa de anuncios no redactados en el idioma nacional.
— Multa de 1.000 pesetas y destitución del alcalde del Ayuntamiento de Teyá, por empleo del
dialecto catalán en las comunicaciones oficiales.
— Multa de 1.000 pesetas y destitución del Alcalde de San Agustín de Llusanés, por lo mismo
que el anterior.
Capitanía General de Cataluña
Su Excelencia el General Jefe de esta Región ha impuesto una multa de 2.000 pesetas a la casa
comercial M. Casanovas Guillem, por haberle dirigido una instancia en papel con membrete en
catalán y en el que, además, a continuación de la razón social figura la palabra «coŀlectivitzada» sin
tachadura alguna.
Aun admitiendo que el uso de este papel, confeccionado indudablemente en período de dominio
rojo, no haya sido de mala fe, supone cuando menos un acto de desidia y falta de respeto a la autoridad
a quien se dirige, que merece una sanción ejemplar.
Font: La Vanguardia Española [Barcelona] (29 d’agost i 7 de maig de 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 els motius de les sancions que apareixen en la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu què va significar la implantació del règim franquista a Catalunya des del punt de
vista polític. Expliqueu també la repressió franquista contra les persones i contra la llengua
i la cultura catalanes.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la primera política econòmica que el franquisme va aplicar i els efectes que va
tenir a Catalunya.
[2,5 punts]

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

