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Fonts	  històriques	  a	  comentar	  de	  cara	  a	  l’examen	  (tema	  8):	  Febrer	  2012	  
Us	  indico	  aquí	  la	  caracterització	  de	  la	  font,	  els	  aspectes	  més	  importants	  del	  context	  i	  on	  
trobar	  la	  informació	  requerida.	  En	  els	  tres	  últims	  casos,	  la	  prova	  està	  totalment	  feta.	  
	  
1.	  Comparativa	  dels	  resultats	  electorals	  de	  les	  autonòmiques	  del	  1932	  i	  de	  les	  generals	  
del	  1933.	  Pàgina	  202.	  
Es	  tracta	  de	  dos	  gràfics	  (és	  una	  font	  gràfica,	  doncs)	  semicirculars	  que	  representen	  la	  
composició	  segons	  el	  nombre	  de	  diputats	  de	  cada	  formació	  política	  del	  Parlament	  de	  Catalunya	  
en	  el	  1r	  cas,	  i	  del	  parlament	  espanyol	  en	  el	  2n	  (eleccions	  generals).	  A	  més,	  s’indica	  un	  color	  
diferent	  per	  cada	  formació	  política,	  per	  tal	  de	  distingir-‐ne,	  a	  primer	  cop	  d’ull,	  la	  diferent	  
representativitat.	  Són	  dos	  fonts	  secundàries,	  ja	  que	  han	  estat	  reelaborades	  posteriorment	  pels	  
historiadors,	  que	  reflecteixen	  fidelment	  els	  resultats	  d’aquests	  comicis.	  	  
No	  cal	  dir	  que	  heu	  de	  saber	  parlar	  a	  grans	  trets	  de	  la	  ideologia	  de	  les	  forces	  majoritàries	  
(que	  apareixen	  amb	  el	  seu	  nom	  i	  sigles).	  
Heu	  de	  saber	  distingir	  el	  context	  del	  1932	  (quan	  encara	  el	  govern	  reformista	  d’Azaña	  no	  patia	  
desgast)	  del	  1933	  (quan	  guanyen	  les	  dretes,	  a	  causa	  de	  la	  desunió	  i	  els	  errors	  comesos	  per	  les	  
forces	  de	  centreesquerra).	  I	  és	  molt	  important	  que	  marqueu	  que	  inicien	  i	  finalitzen	  aquestes	  
eleccions	  (la	  Generalitat	  estatutària	  i	  provisional	  en	  el	  1r	  cas,	  el	  Bienni	  radicalcedista	  i	  el	  
reformista	  en	  el	  2n).	  Unes	  eleccions	  serveixen	  per	  fer	  fora	  governs	  i	  per	  substituir-‐los	  de	  
manera	  democràtica	  i	  pacífica:	  això	  és	  l’alternança	  política.	  	  
	  
2.	  Cartells	  propagandístics	  de	  la	  Lliga	  Catalana	  (P.203)	  i	  cartell	  del	  Front	  d’Esquerres	  
(P.210).	  
Tenim	  dues	  fonts	  primàries,	  ja	  que	  van	  ser	  realitzades	  en	  aquell	  temps	  per	  part	  de	  les	  dues	  
formacions	  polítiques	  esmentades,	  per	  tal	  d’aconseguir	  suport	  electoral.	  Són	  de	  caràcter	  gràfic,	  
i	  més	  específicament,	  iconogràfic,	  on	  la	  imatge	  té	  un	  paper	  molt	  important.	  S’ha	  de	  tenir	  
present	  que	  en	  aquella	  època	  hi	  havia	  molt	  analfabetisme,	  i	  el	  cartell	  era	  una	  manera	  d’arribar	  
al	  receptor	  del	  missatge,	  que	  és	  tota	  la	  població	  catalana	  en	  edat	  de	  votar.	  De	  la	  combinació	  de	  
propaganda,	  pluralisme	  polític	  i	  sufragi	  universal	  va	  néixer	  el	  cartellisme,	  subgènere	  artístic	  
d’aquell	  temps.	  
La	  1ª	  se	  centra	  a	  les	  eleccions	  municipals	  del	  gener	  del	  1934,	  on	  la	  Lliga	  desqualifica	  Esquerra	  
(de	  vegades,	  a	  ERC	  se	  li	  deia	  Esquerra,	  tot	  simplificant-‐ne	  el	  nom)	  en	  considerar	  que	  s’ha	  
dividit	  i	  fragmentat	  fins	  a	  esdevenir	  irrellevant,	  i	  passa	  a	  dir-‐li	  la	  “desferra”,	  tot	  recuperant	  un	  
mot	  que	  estava	  en	  desús.	  Així,	  pretén	  desqualificar	  ERC	  com	  a	  partit	  de	  govern	  en	  dir	  que	  ni	  
saben	  governar-‐se	  a	  ells	  mateixos.	  El	  cartell	  contrasta	  l’ERC	  del	  1931,	  que	  apareix	  unida	  
formant	  un	  pilar	  amb	  diverses	  personalitats,	  amb	  la	  del	  1933,	  amb	  un	  pilar	  que	  cau	  a	  trossos.	  I	  
és	  que	  l’any	  1933	  ERC	  havia	  patit	  diverses	  escissions	  i	  divisions	  que	  l’havien	  afeblida.	  
La	  2ª	  se	  centra	  a	  les	  eleccions	  generals	  del	  febrer	  del	  1936,	  on	  el	  Front	  d’Esquerres	  (comandat	  
per	  ERC)	  desqualifica	  la	  Lliga	  (al	  considerar-‐la	  la	  principal	  líder	  del	  Front	  Català	  d’Ordre),	  en	  
considerar-‐la	  còmplice	  de	  Lerroux	  i	  de	  la	  repressió	  subsegüent	  a	  l’octubre	  del	  1934.	  	  Hi	  apareix	  
una	  sabata	  llustrada	  (que,	  contraposada	  a	  l’espardenya	  d’obrers	  pagesos	  i	  menestrals,	  
simbolitza	  el	  burgès)	  que	  trepitja	  el	  Palau	  de	  la	  Generalitat	  (tot	  al·ludint	  metafòricament	  al	  fet	  
que	  la	  Lliga	  va	  rebre	  cert	  poder	  de	  Lerroux	  després	  dels	  Fets	  d’Octubre),	  i	  es	  menysprea	  el	  
catalanisme	  de	  la	  Lliga,	  en	  veure’l	  disposat	  a	  vendre’s	  a	  Lerroux	  a	  canvi	  d’un	  plat	  de	  llenties	  (és	  
a	  dir,	  de	  col·laborar	  amb	  les	  autoritats	  imposades	  per	  Lerroux).	  
	  
3.	  Article	  de	  La	  Vanguardia:	  (El	  Ejército	  declara	  el	  estado	  de	  guerra	  en	  Cataluña)	  P.	  207.	  
És	  una	  font	  primària,	  concretament	  és	  una	  crònica	  periodística	  del	  9	  d’octubre	  del	  1934,	  és	  a	  
dir,	  molt	  poc	  després	  dels	  Fets	  d’Octubre,	  que	  havien	  tingut	  lloc	  el	  6-‐7	  d’octubre.	  L’emissor	  és	  
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el	  diari	  barceloní	  La	  Vanguardia	  (la	  notícia	  no	  apareix	  firmada	  per	  cap	  periodista,	  segurament	  
haurà	  estat	  duta	  a	  terme	  pel	  departament	  de	  Redacció).	  	  
La	  notícia	  no	  mostra	  cap	  crítica	  contra	  la	  repressió	  portada	  a	  terme	  per	  l’exèrcit,	  probablement	  
en	  part	  perquè	  les	  normes	  de	  censura	  del	  govern	  Lerroux	  no	  ho	  haurien	  permès,	  i	  pel	  fet	  que	  
La	  Vanguardia	  era	  un	  diari	  de	  tendència	  burgesa,	  molt	  crític	  amb	  qualsevol	  intent	  
revolucionari.	  
La	  crònica	  narra	  com	  el	  general	  Batet	  intimida	  Companys,	  tot	  fent	  un	  ús	  mesurat	  de	  la	  força	  i	  
amenaçant-‐lo	  amb	  una	  escalada	  que	  seria	  molt	  pitjor.	  A	  més,	  s’indica	  que	  l’exèrcit	  no	  va	  trobar	  
pràcticament	  cap	  resistència	  (alguns	  membres	  d’Estat	  Català,	  però	  arran	  de	  la	  censura	  només	  
es	  diu	  “unos	  grupos	  hostilizaron”).	  Per	  últim,	  es	  justifica	  la	  rendició	  de	  Companys	  en	  adonar-‐se	  
aquest	  que	  no	  tenia	  cap	  contrapès	  contra	  l’acció	  militar.	  
I	  heu	  de	  fer	  al·lusió	  al	  context	  dels	  Fets	  d’Octubre	  (especialment	  a	  Catalunya,	  però	  també	  a	  
Espanya),	  recordeu	  el	  nus,	  plantejament	  i	  desenllaç.	  
	  
4.	  Cartells	  electorals	  de	  les	  eleccions	  generals	  de	  febrer	  del	  1936.	  Pàgines	  208-‐209.	  
Tenim	  quatre	  fonts	  primàries,	  ja	  que	  van	  ser	  realitzades	  en	  aquell	  temps	  per	  part	  de	  les	  quatre	  
formacions	  polítiques	  esmentades,	  per	  tal	  d’aconseguir	  suport	  electoral.	  Són	  de	  caràcter	  gràfic,	  
i	  més	  específicament,	  iconogràfic,	  on	  la	  imatge	  té	  un	  paper	  molt	  important.	  S’ha	  de	  tenir	  
present	  que	  en	  aquella	  època	  hi	  havia	  molt	  analfabetisme,	  i	  el	  cartell	  era	  una	  manera	  d’arribar	  
al	  receptor	  del	  missatge,	  que	  és	  tota	  la	  població	  espanyola	  en	  edat	  de	  votar.	  De	  la	  combinació	  
de	  propaganda,	  pluralisme	  polític	  i	  sufragi	  universal	  va	  néixer	  el	  cartellisme,	  subgènere	  artístic	  
d’aquell	  temps.	  Destaca	  el	  cartell	  de	  la	  CEDA,	  que	  era	  de	  grans	  dimensions,	  tot	  cobrint	  un	  
edifici	  sencer.	  
Recordeu	  el	  subratllat,	  l’escrit	  en	  vermell	  i	  les	  explicacions	  que	  us	  he	  donat	  d’aquests	  cartells.	  
Igualment,	  heu	  de	  definir	  el	  context	  de	  forta	  polarització	  política	  d’aquelles	  eleccions,	  tot	  
identificant-‐ne	  les	  principals	  formacions	  polítiques*	  i	  els	  seus	  objectius.	  Per	  últim,	  heu	  
d’al·ludir	  als	  resultats.	  

• Faig	  servir	  formacions	  perquè	  així	  incloc	  partits	  polítics	  i	  coalicions.	  Hem	  de	  saber	  que	  
una	  coalició	  política	  sol	  aplegar	  diversos	  partits	  i,	  fins	  i	  tot,	  sindicats.	  

	  
5.	  Mapa	  d’Espanya	  dels	  resultats	  electorals	  de	  les	  generals	  del	  16	  de	  febrer	  del	  1936.	  	  
És	  una	  font	  secundària,	  realitzada	  posteriorment	  per	  historiadors.	  El	  mapa	  polític	  ens	  mostra	  
el	  territori	  espanyol,	  incloent-‐hi	  els	  arxipèlags	  canari	  i	  balear	  i	  Ceuta	  i	  Melilla.	  Tot	  i	  que	  
Espanya	  posseïa	  en	  aquell	  temps	  el	  nord	  del	  Marroc,	  el	  Sàhara	  i	  d’altres	  territoris	  africans,	  com	  
que	  aquests	  no	  enviaven	  diputats,	  no	  hi	  apareixen.	  El	  territori	  apareix	  dividit	  en	  
circumscripcions	  electorals,	  que	  solen	  coincidir	  amb	  les	  províncies,	  per	  bé	  que	  les	  ciutats	  grans	  
també	  eren	  circumscripcions	  electorals	  diferents	  de	  les	  de	  la	  seva	  província.	  Per	  això,	  per	  
exemple,	  Saragossa	  capital	  i	  la	  seva	  província	  apareixen	  amb	  tons	  diferents.	  S’ha	  de	  tenir	  
present	  que	  el	  sistema	  electoral	  republicà	  era	  diferent	  de	  l’actual,	  basat	  en	  la	  llei	  d’Hondt.	  
Recordeu	  el	  que	  us	  he	  dit	  del	  context	  (també	  ho	  teniu	  al	  punt	  5,	  la	  polarització	  és	  el	  concepte	  
clau)	  i	  el	  que	  teniu	  al	  llibre	  en	  color	  vermell,	  per	  veure	  la	  divisió	  d’Espanya	  en	  dues	  parts	  –el	  
suport	  al	  centre	  és	  residual-‐	  en	  funció	  dels	  seus	  suports	  electorals	  tot	  identificant-‐les	  amb	  els	  
seus	  trets,	  i	  és	  molt	  important	  que	  veieu	  que	  aquest	  mapa	  és	  quasi	  un	  calc	  de	  les	  zones	  
republicana	  i	  sollevada	  a	  l’inici	  de	  la	  Guerra	  Civil.	  
	  
6.	  Resultats	  de	  les	  eleccions	  generals	  del	  16-‐2-‐1936	  a	  Catalunya	  i	  estadística	  dels	  
resultats	  electorals	  dos	  fronts	  a	  Catalunya.	  Pàgina	  211.	  
Es	  tracta	  d’un	  gràfic	  (és	  una	  font	  gràfica,	  doncs)	  semicircular	  que	  mostra	  la	  filiació	  política	  dels	  
55	  diputats	  catalans	  elegits	  al	  Parlament	  Espanyol.	  A	  banda,	  s’indica	  un	  color	  diferent	  per	  cada	  
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formació	  política,	  per	  tal	  de	  distingir-‐ne,	  a	  primer	  cop	  d’ull,	  la	  diferent	  representativitat.	  És	  una	  
font	  secundària,	  ja	  que	  ha	  estat	  reelaborada	  posteriorment	  pels	  historiadors,	  que	  reflecteixen	  
fidelment	  els	  resultats	  d’aquests	  comicis.	  	  
La	  2ª	  és	  una	  font	  secundària	  de	  caràcter	  estadístic	  on	  se’ns	  mostren	  els	  resultats	  en	  
percentatge	  de	  vot	  popular	  i	  en	  nombre	  de	  diputats	  de	  cada	  ú	  dels	  fronts	  contendents.	  Així	  
podem	  simplificar	  el	  gràfic	  anterior,	  en	  el	  que	  hi	  havia	  una	  “sopa	  de	  lletres”,	  en	  aparèixer	  
moltes	  forces	  polítiques.	  A	  més,	  se’ns	  indiquen	  els	  resultats	  per	  circumscripcions	  (les	  quatre	  
províncies	  més	  Barcelona	  ciutat)	  i	  la	  participació	  electoral.	  És	  una	  font,	  doncs,	  complementària	  
de	  l’anterior	  ja	  que	  té	  informacions	  que	  no	  surten	  a	  la	  precedent.	  
El	  context	  el	  tenim	  explicat	  en	  exercicis	  anteriors,	  però	  és	  important	  remarcar	  quines	  són	  els	  
principals	  blocs	  a	  Espanya	  i	  Catalunya	  i	  qui	  els	  lidera	  en	  cada	  cas.	  A	  més,	  cal	  remarcar	  que	  a	  
Catalunya	  la	  victòria	  del	  Front	  d’Esquerres	  va	  ser	  molt	  més	  àmplia	  que	  la	  del	  Front	  Popular	  a	  
Espanya,	  i	  explicar-‐ne	  el	  perquè.	  
	  
8.	  Proclamació	  de	  l’Estat	  Català	  per	  part	  de	  Lluís	  Companys.	  Pàgines	  218-‐219.	  
	  
a)	  És	  una	  font	  primària	  (és	  a	  dir,	  contemporània	  dels	  fets),	  ja	  que	  és	  el	  document	  on	  el	  
President	  Companys	  (emissor)	  proclama	  l’Estat	  Català	  dins	  la	  República	  Federal	  Espanyola,	  
tot	  trencant	  amb	  el	  govern	  espanyol.	  És	  un	  document	  de	  caràcter	  públic,	  que	  té	  com	  a	  
receptor	  el	  Poble	  català,	  en	  el	  qual	  hi	  vol	  influir	  (per	  això	  és	  un	  text	  polític).	  Aquest	  text	  pot	  
ser	  considerat	  com	  un	  discurs	  o	  proclama.	  Hi	  apareix	  dintre	  d’un	  recull	  de	  textos	  històrics	  dut	  
a	  terme	  per	  Jordi	  Galofré	  el	  1990.	  
No	  us	  deixeu	  entabanar	  pel	  fet	  que	  el	  text	  hagi	  estat	  publicat	  el	  1990.	  En	  realitat,	  un	  historiador,	  
Jordi	  Galofré,	  ha	  compilat	  una	  sèrie	  de	  documents	  històrics	  o	  fonts	  primàries,	  i	  una	  de	  les	  fonts	  
primàries	  que	  hi	  ha	  és	  aquest	  text	  de	  Companys.	  
b)	  -‐La	  data	  del	  6	  d’octubre	  del	  1934	  ens	  indica	  que	  el	  context	  són	  els	  Fets	  d’Octubre,	  als	  quals	  
aquesta	  proclama	  va	  contribuir.	  	  
-‐Prèviament	  havien	  accedit	  tres	  ministres	  de	  la	  CEDA,	  d’ideologia	  molt	  conservadora,	  al	  govern	  
central,	  la	  qual	  cosa	  féu	  témer	  a	  les	  esquerres	  que	  aquests	  destruirien	  la	  República	  des	  de	  dins.	  
-‐Lerroux,	  que	  els	  havia	  donat	  entrada	  al	  govern,	  mantenia	  certa	  tensió	  amb	  Companys	  per	  la	  
Llei	  de	  Contractes	  de	  Conreu	  i	  pel	  seu	  tarannà	  conservador	  i	  antiautonomista.	  
-‐La	  UGT	  i	  les	  esquerres	  (però	  no	  pas	  la	  CNT)	  havien	  convocat	  a	  una	  vaga	  general	  contra	  tal	  
mesura	  
-‐Internacionalment	  parlant,	  Hitler,	  des	  del	  1933,	  havia	  destruït	  des	  de	  dins	  la	  democràcia	  a	  
Alemanya,	  i	  a	  Àustria	  començava	  a	  passar	  el	  mateix.	  
-‐El	  moviment	  fracassà	  al	  conjunt	  d’Espanya,	  i	  a	  Catalunya	  i	  a	  Astúries,	  fou	  aixafat	  per	  l’exèrcit	  
poc	  després.	  
c)	  -‐Amenaça	  a	  la	  pervivència	  dels	  ideals	  republicans	  (és	  a	  dir,	  acabar	  amb	  la	  República	  des	  de	  
dins	  precedents	  d’Alemanya	  i	  Àustria).	  
-‐La	  Generalitat	  assumeix	  un	  nou	  poder,	  i	  es	  converteix	  en	  baluard	  dels	  republicans	  
progressistes,	  tot	  oferint-‐los	  la	  Generalitat	  com	  a	  base	  de	  la	  República	  Federal	  espanyola	  que	  
s’hauria	  de	  crear.	  
-‐Companys	  proclama	  l’Estat	  Català	  dins	  la	  República	  Federal	  (a	  imitació	  de	  Macià,	  que	  l’abril	  
del	  1931	  havia	  proclamat	  la	  República	  Catalana).	  
	  
Pregunta	  2	  
a) Causes:	  -‐	  Política	  contrareformista	  dels	  governs	  radicals	  des	  del	  novembre	  del	  1933	  

(aturada	  de	  la	  reforma	  agrària	  i	  de	  la	  política	  autonòmica,	  amnistia	  de	  Sanjurjo).	  



	   4	  

-‐	  La	  CEDA,	  malgrat	  ser	  la	  llista	  més	  votada,	  no	  participava	  en	  el	  govern	  radicalcedista	  de	  
Lerroux,	  tot	  i	  que	  li	  donava	  suport.	  Ara	  volen	  entrar	  al	  govern,	  amb	  3	  ministres,	  i	  això	  provoca	  
els	  Fets	  d’Octubre.	  
-‐	  La	  UGT	  i	  els	  partits	  d’esquerres	  i	  centreesquerra	  van	  cridar	  a	  una	  vaga	  general,	  que	  no	  
acceptà	  la	  CNT.	  
Desenvolupament:	  -‐	  Companys,	  d’acord	  amb	  les	  formacions	  progressistes	  espanyoles,	  
proclama	  l’Estat	  Català	  dins	  la	  República	  Federal	  Espanyola.	  
-‐	  La	  vaga	  a	  Barcelona	  fracassa	  en	  no	  tenir	  el	  suport	  anarquista	  i	  en	  no	  haver-‐se	  organitzar	  
prèviament.	  Companys	  va	  fer	  aquesta	  proclamació	  sense	  pensar	  sobre	  els	  efectes	  i	  els	  
preparatius	  necessaris.	  
-‐	  L’exèrcit,	  amb	  Batet	  al	  capdavant,	  va	  sufocar	  al	  cap	  d’un	  dia	  la	  rebel·lió,	  que	  va	  tenir	  un	  suport	  
molt	  minso.	  El	  Palau	  de	  la	  Generalitat	  va	  ser	  bombardejat,	  i	  diverses	  persones	  van	  morir	  en	  
aquestes	  accions.	  
Conseqüències:	  -‐	  Companys	  i	  el	  seu	  govern	  van	  ser	  detinguts	  i	  empresonats	  
-‐	  Nombrosos	  alcaldes	  i	  regidors,	  especialment	  els	  d’ERC,	  van	  ser	  destituïts,	  i	  reemplaçats	  per	  
gent	  de	  la	  Lliga	  o	  del	  Partit	  Radical.	  
-‐	  Hi	  havia	  tants	  presos	  que	  va	  caldre	  reconvertir	  el	  transatlàntic	  Uruguai	  en	  vaixell-‐presó,	  tot	  
transformant	  les	  cabines	  en	  cel·les.	  	  
-‐	  Lerroux	  va	  crear	  el	  Consell	  de	  la	  Generalitat,	  amb	  un	  governador	  general	  sota	  control	  militar,	  i	  
amb	  l’ajut	  de	  membres	  de	  la	  Lliga.	  
-‐	  La	  Generalitat	  i	  l’Estatut	  d’Autonomia	  van	  quedar	  suspesos	  fins	  al	  febrer	  del	  1936.	  La	  Lliga	  va	  
quedar	  desacreditada	  en	  haver	  “tocat”	  poder	  aprofitant-‐se	  d’aquesta	  avinentesa.	  
b) –	  L’adveniment	  de	  la	  República	  a	  Catalunya:	  
-‐	  El	  Pacte	  de	  Sant	  Sebastià	  (agost	  del	  1930)	  preveia	  la	  col·laboració	  dels	  partits	  republicans	  
d’àmbit	  estatal	  amb	  els	  partits	  catalanistes	  d’esquerres	  e	  incloïa	  la	  concessió	  d’un	  autogovern	  
per	  Catalunya.	  
-‐	  El	  març	  del	  1931	  es	  crea	  ERC,	  que	  aplega	  Estat	  Català	  de	  Macià	  (molt	  nacionalista)	  i	  el	  Partit	  
Republicà	  Català	  de	  Companys	  (més	  esquerrà),	  essent	  els	  números	  1	  i	  2	  respectivament	  del	  
partit.	  
-‐	  L’abril	  del	  1931,	  a	  les	  municipals	  ERC	  guanya	  aclaparadorament,	  i	  Companys	  proclama	  la	  
República	  des	  de	  l’ajuntament	  de	  Bcn,	  mentre	  que	  Macià	  proclama	  la	  República	  Catalana	  des	  
del	  Palau	  de	  la	  Generalitat.	  
-‐	  L’establiment	  de	  la	  Generalitat	  provisional	  i	  l’aprovació	  de	  l’Estatut:	  
a)	  Tres	  ministres	  de	  la	  República	  convencen	  Macià	  que	  substitueixi	  la	  República	  Catalana	  per	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya	  (encara	  provisional),	  denominació	  històrica	  que	  tindria	  la	  institució	  
d’autogovern	  catalana.	  
b)	  L’Estatut	  de	  Núria	  va	  ser	  aprovat	  el	  juny	  del	  1931	  per	  una	  ponència	  amb	  membres	  electes	  
dels	  ajuntaments	  catalans,	  a	  la	  vall	  de	  Núria.	  	  
c)	  L’agost	  del	  31	  era	  aprovat	  majoritàriament	  en	  referèndum	  pel	  poble	  català	  (tot	  i	  que	  les	  
dones	  encara	  no	  podien	  votar,	  s’hi	  van	  manifestar	  favorablement).	  
d)	  Un	  cop	  aprovada	  la	  Constitució	  republicana	  el	  desembre	  del	  1931,	  el	  setembre	  del	  1932	  
l’aproven	  les	  Corts	  espanyoles,	  després	  d’una	  dura	  oposició	  de	  la	  dreta,	  de	  ciutats	  castellanes,	  
de	  l‘exèrcit	  i	  d’una	  actitud	  dubtosa	  de	  part	  de	  les	  esquerres.	  El	  fracàs	  del	  cop	  d’estat	  de	  Sanjurjo	  
va	  fer	  que	  republicans	  de	  centreesquerra	  i	  catalanistes	  s’unissin,	  tot	  aprovant-‐lo,	  amb	  la	  
intervenció	  decisiva	  del	  president	  de	  govern	  Manuel	  Azaña.	  L’Estatut	  del	  32,	  però,	  va	  patir	  
certes	  retallades	  en	  relació	  al	  de	  Núria.	  
-‐	  La	  Generalitat	  estatutària	  (des	  del	  novembre	  1932)	  
a)	  Se	  celebren	  eleccions	  al	  parlament	  de	  Catalunya	  el	  novembre	  del	  1932,	  que	  les	  guanya	  ERC.	  
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b)	  Macià	  forma	  un	  govern	  amb	  gent	  d’ERC	  i	  de	  la	  USC	  (Unió	  Socialista	  de	  Catalunya),	  coalitzada	  
amb	  ERC.	  
c)	  Hi	  ha	  diverses	  divisions	  i	  escissions	  a	  ERC,	  que	  l’afebleixen	  força	  (Dencàs-‐Estat	  Català,	  Lluhí-‐
PNRE).	  
d)	  Es	  fa	  una	  tasca	  de	  govern	  que,	  malgrat	  les	  limitacions	  pressupostàries	  i	  la	  lentitud	  del	  
traspàs	  de	  competències,	  és	  positiva	  en	  àmbits	  com	  la	  cultura,	  l’educació,	  la	  sanitat	  o	  
l’agricultura,	  com	  ara	  la	  Llei	  de	  Contractes	  de	  Conreu.	  
e)	  Aquesta	  última,	  que	  pretén	  millorar	  la	  situació	  de	  rabassaires,	  provoca	  un	  enfrontament	  
amb	  Lerroux,	  que	  a	  Catalunya	  rep	  el	  suport	  de	  la	  Lliga	  i	  de	  l’IACSI.	  
f)	  La	  mort	  sobtada	  de	  Macià	  el	  Nadal	  del	  1933	  (substituït	  per	  Companys)	  i	  l’arribada	  de	  
Lerroux	  al	  poder	  (Bienni	  conservador)	  el	  1934	  tiben	  les	  relacions	  entre	  Generalitat	  i	  govern	  
central.	  	  
g)	  Aquesta	  mala	  maror	  serà	  una	  de	  les	  causes	  del	  posterior	  esclat	  dels	  Fets	  d’Octubre.	  	  
	  
9.	  Text	  de	  Rovira	  i	  Virgili	  
	  

	  

 

Descriviu les idees més importants del text i situeu-lo en el context històric 
corresponent. [1 punt]

Pregunta  1  

Pregunta  2  

Expliqueu l’evolució política de Catalunya des del novembre del 1933 fins 
al 18 de juliol del 1936. Feu referència a les relacions amb el govern i altres 
institucions de l’Estat espanyol. [2,5 punts]

Pregunta  3  

OPCIÓ B  

Exercici 1   

Expliqueu les principals polítiques desenvolupades pel govern  
de la Generalitat durant la Segona República en els àmbits social, econòmic  
i d’organització territorial de Catalunya. [1,5 punts]

El grau de ciutadania aconseguit a Catalunya per una llarga tradició que  
el catalanisme ha renovat permet d’evitar ací moltes de les crisis convulsives  
que en altres llocs es produeixen. Hi ha a la nostra terra una vibració permanent, 
mantinguda dins els límits dels drets democràtics […].

Així havem vist com en el temps de la Segona República, Catalunya ha estat  
alhora la contrada més esquerrista i la més lliure de desbordaments incontrolats.  
[…]

Seria, de totes maneres, una mala interpretació del nostre paper d’oasi o de clariana 
creure que els catalans podem desentendre’ns del que passi a Madrid i a províncies. 
[…] Encara que els trets de certes pistoles i les flames de certs incendis no arriben 
avui a terra catalana, aquests episodis són símptomes d’una agitació que en la seva 
trajectòria pot tenir conseqüències de primera importància per a Catalunya.
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OPCIÓ B  
Exercici 1   

Pregunta  1  

    Es tracta d’una font primària: un text periodístic de l’escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, 
publicat al diari La Humanitat, òrgan d’Esquerra Republicana, el març del 1936. Rovira manté que la si-
tuació relativa de pau que es viu a Catalunya dins l’agitat context de l’Espanya republicana, no pot fer 
que es desentengui de la situació espanyola, per les conseqüències que això podria tenir per al país. El 
context és el de la Segona República Espanyola, després de les eleccions de febrer del 1936 que van 
donar la victòria al Front Popular, la qual cosa va provocar la reacció de moltes organitzacions de dre-
tes i va causar un increment de la violència política que va culminar !nalment en l’aixecament militar 
del 18 de juliol de 1936.

Pregunta  2  

   Els mitjans econòmics de què disposava la Generalitat republicana eren més aviat escassos. De fet, la 
manca de transferències des del govern central va obligar a utilitzar altres recursos, com ara els muni-
cipals. Tot i així, la Generalitat republicana va impulsar el cooperativisme i es va mostrar interessada en 
la situació del camp, on va promoure centres d’experimentació agrícola; va crear o donar impuls a 
l’Institut d’Investigacions Econòmiques, les caixes de dipòsits, l’Institut contra l’Atur Forçós o el Consell 
de Treball, institucions destinades a millorar la situació econòmica i socials del país, en un moment en 
què hi arribaven els efectes de la crisi mundial del 1929. La Generalitat va impulsar la Llei de contractes 
de conreu, que buscava intervenir en un dels con"ictes més sensibles del camp català, la situació dels 
petits arrendataris. La Generalitat va iniciar també l’ordenació territorial, impulsant una important llei 
que establia la divisió del territori en 38 comarques i 9 regions, d’acord amb el projecte elaborat pel 
geògraf Pau Vila. L’aprovació d’aquesta llei, però, es va endarrerir !ns a l’agost del 1936, en plena Guer-
ra Civil.

Pregunta  3  

   Al novembre del 1933 es van celebrar les eleccions generals que van portar la dreta al govern 
d’Espanya; llavors es va iniciar un període en què es va aturar l’impuls reformista que havia caracterit-
zat el primer bienni de la Segona República. Mentre la Lliga Regionalista va obtenir més diputats que 
Esquerra Republicana de Catalunya en aquelles eleccions, a Catalunya la majoria parlamentària va 
continuar en mans dels republicans. El dia de Nadal va morir Francesc Macià, que va ser substituït en la 
presidència de la Generalitat per Lluís Companys i Jover. El diferent signe polític de la Generalitat i el 
govern central va generar immediatament un seguit de tensions entre totes dues institucions. Aques-
tes tensions es van afegir a les que ja hi havia entre la Generalitat i la CNT, dominada aleshores pel 
sector radical de la FAI. 

   Un dels principals focus de tensió provenia del camp, on hi havia un con"icte entre la Unió de Rabas-
saires, sindicat que agrupava els arrendataris de les àrees vinícoles. El nou president de la Generalitat 
va intervenir per mirar de dur a terme una política social que aturés l’allunyament de la classe obrera 
del govern. A l’abril del 1934 es va aprovar la Llei de contractes de conreu, que afavoria els arrendataris 
i els parcers. L’Institut Agrícola de Sant Isidre, que agrupava els propietaris rurals, amb el suport de la 
Lliga, va presentar un recurs davant del Tribunal de Garanties Constitucionals. L’acceptació del recurs 
es va entendre com un atac a l’autonomia de Catalunya. Les tensions van anar en augment. L’ingrés 
d’alguns ministres de la CEDA al govern va provocar una mobilització dels obrers arreu d’Espanya, que 
es va traduir en la convocatòria d’una vaga general que a Astúries es va transformar en una insurrecció. 
En aquest context, el president Companys va proclamar el 6 d’octubre l’Estat Català en el marc de la 
República Federal Espanyola en resposta al boicot de la Llei de contractes de conreu i contra la política 
de creixent augment del poder de les dretes al govern espanyol. L’exèrcit va intervenir-hi i es va sus-
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pendre l’Estatut, es va empresonar el govern de la Generalitat i es va declarar l’estat de guerra que es 
va perllongar !ns al mes d’abril del 1935. La Lliga Catalana (nom que havia adoptat l’antiga Lliga Re-
gionalista) es va fer càrrec de la gestió administrativa de la Generalitat tutelada des del govern central. 
En aquest context es van produir les eleccions del febrer del 1936. L’esquerra es va agrupar en 
l’anomenat Front d’Esquerres i la dreta es va reunir en el Front Català d’Ordre, que va liderar la Lliga 
Catalana. El triomf de les esquerres va permetre que el president Companys i el seu govern sortissin de 
la presó i que es restablís la Generalitat. Durant els mesos següents la Generalitat va recuperar les línies 
mestres de la seva política !ns a 1934. 

   Tot i que a Catalunya el clima de creixent polarització política i social que afectava el conjunt d’Espanya 
es va deixar sentir menys (a l’època es parlava de «l’oasi català»), aquest període immediatament an-
terior a la guerra va estar acompanyat per la creixent mobilització sindical i la convicció de les orga-
nitzacions socials que el con"icte era inevitable. Es van produir episodis de violència, com l’assassinat 
dels germans Badia per pistolers de la FAI. En tot cas, la millora del clima polític es va produir per la 
normalització de relacions entre el govern Companys i la Lliga després de la integració d’aquesta al 
Parlament a partir de març. Cal destacar també l’escassa força de la dreta antidemocràtica i partidària 
del feixisme a l’àmbit català. La Generalitat va recuperar també les competències en matèria d’ordre 
públic a mitjan juny, i això va afavorir, el mes següent, una intervenció decidida contra l’aixecament 
militar.

Exercici 2   

Pregunta  1  

    Es tracta d’una font de caràcter secundari: un grà!c amb l’evolució de preus i salaris de la indústria 
cotonera a Barcelona, en el període comprès entre el 1849 i el 1862. El grà!c pren en consideració 
quatre sèries: els salaris, els preus de la farina i els de l’arròs i l’evolució de l’índex general de preus del 
període. L’índex 100 es de!neix com el procediment estadístic que permet assignar un valor percen-
tual de 100 a un any determinat a efectes de poder comparar sèries numèriques conceptualment di-
ferents. En aquest cas les quatre sèries (salaris, preus de l’arròs, preus de la farina i l’índex general de 
preus) prenen com l’índex 100, l’any 1849. El context històric és el de la primera industrialització a 
Catalunya, i també els primers períodes de la instauració de l’estat liberal.

Pregunta  2  

   El nombre d’obrers industrials havia augmentat al mateix ritme que el de la industrialització. Les condi-
cions laborals i socials dels treballadors industrials eren molt precàries i es caracteritzaven per les llar-
gues jornades laborals, les condicions de treball insalubres, els salaris baixos, la inexistència de meca-
nismes de previsió social, les condicions de vida i d’habitatge miserables. A més, aquestes condicions 
s’agreujaven en llocs com ara Barcelona on l’espai urbà disponible era inferior al d’altres llocs, la qual 
cosa obligava les famílies obreres a viure normalment en espais reduïts i amb carència de condicions 
higièniques. Això afavoria que algunes malalties, com ara la tuberculosi, es tornessin endèmiques en 
aquests medis i feia que aquestes poblacions resultessin més afectades per les epidèmies de febre 
groga i còlera que assolaven les poblacions urbanes vuitcentistes. Cal destacar que la manca d’una le-
gislació que protegís els treballadors va afavorir situacions d’explotació com la que es donava amb el 
treball infantil, amb infants molt petits treballant a les fàbriques per salaris misèrrims. Les dones obre-
res van patir una situació d’especial discriminació amb salaris que arribaven al 50% per cent dels salaris 
dels homes per jornades igual d’extenses.

Pregunta  3  

   La industrialització va provocar l’aparició d’un nou sector d’assalariats vinculats al treball fabril. Les du-
res  condicions de vida en què es trobava la classe obrera del període va provocar l’aparició de movi-
ments reivindicatius i de protesta, que van donar lloc a l’aparició del moviment obrer. Durant la dècada 

OPCIÓ B  

Exercici 2   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 

c)  Comenteu les dades que conté la font. 

Pregunta  1  

a)  Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, l’actuació de la 
Generalitat provisional, i el debat, l’aprovació i les característiques  
de l’Estatut del 1932. 

b)  Expliqueu les causes i el desenvolupament dels Fets d’Octubre del 1934 
i l’evolució de l’autonomia de Catalunya des d’aleshores fins al juliol del 
1936. 

Pregunta  2  

FONT: Reelaborat a partir de Manel RISQUES (dir.),  
Història de la Catalunya contemporània, Barcelona, Pòrtic, 1999, p. 305.

Resultats a Catalunya de les eleccions al Congrés dels 
Diputats de la República del 16 de febrer del 1936

Front d’Esquerres  
de Catalunya Front Català d’Ordre

Circumscripció % de vots Diputats % de vots Diputats

Barcelona (ciutat)  62,6 16 37,3 4

Barcelona (província)  60,9 11 39 3

Tarragona  57,2 5 42,4 2

Girona  57,6 5 42,3 2

Lleida  54 4 45 2

Total  58,9 41 41 13
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Exercici 2   

Pregunta  1  

Història de la Catalunya contemporània
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Pregunta  2  

Resolució de la prova SETEMBRE 2008
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decidida contra l’aixecament militar.
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