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Respostes a les proves de selectivitat d’Història. 2n Batx. Juny 2011 
 
Sèrie 1 
Juny 2010. Opció A. Exercici 1 
Pregunta 1 
 

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). 
- 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. 
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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. 
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. 

 
      Exercici 2 
      Pregunta 1 
a) És un quadre estadístic que conté els resultats electorals en nombre d’escons al congrés de diputats a les 

eleccions generals del 1977 i 1982. S’ha de saber identificar les sigles dels partits polítics UCD: (Unió de 
Centre Democràtic), PSOE-PSC (Partit Socialista Obrer Espanyol-Partit dels Socialistes de Catalunya), PCE-
PSUC (Partit Comunista d’Espanya-Partit Socialista Unificat de Catalunya), AP (Aliança Popular), Pacte 
Democràtic (on hi havia Convergència Democràtica de Catalunya) i el PNB (Partit Nacionalista Basc) : Aquí 
no cal parlar de font primària o secundària, ja que es tracta d’una reelaboració feta (dades pròpies) a 
partir d’unes dades públiques i conegudes per tothom. 

b) Les primeres eleccions, les del 1977, marquen l’inici de la democràcia, ja que no se n’havien fet de lliures 
des del 1936, i tots els partits hi van poder concórrer (tot i que alguns, com ERC, no ho van poder fer amb 
les seves sigles). S’hi havia arribat després d’un procés negociador de Suárez amb l’oposició, i aquestes 
eleccions marquen la legislatura constituent, encarregada de fer la Constitució i definir les regles de joc de 
la nova democràcia. Les segones, les del 1982, ens mostren un context de crisi (2ª crisi petroliera del 
1979, i són molt importants per l’alternança política que impliquen, és a dir, hi va haver un canvi de 
govern pacífic, democràtic i no traumàtic de la UCD al PSOE. L’altre element clau que apareix ara és el 
bipartidisme, és a dir, que la política espanyola passa a estar controlada essencialment pels dos grans 
partits, el PSOE i AP: 

c) El més notori és l’ensorrament de la UCD per la seva divisió, el cop d’estat, la dimissió i l’abandó de Suárez 
de la UCD. Igualment, Leopoldo Calvo Sotelo, president del govern i líder de la UCD, no tenia cap carisma. 
Davant d’això, la societat optà majoritàriament (va quasi doblar els resultats de feia 5 anys) per Felipe 
González, jove líder del PSOE, que prometia una regeneració democràtica, sortir de la crisis i l’entrada a la 
CEE (Comunitat Econòmica Europea), que va oferir amb el nom d’”el canvi”. AP també obtingué uns molt 
bons resultats, ja que sectors oberturistes del franquisme o democristians es van passar de la UCD a AP. 
CDC concorre amb les seves sigles en comptes de fer-ho com a Pacte Democràtic. Els partits 
nacionalistes van obtenir uns resultats força semblants als del 1977. Per últim el PCE es va ensorrar, ja 
que bona part dels seus votants es van passar al PSOE.  
 
Pregunta 2 

a) – Eleccions del 1977, amb la victòria de la UCD, i el PSOE com a principal força opositora (tots dos tenien 
líders joves i programes centrats en el futur), tot quedant marginats AP (representa el franquisme) i el 
PCE (representa l’antifranquisme més radical). 
- Llei d’Amnistia (Octubre 1977), per la qual s’amnistien els presos polítics del franquisme, fins i tot els 
que tenien delictes de sang. Igualment, els franquistes queden impunes de qualsevol crim comès. 
- Elaboració i aprovació de la Constitució del 1978: Ponència de diputats, sense majoria absoluta, consens, 
text llarg i feixuc, es detalla tot al màxim, hi ha un ampli reconeixement de drets, incloent-hi l’autonomia, 
monarquia constitucional, sobirania popular, pluripartidisme polític i sindical, eliminació de la pena de mort, 
igualtat home-dona, separació de poders. Només una part d’AP i el PNB la van rebutjar. Aprovada 
majoritàriament pel poble espanyol el 6-12-1978. 
- Suárez va aplicar el procés autonòmic, tot estenent-lo a tots els territoris (Café para todos), va convocar 
eleccions municipals i sindicals el 1979 (amb victòria de les forces esquerranes a les grans ciutats), va fer 
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els Pactes de la Moncloa, tot aturant els efectes més greus de la crisi, va continuar aplicant reformes 
legislatives i va mirar de normalitzar les relacions amb d’altres països, especialment amb els occidentals 
(candidatura a entrar a la CEE i a l’OTAN), però el problema del terrorisme, el colpisme i el 2n shock 
petrolier del 1979 el van afeblir molt i finalment acabarà dimitint el gener del 1981. 
- Amb aquest buit de poder, diversos militars fan un cop d’estat el 23-2-1981, que acaba fracassant 
gràcies a la intervenció decisiva del rei. Posteriorment, Calvo Sotelo passa a ser president de govern, tot 
destacant per l’aprovació de la LOAPA (conjuntament amb el PSOE), que volia limitar les competències 
autonòmiques, l’entrada d’Espanya a l’OTAN el 1982 i la Llei del Divorci, que va divorciar la UCD en 
socialdemòcrates (aniran al PSOE) i democristians (cap a AP). A més, el 1982 Adolfo Suárez abandona la 
UCD i crea el CDS. Davant de la greu situació i la manca de suport al seu propi partit, Calvo Sotelo convoca 
eleccions generals anticipades el 28-10-1982. 
 

b) Fins al 1982 ho teniu a la pregunta de dalt. Felipe González, amb una àmplia majoria absoluta, va aprovar 
tota una sèrie de reformes de caràcter socialdemòcrata: 

1. Expropiació de RUMASA, hòlding d’empreses de Ruiz Mateos (empresari vinculat a l’Opus Dei, 
el 1983, per greus irregularitats comptables. 

2. Aprovació de la Llei de despenalització de l’avortament el 1985 
3. Reconeixement del dret a l’objecció de consciència en relació al servei militar 
4. Reconversió industrial de sectors no competitius (tancament dels Alts Forns de Sagunt) 
5. Establiment d’una sanitat pública universal, amb totes les cobertures. 
6. Mesures socials, com ara un salari mínim més alt i una millora del subsidi d’atur. 
7. Creació del PER (Plan d’Empleo Rural) a Andalusia i Extremadura, per tal de garantir un mínim 

als jornalers que hi vivien. 
8. Entrada el 1986 a la CEE, després d’un dur procés negociador. 
9. Es fa un referèndum per decidir sobre la continuïtat d’Espanya a l’OTAN, en el que el poble 

espanyol s’hi pronuncia a favor gràcies al suport del PSOE, que havia canviat de posició. 
Amb tot, però, també hi va haver el problema dels GAL, grups antiterroristes que van tenir el suport del 
ministeri de l’interior, i que van assassinar diverses persones al País Basc, vinculades al món abertzale. 
 
Opció B. Exercici 1 
Pregunta 1 

a) Es tracta d’un quadre de José Moreno Carbonero que representa una escena del desembarcament                    
d’Alhucemas. És una font primària, visual i propagandística, a més, és subjectiva, ja que la pintura, a diferència 
de la fotografia, deixa un marge per la interpretació de l’artista (que a més, s’elabora a posteriori, veiem que 
és del 1927, quan el desembarcament es va fer el 1925). Ho comprovem en el fet de mostrar els vaixells i els 
mariners espanyols com a protagonistes i feliços, ja que s’estan saludant. Per refermar el paper de l’exèrcit 
espanyol no es fa cap menció del suport francès (no hi apareixen soldats o mariners d’aquesta nacionalitat). 
b)  El 1927 correspon a la dictadura de Primo de Rivera i, més concretament, al Directori Civil, que havia 
començat el 1925. A nivell general, és una època d’auge econòmic a nivell espanyol i mundial (els feliços 20), 
amb una urbanització, industrialització i migracions cap a les zones urbanes, com ara Barcelona, on es 
construïa el metro i es feien els preparatius de l’Exposició Universal del 1929. 
c) El desembarcament d’Alhucemas ve a ser la torna de la derrota espanyola d’Annual davant d’Abd el Krim el 
1921, en la que van morir 12000 soldats. A més, un dels motius del cop de Primo era que calia que els 
militars controlessin i assignessin més recursos a la campanya d’Àfrica. Aquest, aprofitant que Krim va atacar 
el Marroc francès, es va posar d’acord amb els francesos per fer aquest atac conjunt en el que Espanya 
posava la marina i els soldats, i França l’espionatge, l’aviació, els gasos verinosos i la intel·ligència militar. La 
victòria espanyola li va donar un temps de tranquil·litat i d’estabilitat a Primo, tot guanyant cert prestigi i 
pacificant el Marroc. 
Exercici 2 
Pregunta 1 
Causes de la dictadura: Crisi social (trienni bolxevic i malestar obrer, amb nombroses vagues), pistolerisme, 
crisi política a causa de les disputes dins dels partits dinàstics, forta influència dels militars, derrota d’Annual i 
expedient Picasso, ascens dels nacionalismes català, basc i gallec, por a una revolució bolxevic per part de les 
classes dirigents, influència de Mussolini (al govern italià des del 1922). 
Actuació política: Eliminació del parlament, dels partits polítics, dels drets i llibertats, persecució de la CNT, 
tolerància amb la UGT i potenciació dels sindicats Lliures. Certes mesures paternalistes en l’àmbit laboral, 
creació de nombrosa obra pública (aprofitant la bonança dels anys 20), intervencionisme, dirigisme, 
monopolisme, proteccionisme i corrupció. Fins al 1925 Director Militar, després el Civil. Creació de la Unión 
Patriótica, vocales asociados (dissolució dels ajuntaments). La resolució del conflicte del Marroc li va donar 
cert prestigi entre l’exèrcit. A Catalunya, tancament de la Mancomunitat el 1925 i persecució del català i dels 
símbols propis del país (tancament del camp del Barça, per exemple). 
Fi del règim: a) La crisi del 1929 va provocar una forta caiguda de la pesseta i un empitjorament econòmic, a 
més, b) la FUE (Federació Universitària Escolar) aplegava estudiants i professors i va ser molt crítica amb el 
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dictador, c) la UGT reivindicava democràcia i república, mentre que la CNT va continuar les seves accions 
violentes (tot i que a un ritme menor), d) per últim els nacionalistes hi estan en contra (Francesc Marcià, fets 
de Molló). Per tot plegat, el gener del 1930 va dimitir, essent substituït pel general Berenguer (la Dictablanda). 
 
Pregunta 2 
Impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell  econòmic (beneficis per la gran burgesia, augment 
de les exportacions, però empobriment i inflació per las obrers), superàvit de la balança comercial que no 
s’inverteix correctament, i divisió entre partidaris d’un i altre contendent (a nivell polític, germanòfils –sovint 
conservadors- i aliadòfils, aquest últims clarament majoritaris a Catalunya), sense oblidar l’aparició de 
l’independentisme (Estat Català, 1922) pel sorgiment de l’Europa dels Pobles. Crisi de 1917 en el  context del 
malestar polític existent amb el sistema polític de la Restauració i de  demanda encapçalada per la Lliga d’una 
nova Constitució; al malestar obrer pels  efectes sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al 
malestar de l’Exèrcit i la conformació dins d’aquest de les Juntas de Defensa; l’Assemblea de Parlamentaris 
catalans i espanyols de Barcelona, l’intent d’aconseguir un Estatut d’autonomia per part de la Lliga i les 
vagues generals obreres del 1916-1917 (UGT i CCNT), la dura repressió per part del govern Dato; evolució 
política i sindical posterior, fins al 1923,  creixement de la CNT (congrés de Sants), la vaga de La Canadenca, la 
lluita patronal i els Sindicats Lliures, pistolerisme, Llei de fugues, el desastre d’Annual i l’adveniment de la 
Dictadura del general Primo de Rivera.  
 
Exercici 2 
Pregunta 1 
a) És una font  primària, ja que és contemporània dels fets (la batalla de l’Ebre va començar justament el 25 

de juliol del 1938), consistent en un document públic de caràcter militar, un “parte” o comunicat de guerra 
de l’exèrcit republicà (emissor) on es descriuen les operacions de pas del riu Ebre i els avenços i captures 
d’homes i material aconseguits, i que s’adreça principalment a la població republicana (receptor) amb 
l’objectiu d’elevar—los la moral amb aquesta operació bèl·lica. El vocabulari emprat així com el fet de parlar 
només dels èxits aconseguits pels republicans ens mostra el seu to propagandístic (molt freqüent a les 
guerres). 

b) És justament a l’inici de la batalla de l’Ebre, que comença el 25-7-1938, dia de Sant Jaume, festiu a la zona 
“nacional”, per tal d’agafar-los desprevinguts. La guerra durarà fins al novembre del 1938, quan els 
republicans tornaran a la riba est de l’Ebre. A Europa es van viure episodis de gran tensió, com l’ocupació 
nazi de la regió txeca dels Sudets, que va estar a punt de provocar l’esclat de la II G. M., però que arran del 
Pacte de Munic (Setembre del 1938) es va ajornar, i la República va quedar abandonada. 

c) Es mostra el factor sorpresa (tenint en compte la festivitat), així com el fet que la intel·ligència republicana 
el sabés mantenir en secret, tot complint tot el que havia planejat. També s’indica que en alguns casos 
s’ha trobat resistència feixista, que ha estat fàcilment superada. S’al·ludeix al suport aeri feixista que ha 
estat neutralitzat gràcies als antiaeris republicans (però no es diu que els republicans quasi no tenien 
aviació pròpia). 

 
Exercici 2 
Pregunta 1 
Fracàs de l’alçament  militar el juliol del 1936 (classe obrera, guàrdia civil, guàrdies d’assalt i mossos 
controlats per Escofet i Generalitat, no hi ha extrema dreta antirepublicana a Catalunya, la rendició de Goded 
gràcies a Companys), el sorgiment dels obrers armats (que provoquen una revolució a Catalunya, tot 
cometent nombrosos actes violents, contra gent suposadament de dretes i edificis religiosos, això va dividir i 
desacreditar molt la República), la constitució del Comitè de Milícies Antifeixistes –amb participació 
anarquista- (per tal d’encarrilar el procés revolucionari i lluitar contra els feixistes a l’Aragó i les Balears) i la 
seva assumpció de  poders (juliol-setembre 1936), pèrdua de poder de la Generalitat, aparició de comitès a 
nivell local, el procés de  col·lectivitzacions (les grans empreses, tet de les financeres i estrangeres, són 
col·lectivitzades, i part de les mitjanes), la creació de la Comissió d’Indústries de Guerra (que reconverteix 
algunes indústries en d’altres armamentístiques), així com la progressiva recuperació del poder per la  
Generalitat (setembre 1936-maig 1937 –era com un Estat associat, controlava defensa i economia-, 
conformació d’una  situació dual de poder entre la Generalitat i les forces que li donaven suport, entre  elles, 
destacadament ERC i el PSUC (primer guanyar la guerra i després, si cal, la revolució), i forces com la CNT-FAI 
i el POUM (primer fer la revolució i després guanyar la guerra), situació que acabarà portant als Fets de Maig 
de 1937, en els que es va imposar el primer bàndol, quedant apartats CNT-FAI i POUM (alguns dirigents van 
ser assassinats), i la Generalitat va perdre poder a mans del govern central –que sufocà la revolta, en enviar 
guàrdies d’assalt des de València), que ara passa a estar controlat per Negrín, i amb forta presència 
comunista (i també a la Generalitat). 
 
Pregunta 2 
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Conseqüències dels Fets de Maig de 1937 (a dalt), pèrdua d’influència de la CNT, il·legalització del POUM,  
formació d’un nou govern amb forta influència comunista (l’URSS és l’únic país que ajuda els republicans) 
presidit per Companys, trasllat del govern de la  República a Barcelona d’octubre del mateix any, amb el retall 
de poders de la  Generalitat que suposà, les dues ofensives franquistes sobre Catalunya –la de març/abril de 
1938 (ocupació de part de Lleida i de Tarragona, Catalunya queda separada de la resta de la zona 
republicana)i la de desembre de 1938-, enmig de les quals es donà la Batalla  de l’Ebre, retirada de les 
Brigades Internacionals i abandó de la República arran del Pacte de Munic, els bombardeigs franquistes (que 
castiguen sovint la població civil), l’escassesa i misèria, la qüestió dels refugiats, l’ocupació de Catalunya en 
dues fases, la derogació de l’Estatut, el pas de la frontera francesa  del govern de la Generalitat, de la 
República i del govern basc, així com el de centenars de milers de civils i de combatents en un fred hivern amb 
condicions deplorables, els camps de concentració francesos i el tracte rebut per aquests. Els franquistes 
suprimeixen l’Estatut i es converteixen en un exèrcit d’ocupació, causant una forta repressió. 
 
 
Sèrie 4 
Juny 2011. Opció A. Exercici 1 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta (0,75 p). 
Tenim una font primària i contemporània dels fets, ja que parla en temps presents de processos i 
esdeveniments històrics que aleshores eren totalment actuals, que consisteix en un fragment del llibre de 
Valentí Almirall Lo Catalanisme, publicat el 1886 on critica l’estructura centralista de l’Estat i advoca per 
una de nova, on no hi hagi centralisme i basada en la solidaritat de les regions. S’ha de tenir present que el 
llibre ‘Lo Catalanisme’ compendia el pensament d’Almirall i el seu ideari a la recerca d’un catalanisme laic, 
democràtic i d’esquerres.  
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
Parlem del període de la Restauració borbònica del segle XIX, en el que el sistema canovista està en ple 
apogeu, malgrat que poc abans havia mort el rei Alfons XII, per tant correspon a la regència de Maria 
Cristina d’Habsburg. I en relació a Catalunya, s’ha d’emfasitzar el centralisme de tal estructura, que era 
percebut pel catalanisme com una cotilla que dificultava el desenvolupament cultural, social i econòmic del 
país. És una de les primeres manifestacions del catalanisme polític, al que Almirall va contribuir 
decisivament a través del seu activisme cultural i polític (textos, manifestos, congressos catalanistes, etc.), 
per això en diem d’ell que era com el ‘julivert’, que és a totes les salses.  
 
c) Expliqueu el paràgraf següent: 
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) 
L’Estat centralista no està disposat a concedir poder a les regions i per això mateix cal destruir-lo i 
substituir-lo per un altre que parteixi d’uns principis diferents i basats en una relació entre iguals. Ell creu 
que, independentment de les persones que n’estiguin al capdavant (i això és significatiu perquè Espanya 
havia patit molts canvis amb el Sexenni i la regent acabava de substituir Alfons XII), mentre hi hagi una part 
del país que prevalgui i domini d’altres (en aquest cas el centre –Castella, Madrid, per entendre’ns- 
s’imposa sobre la perifèria, -Catalunya inclosa-) hi haurà un sistema injust, ja que la part dominant mirarà 
de drenar recursos i de viure a costa de la part subordinada, i per tal que aquesta no es revolti, el 
centralisme pretendrà limitar les llibertats i controlar aquests territoris ‘sospitosos’.  
Un altre punt interessant és el de ‘recobrar el lloc a què el deure les crida en el concert dels pobles 
avançats’, aquí es refereix al pes que va tenir Catalunya a l’Edat Mitjana, amb la Corona d’Aragó, on hi havia 
una relació entre els diversos territoris integrants equilibrada i no d’imposició, doncs si aquest model era 
bo, es pot recuperar tot adoptant mesures diferents. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
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. (2’50 punts).  
Almirall, des del republicanisme federalista i proximitat a Pi i Margall durant el Sexenni evoluciona fins a la 
seva separació el 1881 en adoptar una posició més catalanista. És important remarcar que per Pi i 
Margall el subjecte del federalisme era Espanya, mentre que per Almirall ho és Catalunya. Per al primer, 
cal federalitzar Espanya, per Almirall ‘Espanya està molt contenta tal com és, i no se la pot canviar, el 
màxim que es pot fer, és canviar Catalunya, aconseguir més autogovern per poder-se defensar d’aquest 
centralisme que limita les seves potencialitats. Ras i curt, per Almirall ‘no és que als espanyols no els deixin 
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ser federalistes, sinó que no ho volen’ tal i com va posar de manifest el fracàs de la I República durant el 
Sexenni.  Cal que s’esmenti el Primer Congrés Catalanista, la fundació del Centre Català i les causes de la 
redacció del Memorial de Greuges el 1885, així com les característiques d’aquest, que conté 
reivindicacions culturals, lingüístiques, econòmiques i jurídiques, i és un compendi de queixes pel tracte que 
Espanya atorga a Catalunya. 
Cal que l’alumnat expliqui les diferències entre el catalanisme federalista i el conservador, contraposant al 
primer la concepció essencialista, catòlica i conservadora del segon fins al1901. Aquí cal parlar del 
catalanisme de Torras i Bages i del romàntic de Guimerà i la Renaixença, a banda del d’Almirall, esclar. 
 
b) Expliqueu els fets més rellevants del catalanisme durant la Restauració i fins al 1901, inclòs. P. 81. 
(2’50 punts). 
Cal que l’alumnat expliqui en primer lloc les actuacions del catalanisme progressista, el Primer Congrés 
Catalanista el 1880, la fundació del Centre Català el 1882 i les causes de la redacció i redacció mateixa 
del Memorial de Greuges (1885) així com la seva presentació a Madrid (1885) i a la campanya de defensa 
del Dret Civil Català de 1889. També cal que esmenti l’obra del bisbe Torras i Bages “La Tradició 
catalana”. P. 81 i 82. No oblideu pas ‘La Lliga de Catalunya, el 1887’. Cal que expliqui igualment la fundació 
de la Unió Catalanista el 1891 i a la redacció de les Bases de Manresa el 1892, el contingut d’aquestes 
en tant que formulació d’un model d’Estat federal que concediria amplis poders a Catalunya en sentit 
autonòmic, compatible amb un sufragi restringit. Cal igualment que expliqui la posició del catalanisme a la 
guerra de Cuba, el tancament de caixes, l’escissió de la Unió Catalanista i la creació de la Lliga Regionalista 
el 1901. 
 
Exercici 2 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com un cartell de propaganda institucional (0’25 punts) referit a les 
eleccions del 15 de juny de 1977. Institucional significa que és el propi govern el que la fa per tal d’animar 
la gent a votar, sense cap mena de partidisme. Cal tenir present que feia 41 anys que no es votava 
lliurement (des del 1936) i per tant molta gent desconeixia com eren unes eleccions netes. També enllaça 
aquestes eleccions amb el referèndum del 15-12-1976, mig any abans, dia per dia, en el que els espanyols 
votaren per la democràcia. El somriure dibuixat a la urna ens vol mostrar un futur positiu i optimista, basat 
en la confiança i la participació popular.  
A nivell estilístic, el fet que l’octaveta sigui en blanc i negre és a causa de que en aquella època era molt 
més car el color i a les possibles restriccions pressupostàries en un temps de crisi econòmica. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0, 75 punts] 
Cal que l’alumnat situï el cartell en el període de la Transició cap a la democràcia, en concret després del 
referèndum del 15 de desembre de 1976 i abans de les eleccions del 15 de juny de 1977. És un moment 
de mesures i reformes democratitzadores, en el que els canvis s’esdevenen vertiginosament, guiades pel 
president de govern i líder ucedista Adolfo Suárez, un antic aperturista franquista que va saber consensuar 
la seva estratègia amb l’oposició i que va tenir el suport del rei Joan Carles I, important agent 
democratitzador. 
 
c) Relacioneu les dues consignes contingudes en 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] 
Cal que l’alumnat expliqui la primera frase en el sentit de que per als autors de la propaganda institucional 
el referèndum del 15 de desembre de 1976 ja ha significat l’adopció de la sobirania popular per part de la 
població després del seu vot afirmatiu i la segona en el sentit de que per als autors de la mateixa 
propaganda a les eleccions del 15 de juny següents aquesta sobirania ja podrà expressar-se mitjançant el 
vot en unes eleccions plenament democràtiques. Afirmen d’aquesta manera l’establiment de la 
democràcia a Espanya. Podríem dir que aquestes eleccions son la culminació del procés de reforma iniciat 
l’estiu del 1976 i validat en referèndum popular el 15 de desembre del 1976. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions:  
a)Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre la mort de Franco i l’aprovació de la Constitució (explicant-
la). [2,5 punts]. P. 298 (el 1r govern de la monarquia), 299 (el sistema de partits), 300 (Les eleccions 
generals del juny de 1977, el procés constituent, la definició de l’Estat i la declaració de drets i 301 
(La divisió de poders). 
L’alumnat ha d’explicar la mort de Franco i la proclamació del seu successor amb el títol de rei, la 
presidència del govern d’Arias Navarro (crisi econòmica, cas Montejurra, els cinc obrers morts de Vitòria i 
la pressió de l’oposició democràtica agrupada des de 1976 en Coordinación Democrática. La dimissió 
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d’Arias i el nomenament d’Adolfo Suárez com president del govern el juliol de 1976. L’elaboració de la Llei 
de Reforma Política, l’aprovació per les Corts franquistes de la mateixa, i el referèndum del 15 de 
desembre de 1976 (1’25 punts). Haurà igualment d’explicar les pressions de l’oposició per obtenir un 
canvi realment democràtic, i es valoraran les referències que faci: al conjunt de lleis del període 
(d’Amnistia, de llibertat sindical), a la legalització dels partits, a la qüestió clau de la legalització del Partit 
Comunista, al paper de l’exèrcit, i el fet del terrorisme. Haurà d’explicar les eleccions del 15 de juny de 
1977 i els seus resultats, amb la continuació en la presidència del 
govern de Suárez ara en tant que líder de la Unión de Centro Democrático i guanyador dels comicis, els 
Pactes de la Moncloa, el procés d’elaboració i aprovació de la Constitució de 1978 i els seus continguts 
bàsics, entre els que caldrà destacar, els títols referits a la definició de l’Estat, la divisió de poders, la 
possibilitat de concessió d’estatuts d’autonomia i les llibertats individuals, entre d’altres (1’25 punts). 
 
b)Expliqueu l’evolució política d’Espanya des de l’aprovació de la Constitució (sense explicar-la) i 1986. [2,5 
punts]. P. 302. Els Pactes de la Moncloa, les eleccions de 1979, el mapa autonòmic, p. 303, el cop 
d’estat de 1981 i el trencament de la UCD. P.324 La victòria del PSOE, P. 325 una política reformista 
i l’Estat de les autonomies, P. 328 Espanya i Europa, P. 329 L’ingrés a l’OTAN  (aquests últims dos 
subapartats explicar-los només per sobre). Recordeu que aquí heu d’agafar coses de 2 temes, perquè el 
1982 marca la fi de la transició i l’inici de la consolidació democràtica. 
L’alumnat haurà d’explicar la segona victòria electoral de Suárez i la UCD de 1979, les eleccions 
municipals, l’aprovació dels primers estatuts, la persistència del problema del terrorisme i el 
descontentament militar. Els problemes interns de la UCD, que acabaran portant Suárez a la dimissió el 
1981, i l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981 així com la presidència i acció de govern de Calvo-
Sotelo. Haurà d’explicar l’àmplia victòria del PSOE en els comicis de 1982, l’accés a la presidència de 
Felipe González i l’acció legislativa i de govern portada a terme fins 1986, fent referència a la política 
econòmica, a l’Estat de Benestar, a l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea, a l’OTAN i a la lluita 
antiterrorista. 
 
Juny 2011. Opció B. Exercici 1 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta (0’75 punts). 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0’25 punts) 
consistent en un fragment del llibre de memòries d’Antoni Maura Treinta y cinco años de vida pública, 
1902-1913, publicat el 1917, on explica el seu ideari polític. Sabent que ell va dur la seva activitat política 
a la primera dècada del segle XX (1907-1909) com a president del govern, veiem que hi ha una 
coincidència cronològica entre el moment en què fou escrita i els fets que narra, a més ell en va ser 
testimoni i protagonista. Un fet significatiu és que ell parla de que el conservadorisme s’ha d’oposar a les 
esquerres, frase mol significativa en un any com el 1917, en que es produïa la Revolució Russa. 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat situï el contingut de la font en el context de la Restauració, i dins d’ella, dels intents 
regeneracionistes portats a terme per diferents polítics a partir i com a reacció al Desastre de 1898, en 
concret en el marc del regeneracionisme de tipus conservador. D’alguna manera, ell pretén fer ‘la 
revolución desde arriba’, que és aplicar el regeneracionisme per tal que Espanya superi la decadència i els 
fracassos en que havia caigut des del S. XIX i que es van posar cruelment de manifest amb la derrota 
patida contra EUA el 1898. Ara bé, aquest intent quedarà a mig assolir, a causa de la inestabilitat política 
dels partits i dels líders principals, la qüestió social (fortes desigualtats) i la intromissió constant del rei en 
el joc polític. 
 
c) Expliqueu dues de les idees contingudes en font. (1 punt) 
L’alumnat ha de fer referència a dues de les idees del text com la necessitat de restablir la confiança entre 
governants i governats; la necessitat d’emprendre una “revolució des del govern”; la necessitat d’oposar 
totes les dretes unides a les esquerres; o la necessitat de l’adopció de procediments democràtics per la 
política conservadora, entre d’altres i explicar-les. El fet d’haver-lo escrit el 1917, quan havia caigut el 
tsarisme, fa que Maura s’adoni que la política tradicional conservadora ha de saber explicar-se i guanyar-se 
el suport popular, ja que en cas de no fer bones reformes, el risc és que esclati una revolució que acabi 
amb tot el sistema, i ell és prou intel·ligent per adonar-se’n. La idea que les dretes s’uneixin té a veure amb 
acabar amb les divisions que havien afeblit els partits dinàstics, cosa que no passava, per exemple, en 
l’època de Cánovas i Sagasta, que ell havia viscut en primera persona. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
a) Expliqueu el Desastre de 1898 i les seves conseqüències polítiques: El Regeneracionisme i els seus 
principals protagonistes a Espanya fins 1914. [2,5 punts]. P. 79. Les conseqüències del ‘desastre’: el 
Regeneracionisme. P. 148. El govern Silvela i el Tancament de Caixes. P. 150-151: UN RÈGIM POLÍTIC 
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EN CRISI. Atenció! Aquí no cal parlar detalladament de la Lliga Regionalista, tot i ser al costat del 
‘Tancament de Caixes’ ni de la ‘Setmana Tràgica’ o ‘La Mancomunitat com a temes, se n’ha de parlar, 
però no explicar en profunditat. En cas contrari, no tindreu prou temps!!! 
L’alumnat ha d’explicar el Desastre de 1898 en el context de la guerra amb Estats Units, el seu enorme 
impacte i el Regeneracionisme, fent esment al govern Silvela-Polavieja i a com acabà topant amb la 
burgesia catalana portant al “Tancament de caixes” i altres expressions de protesta (1’25 punts); al 
govern conservador de Maura i a la seva doctrina de la “revolució des de dalt”, a les seves realitzacions 
legislatives com la Llei d’Administració Local, ben poc democràtica i al problema del Marroc que es al 
darrera de la “Setmana Tràgica” amb la que es clou el govern de Maura (1909); i, per últim, govern liberal 
de José Canalejas i les seves realitzacions, entre les que destaquen la Llei del Cadenat i l’inici del procés 
que portarà a la creació de la Mancomunitat de Catalunya (1’25 punts). 
b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial i els principals fets econòmics, socials i polítics a 
Espanya fins 1923. [2,5 punts]. P. 156-157: LA CRISI DE 1917. P. 161 La vaga de la Canadenca. El 
pistolerisme. P. 162: El Marroc. Annual. Alhucemas. I comentar que tot plegat porta a la crisi final del 
règim i al seu ensorrament, tot fent Primo de Rivera el cop d’estat del 1923, però sense explicar-lo. 
Atenció! Aquí no cal parlar de l’apartat de la crisi social (p. 158-159) ni del sindicalisme de masses. 
Hem de tenir clar el marc temporal: 1914-1923, i aquests punts cauen una mica abans. 
Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell econòmic i de divisió 
entre partidaris d’un i altre contendent; a la crisi de 1917 en el context del malestar polític existent amb el 
sistema polític de la Restauració i de demanda encapçalada per la Lliga d’una nova Constitució; al malestar 
obrer pels efectes sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de l’Exèrcit i la 
conformació dins d’aquest de les Juntas de Defensa (1’25 punts); a l’Assemblea de Parlamentaris 
catalans i espanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la repressió per part del govern Dato; a 
l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923, fent esment al creixement de la CNT, la vaga de La 
Canadenca, la lluites socials i el pistolerisme, el Desastre d’Annual i l’adveniment de la Dictadura del 
general Primo de Rivera. (1’25 punts). 
 
Exercici 2  
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia en blanc i negre on es mostra una imatge del 
general Franco a Barcelona, el 1970, arran d’una seva visita oficial, envoltat de gent. S’ha d’indicar el 
caràcter propagandístic de la imatge, on es pretén mostrar el fervor que sent la població per Franco. Amb 
tot, hem de saber que, com tota Dictadura, aquests ‘banys de masses’ estaven perfectament programats, 
ja que es donava el dia de festa, i sovint es pagava l’autocar i el dinar als ‘afectes al règim’ que anaven a 
rebre el dictador, i que, simultàniament, aquells que eren considerats ‘desafectes’ eren tancats a la presó 
mentre durava la seva visita. Evidentment, es tracta d’una font primària, duta a terme en el moment en 
que s’estava produint l’esdeveniment. Se’ns indica el nom de l’autor i que pertany a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0, 75 punts] 
Cal que l’alumnat situï la visita de Franco en la segona part del Franquisme, en l’època dels governs 
tecnocràtics i del “Desarrollismo”, i en els últims anys de la vida del dictador. És un moment en que el 
règim comença a patir una forta contestació, com ho demostra el terrorisme d’ETA, que començava a 
tenir certa incidència o el Procés de Burgos, que va tenir lloc aquell mateix any. De fet, va ser l’última visita 
pública que va realitzar a Bcn. Indicar que l’acompanya l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, 
dirigent emblemàtic del franquisme català.  
 
c) Comenteu el contingut de la font. [1 punt] 
Cal que l’alumnat comenti la imatge atenent a, la mateixa figura de Franco junt amb les autoritats, 
l’expectació i “bany de masses” que suposa, la protecció policial del dictador, o el públic amb presència de 
molts braços alçats amb salutació feixista, que indica que bona part del públic eren militants falangistes, en 
alguns casos, si no hi havia prou gent a Barcelona, se’n portava des de la resta de Catalunya o, fins i tot, 
des d’Espanya.  
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues qüestions:  
a) Expliqueu les característiques fonamentals del Règim franquista fins al 1959 i les característiques de la 
repressió que va aplicar, fent especial esment a la que patí Catalunya. [2,5 punts]. P. 250-251: EL 
FRANQUISME: UN RÈGIM FEIXISTA. P. 256. La repressió política. L’intent de genocidi cultural. 
ATENCIÓ! Aquí no cal que parleu dels franquistes catalans, ni de l’oposició antifranquista, ja sigui 
catalana o espanyola, ni de temes de política exterior o econòmica. Cenyiu-vos al demanat! 
L’alumnat hauria d’explicar l’Estat franquista en tant que dictadura –amb una extrema concentració de 
poders en mans de Franco, inclòs el de dictar lleis-; de caràcter feixista o inspirada en els feixismes, de 
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caire centralista i uniformitzador, anorreadora dels nacionalismes perifèrics; Cal que faci esment a la 
repressió (militar amb els consell de guerra, depuracions, Llei de Responsabilitats Polítiques, Llei de 
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme) i a l’especial repressió que patí Catalunya en tot allò referit a la 
llengua, símbols i cultura pròpies. 
b) Expliqueu la política econòmica “desarrollista” del Règim franquista, la seva cronologia i característiques, 
esmentant les conseqüències que tingué a Catalunya. [2,5 punts]. Aquesta pregunta és més llarga en 
contingut, però d’un tema econòmic i social, i, per tant, potser més assequible. Teniu sencers aquests 
3 apartats: EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (P. 278-279), EL CANVI SOCIAL (P. 280-281) i LA 
IMMIGRACIÓ A CATALUNYA (P. 286-287). 
Cal que l’alumnat expliqui l’abandó de la política autàrquica i l’establiment d’una liberalització econòmica 
iniciada amb el Pla d’Estabilització (1959) i l’ascens del sector tecnòcrata que l’impulsava als governs. Cal 
que expliqui les característiques del creixement que la nova política tingué en la industrialització, 
urbanització i migracions interiors i exteriors, al turisme i inversió estrangera (1,25 punts); als “Planes de 
Desarrollo”. Cal igualment que faci esment al creixement econòmic experimentat al Principat durant el 
període citat, a la forta incidència de la immigració, al creixement urbanístic –sempre acompanyat de 
manca o insuficiència d’equipaments i serveis-, al creixement econòmic i a les disfuncions i problemes 
socials que el creixement comportà (1’25 punts). 
 
Sèrie 4 
Opció A 
Exercici 1.  
Pregunta 1.  
a) Digueu quin tipus de font és i de què tracta. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) consistent en una 
part del Tractat de París amb la qual es clogué la guerra entre Espanya i Estats Units, signat el 10 de 
desembre de 1898. És un text de caire jurídic, signat pels dos països, essent l’amfitriona França, que va 
fer de mitjancera entre ells, i per això té aquest nom. Es remarca que els articles estan ratificats (és a dir, 
aprovats) per les màximes autoritats nord-americana i espanyola, respectivament, per tal d’assignar-li 
validesa. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat situï el Tractat de París dins el període de la Restauració i com a cloenda de la guerra 
Espanya-Estats Units de 1898, guerra que tingué com escenaris Cuba I les Illes Filipines. S’ha d’indicar que 
la Guerra de Cuba i la derrota posterior van iniciar la crisi de la Restauració, en la que el sistema polític 
canovista s’anirà degradant a causa de diversos factors. Podríem dir d’una manera molt gràfica que la 
Restauració va quedar ‘tocada’ amb aquesta derrota, i posteriorment, amb la derrota d’Annual el 1921 i 
d’altres fets quedaria ‘enfonsada’. També el context internacional, amb un l’imperialisme omnipresent, 
accentuava la sensació de desgràcia i humiliant derrota patida per Espanya. I no ens podem oblidar que, 
EUA, que volia construir el Canal de Panamà (l’acabarà el 1914) tindria amb Cuba i Puerto Rico dues 
estacions intermèdies en el seu trajecte cap a aquesta zona. 
 
c) Comenteu els articles 1, 3 i 4 del Tractat. [1 punt] 
Cal que l’alumne comenti l’article 1 en el sentit que Cuba és ocupada per Estats Units, no incorporada al 
seu territori, i es compromet a protegir vides i hisendes. De fet, tècnicament, Cuba va passar a ser un 
protectorat nord-americà, gaudint d’una àmplia autonomia interior, però sense arribar a la independència 
somniada pels independentistes cubans. L’article 3 en el sentit que Espanya cedeix les Filipines a Estats 
Units a canvi d’una compensació econòmica de 20 milions de dòlars. I l’article 4 en el sentit que Estats 
Units, nou propietari de Filipines, permetrà el comerç espanyol en les mateix condicions que el nord-
americà, aquest plantejament és típic del lliurecanvisme, moviment econòmic aleshores en boga al món 
anglosaxó, que reivindicava el lliure comerç (que és el contrari del proteccionisme). D’altra banda, EUA es 
fa amb les Filipines (de fet, n’és el ‘propietari’) ja que allà el sentiment independentista era molt més feble 
que l’existent a Cuba. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
a)Expliqueu els conflictes de Cuba i Filipines, la guerra amb Estats Units, la pèrdua de les colònies i les 
conseqüències que tingué en el pla econòmic i polític. [2,50 punts]. P. 78-79: EL CONFLICTE COLONIAL. 
És un tema relativament curt, però amb una informació concreta que s’ha d’oferir. Explicar per sobre el 
govern Silvela i el ‘Tancament de Caixes’ (p. 146). 
Cal que l’alumnat expliqui les causes del proteccionisme duaner envers les colònies, els problemes que va 
generar a les elits econòmiques criolles, les causes de la insurreccions cubana i filipina el 1895 i 1896 
respectivament, les causes de la guerra amb Estats Units i el desenvolupament i desenllaç d’aquesta. El 
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Tractat de París 1898 (1’25 punts). El “Desastre” de 1898 i les seves conseqüències a Espanya, el 
regeneracionisme. (1’25 punts) 
 
b) Expliqueu la Dictadura del General Primo de Rivera: Antecedents, característiques, realitzacions i final. 
[2,50 punts]. P. 162. Annual i Alhucemas. P. 163. El cop d’estat. P. 164-165: LA DICTADURA. No us 
empatolleu amb allò dels antecedents, enumereu-los i prou, només s’ha d’explicar detalladament 
Annual i Alhucemas, i la resta no és més que la Dictadura de Primo. 
Cal que l’alumne expliqui les causes de l’establiment (crisi social i pistolerisme, crisi política i decadència 
dels partits dinàstics, problema de les responsabilitats pel desastre d’Annual, creixent presencia dels 
militars en la vida política), les característiques del Regim, la repressió de la CNT, la depuració i supressió 
de la Mancomunitat així com la repressió de l’ús de la llengua catalana i altres manifestacions 
anticatalanistes. La solució del conflicte del Protectorat espanyol al Marroc després del desembarcament 
d’Alhucemas. L’establiment del Directori Civil, la política econòmica intervencionista i la política de prestigi, 
així com quines foren les forces de l’oposició i les circumstàncies de la fi del règim.  
 
Exercici 2 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com un cartell de propaganda de la Generalitat de Catalunya que conté 
dues consignes referides al treball agrícola durant la guerra. Es tracta d’una font primària, que té com a 
propòsit incidir sobre la conducta dels pagesos que viuen a la Catalunya republicana. S’ha de dir que el 
cartellisme es va desenvolupar molt durant aquest període, ja que era una manera d’arribar fàcilment a 
una societat en la qual l’analfabetisme encara era molt present, i per això imatge i text es reforcen 
mútuament. 
 
b) Digueu quin és el context històric de la font. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat contextualitzi la font l’any 1937, durant el primer any de la Guerra Civil en la que 
Catalunya lluita contra el bàndol rebel o franquista i comença a patir les seqüeles de la guerra, com ara la 
manca d’aliments, ja que la zona cerealista castellana pertanyia als ‘nacionales’ i, a banda, molta gent de la 
zona cantàbrica es va refugiar a Catalunya (a més de diversos governs i institucions republicanes), per la 
qual cosa la producció d’aliments era un objectiu essencial. 
  
c) Comenteu les consignes contingudes en la font. [1 punt] 
Cal que l’alumnat comenti la primera consigna en el sentit de la necessitat de no deixar que el treball al 
camp disminueixi i per tant la seva producció quan una part dels pagesos han marxat al front i la segona 
en el sentit complementari de l’anterior i referida a la necessitat de suplir la mà d’obra agrícola que ha 
marxat al front precisament per lluitar per la llibertat i el benestar de la població. En alguns casos, fins i tot, 
hi va haver dones o homes grans que van haver d’assumir aquesta tasca. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, l’etapa revolucionària i la dualitat de poders, 
l’organització de l’economia i els Fets de Maig. [2,50 punts]. P. 225. La insurrecció a Catalunya. P. 228. 
La desintegració del poder. Les milícies. Les col·lectivitzacions. P. 230. La Generalitat i el poder. Els 
Fets de Maig. Ja veieu que és força llarga. 
Cal que l’alumnat expliqui el fracàs de l’alçament militar, la constitució del Comitè de Milícies Antifeixistes i 
la seva obra, la pèrdua de poder de la Generalitat, l’aparició de comitès a nivell local, l’esclat revolucionari, 
la repressió -el seu caràcter, protagonistes i efectes-, el procés de col·lectivitzacions, l’enviament de 
columnes als fronts (1’25 punts). La progressiva recuperació del poder per la Generalitat, la promulgació 
del decret de col·lectivitzacions i la conformació d’una situació dual de poder entre la Generalitat i les 
forces que li donaven suport, entre elles, destacadament ERC i el PSUC, i forces com la CNT-FAI i el POUM, 
situació que acabarà portant als Fets de Maig de 1937, dels quals s’explicaran els trets bàsics. (1’25 
punts). 
 
b) Expliqueu els fets d’armes a Catalunya durant la Guerra Civil, incloent fronts de guerra, batalles i 
bombardeigs. [2,50 punts]. P. 228. Les milícies. 3ª etapa de la Guerra Civil (P. 235), La batalla de l’Ebre 
–que comprèn l’ocupació de Catalunya- (p. 236) i comentar alguns aspectes dels bombardejos, p. 238-
239. Aquesta se centra només en els fets estrictament militars (i per tant més curta, la Guerra no 
arriba a Catalunya fins al 1938, a nivell territorial), mentre que l’altra era més de caire polític i social.  
Cal que l’alumnat expliqui, quant a fets d’armes, l’enviament de milícies al front d’Aragó de 1936, l’ocupació 
franquista de part de les províncies de Tarragona i de Lleida i l’arribada al mar. La Batalla de l’Ebre de la 
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segona meitat de 1938 i l’ocupació final de Catalunya de desembre a febrer de 1939 i la marxa cap a 
l’exili. Els bombardejos que va patir el Principat durant la contesa. (2’50 punts). 
 
Opció B 
Exercici 1 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumne identifiqui la font com una gràfica o diagrama semicircular on es mostren de manera 
gràfica i amb diferents trames de grisos i tramats els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 
de 1932. Es tracta d’una font secundària, ja que és un gràfic elaborat per historiadors, que transcriu els 
resultats electorals esmentats. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] 
L’alumnat ha de situar el contingut de la font després de l’aprovació de l’Estatut a les Corts espanyoles el 
setembre de 1932 en el marc del bienni d’esquerres, i en tant que primeres eleccions al Parlament 
autònom del mes de novembre següent. És a dir, són les primeres i úniques eleccions al Parlament català 
durant la Generalitat Estatutària. S’ha de dir que  Francesc Macià va revalidar així el seu càrrec de 
president de la Generalitat, en obtenir una còmoda majoria el seu partit, ERC. A banda, el context 
econòmic no havia empitjorat excessivament a Catalunya, per la qual cosa el malestar social encara estava 
poc estès. (0’75 punts). 
 
c) Comenteu els resultats electorals que conte la font. [1 punt] 
Cal que l’alumnat comenti l’aclaparadora victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 62 dels 
90 escons, el segon lloc de la dreta conservadora catalanista de la Lliga Regionalista (amb 16 escons), la 
tercera posició, a distància de les dues anteriors de l’esquerra socialista catalanista de la USC, que anava 
en coalició amb ERC, els 4 del Partit Catalanista Republicà-Acció Catalana Republicana les posicions molt 
minoritàries de la resta de formacions, incloent la UDC (Unió Democràtica de Catalunya, de Carrasco i 
Formiguera, democratacristiana) i el Partit Radical, de Lerroux. Hi havia encara una gran confiança en les 
forces republicanes i d’esquerres i, a Catalunya, específicament, en ERC. 
 
Pregunta 2 
a) Expliqueu els conflictes socials a Catalunya durant la República; el 6 d’Octubre de 1934 i les seves 
conseqüències fins a l’esclat de la Guerra Civil. [2,50 punts]. P. 204-205: CRISI ECONÒMICA I AGITACIÓ 
SOCIAL A CATALUNYA. P. 206-207: ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934 A CATALUNYA. P. 210-211: 
L’ESTATUT DE LA SUSPENSIÓ AL RESTABLIMENT. Recordeu de centrar-vos a Catalunya, i que les 
coalicions polítiques i els problemes socials (com la Llei de Contractes de Conreus) són diferents que a 
la resta d’Espanya. És una pregunta llarga, però que és a aquests 3 apartats. 
Cal que l’alumne expliqui el context de crisi econòmica en què visqué la República així com la forta 
conflictivitat social i política que es donà arreu i a Catalunya, amb vagues generals i l’intent revolucionari 
anarcosindicalista de l’Alt Llobregat de 1932; el conflicte agrari a Catalunya, amb la Llei de Contractes de 
Conreu i les tensions al camp entre rabassaires i arrendataris i propietaris; Els Fets d’Octubre de 1934, 
explicant la seva gestació i desenvolupament, i les seves conseqüències (processament del govern de la 
Generalitat, suspensió de l’Estatut i repressió). Així com les eleccions del 16 de febrer de 1936 i la victòria 
del Front d’Esquerres. 
 
b) Expliqueu l’elaboració i aprovació de l’Estatut, les seves característiques i l’evolució de la política catalana 
fins als fets d’octubre de 1934, explicant-los. [2,50 punts]. L’ESTATUT DEL 1932 (inclou el de Núria, 
esclar): P. 184-185. P. 202: L’EVOLUCIÓ POLÍTICA A CATALUNYA I L’ACCIÓ DE GOVERN. P. 206-207: 
ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934 A CATALUNYA. P. 212-213: L’ENSENYAMENT I LA CULTURA A 
CATALUNYA. Aquesta pregunta és llarga i una mica feixuga, ja que hi ha punts dels dos temes, si 
voleu, la part de l’evolució dels partits polítics (p. 204) la podeu escurçar, però els estatuts, l’obra de 
govern i els Fets d’Octubre són imprescindibles. 
L’alumnat ha d’explicar el procés d’elaboració de l’Estatut fent esment a la Constitució, a l’aprovació de 
l’Estatut de Núria i al debat de l’Estatut a les Corts, amb l’aprovació el setembre de 1932 així com les 
seves característiques fonamentals i competències més importants, inclosa la de l’ordre públic. La posada 
en marxa i funcionament de la Generalitat fins als fets d’octubre de 1934, fent referència específica a la 
labor cultural i d’ensenyament, entre d’altres, i tractant del conflicte que suposà l’aprovació de la Llei de 
Contractes de Conreu, amb les fortes tensions que provocà amb els propietaris agraris i el conflicte 
inconstitucionalitat, així com les causes i desenvolupament dels Fets d’Octubre de 1934. 
 
Exercici 2 
Pregunta 1 
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a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) consistent en el text 
del missatge retransmès per televisió la nit del 23 al 24 de febrer de 1981 i adreçat a la població en 
general i també a l’exèrcit, revoltat o expectant. L’emissor, el rei, era una figura clau, ja que, com a cap de 
l’estat però també de l’exèrcit, tenia prou autoritat com per desautoritzar el cop d’estat, per tant és un text 
de gran rellevància històrica. S’ha de dir que aquest text transcriu una font gràfica, en aquest cas, el vídeo 
en el que es va retransmetre la intervenció del monarca, i és significatiu indicar que va comparèixer abillat 
de capità general, és a dir, com a militar. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] 
L’alumnat ha de situar el contingut de la font durant la Transició, en la nit del 23 de febrer de 1981, 
després que aquella mateixa tarda s’hagués iniciat un intent de cop d’Estat durant la votació d’investidura 
del nou president del govern Calvo-Sotelo, d’UCD, després de la dimissió de l’anterior president Adolfo 
Suárez (UCD). Hi ha qui diu que el rei va trigar unes 7 hores a emetre aquest missatge, amb la qual cosa hi 
va haver un ambient d’incertesa. Més extensament, hi havia un terrorisme molt fort, especialment el d’ETA, 
que assassinava molta gent, especialment militars i forces i cossos de seguretat de l’estat. A més, hi va 
haver la 2ª crisi del petroli, la del 1979, que va provocar una forta crisi econòmica.  
 
c) Comenteu el paràgraf següent: [1 punt] 
Cal que l’alumne comenti l’afermament que fa el rei del seu compromís en la defensa de la Constitució de 
1978 votada pel poble enfront dels militars revoltats, que pretenen interrompre la seva vigència per la 
força. El 1r fragment desautoritza accions com la del general Milans del Bosch, que havia ocupat amb els 
tancs els carrers de València, el 2n assenyala que el rei està amb la voluntat popular expressada 
democràticament, i que està en contra de qualsevol intent militar de qüestionar aquest procés, i per tant, 
del cop d’estat. En aquell moment, el rei es va posar del cantó dels demòcrates. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues opcions: 
a) Expliqueu la situació política general a Espanya entre l’aprovació de la Constitució (explicant-la) fins al 
triomf electoral del PSOE (també explicant-lo), fent esment al 23-F, als seus antecedents i 
conseqüències. [2,50 punts]. P. 300-301: La Constitució de 1978, P. 302-303: Els governs de la UCD,. 
P.324: La victòria del PSOE, però sense explicar-ne l’obra de govern, és a dir no fer ‘una política 
reformista’. Ja veieu que són 2 apartats del tema 12 i una miqueta del tema 13. 
Cal que l’alumnat expliqui l’aprovació de la constitució el 1978, explicant-ne les característiques generals, 
les eleccions generals de 1979 i els seus resultats; Es valorarà la seva explicació, entre d’altres, 
d’aspectes com els problemes econòmics, les tensions socials, el problema del terrorisme i les tensions 
amb els militars. Es farà referència a la dimissió de Suárez de 1981 i les seves causes, i a l’intent de cop 
d’Estat del 23 de febrer, el seu caràcter i conseqüències; a la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, 
i ulterior convocatòria d’eleccions el 1982, explicant el triomf del PSOE. 
 
b) Expliqueu l’evolució política, social i econòmica espanyola des de la Llei de Reforma Política fins a la 
signatura dels Pactes de la Moncloa, explicant-los. [2,50 punts]. P. 298 (el 1r govern de la monarquia), 
299 (el sistema de partits), 300 (Les eleccions generals del juny de 1977, P. 302: Els Pactes de la 
Moncloa. Aquí heu de fer ‘cirurgia fina’, ja que no us demanen la Constitució, però sí els Pactes de la 
Moncloa, que són d’octubre del 1977. És a dir, parlar de l’evolució política i econòmica espanyola de 
finals del 1975 a finals del 1977. L’alumnat ha d’explicar l’accés al govern el juliol de 1976 d’Adolfo 
Suárez, a l’elaboració de la Llei de Reforma Política, aprovació per les Corts franquistes de la mateixa, el 
referèndum del 15 de desembre de 1976 i la situació econòmica i social que es vivia. Es valoraran les 
referències a alguna de les lleis aprovades aleshores (d’Amnistia, de llibertat sindical) així com a la 
legalització dels partits, inclosa la problemàtica del Partit Comunista. L’alumnat haurà d’explicar les 
eleccions del 15 de juny de 1977, la continuació en la presidència del govern de Suárez ara en tant que 
líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), els Pactes de la Moncloa i el seu contingut. 
 
Opció A  
Exercici 1 
Pregunta 1 
a) Descriviu de quin tipus de font es tracta i digueu de què tracta. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets consistent en un text 
de caràcter polític, el discurs de proclamació de la República Catalana, per part de Francesc Macià (líder 
de la força vencedora a aquests comicis: ERC, el 14 d’abril de 1931), un cop s’han sabut els resultats 
electorals favorables a ERC a Catalunya i a forces republicanes i d’esquerres a l’Estat. Macià vol donar a 
conèixer a la població catalana aquest acte polític, fruit de la nova situació tot just produïda. És, per tant, un 
document de caire oficial i públic. 
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b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) 
Cal que l’alumnat contextualitzi el text en el moment de la desaparició de la monarquia arran de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i del triomf de les candidatures republicanes a les principals 
ciutats d’Espanya, incloses les catalanes, que comporta la proclamació a tota una sèrie d’elles, en aquest 
cas Barcelona, d’un nou règim republicà que en aquest cas Macià proclama en tant que República 
Catalana. S’ha de dir que es va trigar dos dies a fer aquesta proclamació arran de la incertesa dels 
resultats electorals, ja que les autoritats monàrquiques no sabien si havien de comunicar-los o quines 
implicacions en podrien tenir (0’75 punts). 
 
c) Expliqueu el paràgraf següent (1 punt): 
Cal que l’alumnat expliqui la crida que fa Macià a la resta de pobles d’Espanya i del món en demanda de 
solidaritat i a l’oferta que fa de contribució a la pau mundial des d’un punt de vista sobirà de Catalunya, tot 
tenint present que, en aquell moment, era molt important no trencar o alterar els equilibris geopolítics 
europeus (no oblidem que a nivell mundial som al període d’entreguerres), i els estrangers havien de veure 
la nova República catalana com un agent seriós i responsable. Igualment, es remarca que cal una actuació 
conjunta de tots els catalans, i estar amatents als possibles intents per part dels borbònics de tirar enrere 
aquest procés, ja que Macià era conscient que hi havia encara gent contraria a la República. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues qüestions: 
a)Expliqueu l’adveniment de la República a Catalunya, la Generalitat provisional, les principals forces 
polítiques catalanes així com l’elaboració, aprovació i característiques de l’Estatut. [2,5 punts]. P. 178-179: 
El restabliment de la Generalitat. P. 184-185: L’Estatut del 1932 (inclou el de Núria), p. 186: les 
forces polítiques catalanes (no cal parlar dels sindicats). Són, doncs dos apartats i mig. Molt 
recomanable aquí el documental del Sr. Huerga, sobre la proclamació de la República Catalana. 
Cal que l’alumnat expliqui els antecedents de la proclamació de la República, les eleccions municipals del 
12 d’abril de 1931, els resultats d’aquestes eleccions a Catalunya, la victòria d’ERC, les dues 
proclamacions de la República a Barcelona per part de Companys i de Macià, al viatge dels ministres del 
Govern Provisional i l’establiment de la Generalitat. Ha d’explicar igualment quines eren les principals 
forces polítiques catalanes així com el procés d’aprovació de l’Estatut, fent esment a la Constitució, al 
procés d’elaboració i aprovació de l’Estatut de Núria i al debat de l’Estatut a les Corts, amb l’aprovació el 
setembre de 1932 i a les característiques d’aquest.  
 
b)Expliqueu els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut fins a 
l’esclat de la Guerra Civil. [2,5 punts]. P. 202: L’EVOLUCIÓ POLÍTICA A CATALUNYA I L’ACCIÓ DE 
GOVERN P. 204-205: CRISI ECONÒMICA I AGITACIÓ SOCIAL A CATALUNYA. P. 206-207: ELS FETS 
D’OCTUBRE DE 1934 A CATALUNYA. P. 210-211: L’ESTATUT DE LA SUSPENSIÓ AL RESTABLIMENT. 
És un punt força llarg i dens, que a més agafa apartats dels dos temes del llibre, seria més 
recomanable la 1ª opció. 
Cal que l’alumnat expliqui la posada en marxa i funcionament de la Generalitat fins als fets d’octubre de 
1934, el conflicte que suposà l’aprovació de la Llei de Contractes de Conreu, amb les fortes tensions amb 
els propietaris agraris i les tensions entre el govern conservador de Madrid i el d’esquerres català; i els 
Fets d’Octubre de 1934, explicant-los; Cal que expliqui igualment la repressió posterior als Fets, amb la 
suspensió de l’Estatut i el judici contra el govern de la Generalitat. La victòria del Front d’Esquerres el 
febrer de 1936 i les tensions polítiques i socials a Catalunya fins l’esclat de la Guerra Civil.  
 
Exercici 2 
Pregunta 1. a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumne identifiqui la font com un quadre (0’25 punts) on es mostren tres dels acords socials o 
laborals entre govern, empresaris i sindicats, o entre partits, en tres diferents moments, 1977, 1981 i 
1985 (0’50 punts). Podem considerar que es tracta d’una font secundària, en haver estat realitzada per 
un historiador, Manuel Tuñón de Lara, per tal de recollir i mostrar els acords esmentats. Hi apareixen 
diverses variables i informacions. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0, 75 punts] 
Cal que l’alumnat situï els tres acords en moments diferenciats de la història de la democràcia: el primer 
després de les eleccions del 15 de juny de 1977 i sent president Suárez (UCD); el segon el 1981, sent 
president Calvo-Sotelo (UCD); i el tercer durant la primera legislatura del PSOE, sent president González.  
 
c) Comenteu: (1 punt) 1) Cal que l’alumnat compari l’evolució de l’IPC i de les bandes salarials pactades 
observant el descens continuat de l’IPC i l’oscil·lació de les bandes, no sempre descendent, en els tres 
moments considerats. Quan diem que no sempre va ser descendent, significa que com que la forquilla era 
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molt àmplia, hi va haver col·lectius, sobretot els de sous més baixos, que van aconseguir augments en la 
part més alta, tot i que en general veiem com els augments salarials es vinculen amb la inflació prevista, 
mesurada a través de l’IPC. 
2) Cal que l’alumnat mostri com els signants són diferents, sent els primers partits polítics, els segons 
govern, empresaris i sindicats i el tercer govern, empresaris i només el sindicat socialista UGT (molt lligat 
al PSOE, des de sempre), no signant CCOO. Podem dir que la política de consens, amb el pas del temps, es 
va anar afeblint, a causa de la millora de la situació econòmica i a que ja no hi havia la situació 
d’emergència que hi havia hagut a l’inici de la Transició. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues qüestions: 
a)Expliqueu l’evolució econòmica, social i política espanyola entre el 15 de juny de 1977 i 1982. [2,5 
punts]. P. 300-301: La Constitució de 1978, p. 302-303: Els governs de la UCD i La victòria del PSOE 
P. 324), però sense explicar-ne l’obra de govern, és a dir no fer ‘una política reformista’. Són 2 
apartats del 12 i un xic del 13. 
Cal que l’alumnat expliqui la situació de crisis econòmica en que es trobava el país, les eleccions del 15 de 
juny de 1977, els seus resultats, els Pactes de la Moncloa, el procés d’elaboració i aprovació de la 
Constitució de 1978; i les eleccions municipals (1’25 punts). La segona victòria electoral de Suárez i la 
UCD de 1979 i els problemes interns de la UCD, la dimissió de Suárez de 1981 i les seves causes i l’intent 
de cop d’Estat del 23 de febrer; la presidència i acció de govern de Calvo-Sotelo, així com a l’ulterior 
convocatòria d’eleccions el 1982 (1’25 punts). 
b) Expliqueu l’evolució econòmica, social i política d’Espanya entre 1982 i 1986. [2,5 punts]. Parlar una 
mica de la crisi i trencament de la UCD i de la greu crisi econòmica (p. 303). P.324 La victòria del PSOE, 
P. 325 una política reformista i l’Estat de les autonomies, P. 328 Espanya i Europa, P. 329 L’ingrés a 
l’OTAN  (aquests últims dos subapartats explicar-los només per sobre). Bàsicament, el tema 13. 
Cal que l’alumnat expliqui la situació de crisi econòmica, les eleccions de 1982 i àmplia victòria del PSOE, 
l’accés a la presidència de González i l’acció legislativa i de govern portada a terme fins 1986, incloent les 
reformes econòmiques (reconversió industrial) i laborals, l’enfortiment de l’Estat del Benestar (1’25 punts), 
l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea i a l’OTAN de 1986 i al problema del terrorisme. (1’25 punts). 
 
OPCIÓ B 
Exercici 1 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) consistent en un 
fragment d’un document que conté queixes per la situació en què es troba Catalunya presentat al rei 
Alfons XII el 1885, el denominat “Memorial de Greuges”. És una de les primeres accions conjuntes del 
catalanisme i el redactor d’aquest document va ser Valentí Almirall, tot recollint les aportacions més 
significatives del catalanisme.  
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0, 75 punts] 
Cal que l’alumnat situï el Memorial de Greuges el 1885, en el context de la Restauració, amb el 
bipartidisme dels partits Conservador i Liberal, liderats per Cánovas i Sagasta, respectivament i en el 
regnat d’Alfons XII. 
 
c) Comenteu dues de les idees contingudes a la font. [1 punt] 
Cal que l’alumne expliqui dues idees del conjunt present a la font, com la crítica al centralisme i defensa de 
les regions, la necessitat d’enfortir la unitat d’Espanya a partir de l’expansió de la vida provincial, la queixa 
per la pèrdua de l’autogovern, la substitució d’aquest per sistemes administratius castellans o francesos o 
la queixa per la manca de l’oficialitat de la llengua pròpia. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues qüestions: 
a)Expliqueu què va ser el Memorial de Greuges, qui en fou el redactor i quines altres actuacions 
protagonitzà. Raoneu les diferències entre el Memorial i les Bases de Manresa, explicant alhora què foren 
aquestes i quins els seus promotors. P. 80-81: Opcions ideològiques del 1r catalanisme. P. 82: les 
primeres actuacions, la Unió Catalanista i les Bases de Manresa. 
Cal que l’alumnat expliqui què va ser el Memorial de Greuges destacant el seu caràcter alhora reivindicatiu 
i de protesta per la manca d’atenció tant administrativa com política de la monarquia envers Catalunya, en 
demanda del respecte i la restitució de llibertats perdudes i també de protesta contra mesures concretes 
del govern i de defensa del proteccionisme. S’ha de destacar l’autoria de Valentí Almirall, i es valorarà que 
l’alumnat faci referència a fets com la fundació per aquest del Centre Català (1882) i anterior organització 
del I congrés Catalanista (1881) (1’25 punts); L’alumnat haurà d’explicar que foren les Bases de Manresa 
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de 1892, en el marc de les actuacions de la Unió Catalanista i en tant que Constitució Regional Catalana 
que formulava un projecte autonomista, molt conservador i amb sufragi restringit. Cal que es diferenciï 
entre el Memorial, un document reivindicatiu que conté queixes general i conjunturals i les Bases, carta 
constitucional regional. 
 
b)Expliqueu els fets més importants del catalanisme entre 1898 i l’establiment de la Mancomunitat, 
explicant l’obra d’aquesta. [2,5 punts]. P. 83: la presència pública del catalanisme. P. 146-147: El fracàs 
del Regeneracionisme, inclou el naixement de la Lliga Regionalista. P. 152: El republicanisme (però 
només parlar del catalanista). P. 154-155: La Mancomunitat de Catalunya. Informació de 2 temes, 
força llarg i feixuc. 
L’alumnat ha d’explicar el creixement del catalanisme, la crida a la fi de la guerra de Cuba per part de la 
Unió Catalanista, l’impacte del Desastre de 1898 i l’esperó que significà per al moviment catalanista; el 
Tancament de Caixes, el trencament de la Unió Catalanista i la formació de la Lliga Regionalista el 1901. 
S’explicarà la candidatura dels quatre presidents i la seva victòria, el que va ser la Solidaritat Catalana i el 
seu final, la Setmana Tràgica, la tasca de Prat de la Riba per aconseguir la Mancomunitat, la creació 
d’aquesta el 1914 i les principals realitzacions d’aquesta fins la seva dissolució.  
 
Exercici 2 
Pregunta 1  
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
Cal que l’alumnat identifiqui la font com una fotografia que mostra a Joan Carles de Borbó fent un discurs 
a les Corts franquistes durant l’acte en el que és proclamat oficialment com successor de Franco com a 
cap de l’Estat el 22 de juliol de 1969. És, per tant, una font primària de caràcter gràfic i periodístic, 
destinada a ser reproduïda i difosa públicament, ja que reflectia la institucionalització de la successió del 
règim franquista. 
 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0, 75 punts] 
Cal que l’alumnat situï la font en el context de l’etapa final del període franquista, que es clourà amb la mort 
del dictador el 1975 i la desaparició del règim el 1977, en concret l’any 1969, de predomini dels 
tecnòcrates de l’Opus Dei en el govern i de la política “desarrollista”. Franco ja és bastant gran, i acaba 
decidint-se pel príncep Joan Carles, tot i que havia d’altres candidats que tenien possibilitats. 
 
c) Descriviu i comenteu el contingut de la font. [1 punt] 
Cal que l’alumnat comenti la fotografia, situant-la a l’hemicicle de les Corts franquistes, amb un cap de 
l’Estat i un Joan Carles vestits de militars, i contrastant la diferència d’edat entre ambdós. Es vol remarcar 
el caràcter militar de la dictadura franquista, així com el fet que la monarquia és instaurada, i no pas 
restaurada, és a dir, que és un sistema nou implantat pel dictador, que no té res a veure amb una 
cerimònia clàssica de successió reial. Així s’indica també l’origen del poder franquista i, indirectament, el 
de la monarquia, que és el de la Guerra Civil, la qual, per al règim, havia portat la victòria, més que la pau. 
 
Pregunta 2 
Contesteu UNA de les dues qüestions: 
a)Expliqueu l’evolució política espanyola entre 1945 i 1975. [2,5 punts]. P. 251: uns retocs de 
maquillatge, p. 274-275: la tímida obertura del règim i els grups franquistes i el cas Matesa (parlar 
sobretot d’aquests), p. 282: la solució monàrquica, la fi del franquisme, p. 284-285. És una pregunta 
difícil, que comprèn 2 temes, i que, a banda, se centra només en l’evolució política del règim, heu 
d’anar ‘amb el bisturí’ per seleccionar-ne el que cal. 
Cal que l’alumnat expliqui el context de la postguerra i el canvi que suposa per la situació internacional del 
Regim, els canvis polítics superficials que efectuà Franco en el moment de la victòria aliada, valorant-se que 
comenti lleis com, entre d’altres, el Fuero de los Españoles (1945), la Llei de Referèndum (1945) o la de 
Successió (1947) així com l’entrada del sector “catòlic” en el govern. Després, caldrà que expliqui l’entrada 
del sector tecnòcrata opusdeísta al govern, el paper central de Carrero Blanco i la pugna amb els sectors 
del Movimiento. La proclamació de Joan Carles com a successor, la incidència de la crisis de 1973, les 
mobilitzacions de l’oposició, l’assassinat de Carrero i la conjuntura dels anys 1974-1975, amb el problema 
del terrorisme, el problema del Sàhara i la mort de Franco el 1975.  
 
b)Compareu la política econòmica del Primer Franquisme i la política econòmica “desarrollista”, explicant 
les característiques de cadascuna. [2,5 punts]. P. 261: Les condicions de vida, però centrades en 
l’economia, p. 262-263: l’autarquia. El desenvolupament econòmic (p. 278-279) i El canvi social (p. 
280-281). 
Cal que l’alumnat compari les característiques de la política autàrquica i intervencionista, les causes de 
l’adopció d’aquesta, el problema del mercat negre i les baixes condicions de vida de la població així com el 
paper de l’INI. Les raons del canvi de política econòmica i què va ser el Pla d’Estabilització (1959). Amb la 
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política “Desarrollista”, les seves premisses, el creixement i moviments de població que provocà, els 
“Planes de Desarrollo” i la incidència de la crisi de 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


