
 

OPCIÓ A  

Exercici 1   

Llegiu el text següent i responeu les preguntes.

Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el context històric 
corresponent. [1 punt]

Pregunta  1  

Expliqueu l’evolució del catalanisme des dels orígens fins al 1901. [2,5 punts]Pregunta  3  

Indiqueu el significat de la frase: «El que nosaltres volem, Senyor, és que  
a Espanya s’implanti un sistema regional adequat a les seves condicions 
actuals» i assenyaleu la importància de Valentí Almirall dins del moviment 
catalanista del segle XIX. [1,5 punts]

Pregunta  2  

No tenim, Senyor, la pretensió de debilitar, ni encara menys d’atacar, la gloriosa 
unitat de la pàtria espanyola; ans al contrari, volem enfortir-la i consolidar-la; però 
entenem que per aconseguir-ho no és bon camí ofegar i destruir la vida regional per 
substituir-la per la del centre, sinó que creiem que el que és convenient i alhora just  
és donar expansió, desenvolupament i vida espontània i lliure a les diverses províncies 
d’Espanya perquè de totes les parts de la Península surti la glòria i la grandesa  
de la nació espanyola. 
El que nosaltres volem, Senyor, és que a Espanya s’implanti un sistema regional 
adequat a les seves condicions actuals. [...]
Senyor: se’ns arrabassà el nostre sistema administratiu, que avui troben bo i imiten 
nacions cultes d’Europa, per ser substituït pel sistema castellà, i avui per una còpia 
imperfecta i viciosa del sistema francès.
Només podem usar la nostra llengua a les nostres llars i en converses familiars; 
desterrada de les escoles, ho ha estat més tard de la contractació pública i també  
dels tribunals, en els quals moltes vegades, i per molt il·lustrats que siguin,  
ni els jutges entenen els testimonis i processats, ni aquests entenen els jutges.
I com si amb tot això no n’hi hagués prou, fa temps que s’amenaça, i avui s’intenta 
destruir amb obstinació, o si més no adulterar, el nostre dret civil, base indeleble  
de la robusta i moral organització de la família catalana i de la nostra propietat,  
que va augmentant i creixent a mesura que unes generacions succeeixen a unes  
altres generacions.
A força de treball i privacions de tota mena, els nostres industrials han creat una 
indústria espanyola que en quaranta anys ha progressat i assolit un nivell altíssim. 
Aquesta indústria és atacada d’arrel d’uns quants anys ençà, i darrerament  
ho ha estat i ho és per mitjà del tractat amb França i del projecte de modus vivendi 
amb Anglaterra.
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Memorial de Greuges presentat a Alfons XII, març de 1885. 
Reproduït a Albert BALCELLS, Cataluña contemporánea I (siglo XIX), Madrid, 1977.
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Observeu les dades estadístiques següents i contesteu les preguntes.

OPCIÓ A  

Exercici 2   

JUNY 2006 8 A

Descriviu les dades i situeu-les en el context històric corresponent. [1 punt]Pregunta  1  

Relacioneu les conseqüències de la Guerra Civil espanyola amb la caiguda  
de la població activa del sector secundari en la postguerra. [1’50 punts]

Pregunta  2  

Exposeu les línies generals de l’evolució econòmica i social de Catalunya  
i d’Espanya durant la postguerra (1939-1959). [2,5 punts]

Pregunta  3  

 Distribució de la població activa catalana  
per sectors econòmics (en %)

1930 1940 1950

Agricultura i pesca 26,3 26,2 22,4

Indústria i construcció 51,3 43,6 47,8

Serveis 22,4 30,2 29,8

FONT: Història econòmica de la Catalunya contemporània,  
vol. 5, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1989.
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OPCIÓ A  
Exercici 1   

Pregunta  1  

   Es tracta del text de la Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya coneguda com 
a Memorial de Greuges, que va ser presentada al rei Alfons XII el març del 1885, acomplint l’acord pres 
pels representants de diferents sectors de la societat catalana d’elevar al monarca un text amb les se-
ves demandes. És una font primària, pública, de caràcter politicoreivindicatiu. Com a tal, es tracta d’un 
dels textos més importants del catalanisme polític naixent, que, en aquest cas, rebia el suport dels sec-
tors representatius de la societat civil catalana. S’hi recollien diferents greuges, com ara la descentralit-
zació administrativa, la reivindicació de la llengua catalana com a llengua de cultura, la defensa del 
dret civil català i del proteccionisme econòmic. Aquest text va ser redactat en el context històric de 
l’aparició del catalanisme polític, en el marc de la primera Restauració espanyola. 

Pregunta  2

   La frase «El que nosaltres volem, Senyor, és que a Espanya s’implanti un sistema regional adequat a les 
seves condicions actuals» destaca la reivindicació de la descentralització política com a base d’una 
nova concepció de l’organització de l’estat que permetés la vida regional. Cal insistir que la nova orga-
nització reclamada no es limitava a Catalunya, sinó que afectava el conjunt de l’estat. Els antecedents 
d’aquesta concepció regionalitzada de l’estat s’haurien de buscar en l’antiga organització de la corona 
aragonesa, que ja havia inspirat alguns sectors del federalisme intransigent català, encapçalats per Va-
lentí Almirall, en documents com l’anomenat pacte de Tortosa. Aquesta aspiració pròpia del primer 
catalanisme va estar present en el Memorial de Greuges, però també en altres textos cabdals d’aquest 
període, com ara el Missatge a la reina regent del 1888 i les Bases de Manresa del 1891. 

   Valentí Almirall va ser el ponent principal del Memorial de Greuges i també el més rellevant dels 
ideòlegs del primer catalanisme, i una !gura destacada del republicanisme federal barcelonès. Va ser 
director d’El Federalista (1868), que més endavant va convertir en El Estado Catalán. Va ser l’impulsor 
principal del pacte de Tortosa (1869), inspirat en l’organització de l’antiga corona d’Aragó. El 1870 va 
contribuir a la fundació de La Jove Catalunya. Decebut de l’experiència federal, a l’inici de la Restaura-
ció fundà el Diari Català (1879), escrit en català. Va ser l’organitzador del Primer Congrés Catalanista 
(1880). El 1882 fundà la important associació política El Centre Català. Almirall va tenir també un paper 
destacat en el Segon Congrés Catalanista (1883). El 1886 publicà el llibre Lo Catalanisme, considerat la 
primera formulació doctrinal del catalanisme. Almirall era partidari d’un catalanisme progressista, laic i 
democràtic, que basava la unitat dels catalans en la llengua. 

Pregunta  3   

   Cal situar els inicis del catalanisme polític modern en la segona meitat del segle XIX. Aquest primer 
catalanisme no participà de les eleccions, ni de la política parlamentària, per això podem tancar el 
període el 1901, amb les primeres eleccions en què un partit catalanista obté representació. Cal con-
siderar diversos antecedents d’aquest catalanisme inicial. En primer lloc, el moviment cultural de la 
Renaixença, que en paral·lel amb el romanticisme que es desenvolupava a Europa, inicià la reivindica-
ció de la llengua i la cultura pròpia, i reinstaurà els jocs "orals. Al seu costat cal considerar l’existència 
d’un sentiment particularista entre els carlistes i també entre els republicans federals intransigents, 
molts dels quals, com Almirall mateix, van evolucionar més tard cap al catalanisme. El 1870 es fundà 
l’associació cultural La Jove Catalunya, que va impulsar diverses publicacions en català, com ara La 
Gramalla (1870) i l’any següent La Renaixensa (1871), que amb el temps va esdevenir una de les publi-
cacions culturals catalanistes principals. Cal esmentar també algunes !gures del món conservador, 
com ara el jurista i polític Manuel Duran i Bas, i el periodista Joan Mañé i Flaquer, que van impulsar un 
provincialisme que va anar evolucionant !ns al regionalisme. 

Resolució de la prova JUNY 2006
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8 A
   Les primeres manifestacions pròpiament catalanistes es concreten als inicis de la Restauració. El 1880 

va tenir lloc la campanya contra el projecte d’uni!cació del Codi civil, que se centrava en el rebuig de 
l’article 15 del projecte canovista d’eliminar els drets forals. L’èxit de la campanya va donar una prime-
ra victòria als sectors catalanistes. El 1880 també es va celebrar el Primer Congrés Catalanista, impul-
sat per Almirall. El 1882 es va fundar el Centre Català, la primera associació de caràcter polític cultural 
del catalanisme. El 1883 se celebrà el Segon Congrés Catalanista. L’orientació laica i democràtica 
d’Almirall, així com el seu protagonisme van despertar els recels dels sectors més conservadors. Al-
guns d’aquests, com els escriptors Àngel Guimerà i Pere Aldavert, principals redactors de La Renaixen-
sa, no veien amb bons ulls una previsible participació del catalanisme en la política de la Restauració. 
Altres sectors, com l’important corrent del catalanisme catòlic, recelaven del laïcisme progressista 
d’Almirall. Aquest corrent catòlic catalanista havia sorgit al voltant del seminari de Vic, per la qual 
cosa se’l coneix també com a vigatanisme. Va impulsar la publicació de La Veu de Montserrat i va 
comptar amb personalitats com el poeta Jacint Verdaguer i el canonge Jaume Collell. Però la !gura 
més important d’aquest grup va ser el bisbe Josep Torres i Bages, autor de La Tradició Catalana. El 
1885 es va presentar al rei el text redactat per tots els corrents catalanistes conegut com Memorial de 
Greuges. L’any següent Almirall publicà Lo catalanisme. Però el 1887 el Centre Català va patir una es-
cissió del sector conservador, que fundà la Lliga de Catalunya presidida per Guimerà i Lluís Domè-
nech i Muntaner. Al mateix temps un grup de l’associació universitària catalanista, el Centre Escolar 
Catalanista, amb Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó entre els seus membres, també abandonà el 
Centre Català. El 1888 la Lliga impulsà el Missatge a la reina regent, que demanava la constitució d’un 
sistema autonòmic, en ocasió de la visita de la regent a l’Exposició Internacional de Barcelona del 
1888. El 1891 es fundà la Unió Catalanista, que des de posicions conservadores pretenia reunir els di-
ferents corrents catalanistes. El mateix any, aquesta organització, en la seva reunió anual de Manresa, 
va aprovar les Bases de Manresa, un text en què es proposava reorganitzar les relacions entre Espa-
nya i Catalunya. Durant els anys noranta va tenir lloc una activa campanya de catalanització d’algunes 
institucions de la societat civil, com ara l’Ateneu Barcelonès. La mobilització ciutadana contra la políti-
ca d’Hisenda del govern, coneguda com Tancament de Caixes, ocorreguda en el context de la crisi 
colonial posterior al 1898 va ser apro!tada pel grup catalanista que editava La Veu de Catalunya, en-
capçalat per Francesc Prat de la Riba, per impulsar una candidatura coneguda com la dels quatre 
presidents. L’èxit electoral del 1901 va possibilitar la consolidació d’un nou partit polític, la Lliga Re-
gionalista, que es va distanciar de la Unió Catalanista, per la seva intervenció en la política de la Res-
tauració, i inicià una nova fase en l’evolució del catalanisme polític.

Exercici 2   

Pregunta  1  

    Es tracta d’un grà!c amb les dades percentuals de la població activa catalana expressada per sectors 
(primari: agricultura i pesca; secundari: indústria i navegació, i terciari: serveis) per als anys 1930, 1940 i 
1950. Per tant, és una font secundària de caràcter estadístic. El sector primari no experimenta canvis 
importants !ns a la disminució del 26,2% del 1940 al 22,4% del 1950, en què segurament es deixa sen-
tir l’efecte de la recuperació del sector secundari, amb la intensi!cació de l’èxode del camp a la ciutat. 
La variació més important es troba en la notable disminució del percentatge de població activa en la 
indústria i la construcció el 1940, com a conseqüència de la Guerra Civil. Els serveis augmenten !ns el 
30% el 1940 i no experimenten un canvi signi!catiu el 1950. El context històric comprèn la Segona Re-
pública, la Guerra Civil i la postguerra espanyola.

Pregunta  2  

   La caiguda de la població activa en el sector secundari, que posa de manifest el grà!c per al 1940, cal 
relacionar-la directament amb les conseqüències de la Guerra Civil. Cal destacar, en primer lloc, la des-
trucció durant el con"icte de nombroses infraestructures: fàbriques i edi!cis amb !nalitat industrial, 
ponts, carreteres i vies de comunicació, instal·lacions elèctriques. Es fa evident que la manca i la lenta 
recuperació de tots aquests elements relacionats amb l’activitat secundària van incidir en la disminu-


