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Model d'examen resolt de la coordinació de les PAU

OPCIÓ B  

Exercici 1   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font. [0’75 punts]

c)  Deduïu del mapa la localització de la indústria cotonera catalana  
i expliqueu-ne els possibles avantatges i inconvenients. [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu les característiques fonamentals de la indústria a Catalunya 
fins al 1875, fent referència a les matèries primeres, recursos energètics, 
tecnologia i sistema fabril. [1’50 punts]

b)  Expliqueu dues de les conseqüències socials de la industrialització a 
Catalunya. [1’50 punts]

Pregunta  2  

Font: Treballadors de la indústria cotonera, 1850. Manel Risques (dir.), Àngel Duarte,  
Borja de Riquer, Josep M. Roig Rosich, Història de la Catalunya Contemporània,  

Barcelona, Pòrtic, 1999, pàg. 89. 

OPCIÓ A  

Exercici 1   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
[0’75 punts]

c)  Analitzeu els articles 11, 13 i 19 i expliqueu a què fan referència.  
[0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu com va sorgir i com funcionava el sistema canovista, fent 
referència als dos partits principals, els seus líders, el torn pacífic  
i les forces de l’oposició. [1’50 punts]

b)  Expliqueu el falsejament del sistema electoral i el caciquisme durant  
la Restauració. [1’50 punts]

Pregunta  2  

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; a todos  
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo  
con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar 
la siguiente Constitución de la Monarquía Española.

[…] Art. 11. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La nación se 
obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español 
por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto 
debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni 
manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.

[…] Art. 13. Todo español tiene derecho: de expresar libremente sus ideas y sus 
opiniones por medio de la palabra, de la escritura, por la vía de la imprenta o por 
cualquier otro procedimiento análogo sin someterse a la censura previa; de reunirse 
pacíficamente, de asociarse para un fin temporal, de dirigir peticiones individuales  
o colectivas al Rey, a las Cortes y a las autoridades.

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 19. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades:  
el Senado y el Congreso de los Diputados.

Constitució espanyola del 1876.
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Model d'examen resolt de la coordinació de les PAU

OPCIÓ B  

Exercici 2   

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font. [0’75 punts]

c)  Expliqueu i comenteu què diu Franco sobre el seu accés al poder i sobre  
el perdó. [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu quin tipus d’Estat era el franquista i com s’organitzà des  
dels seus inicis fins a la fí de la Segona Guerra Mundial. Expliqueu  
quins sectors polítics, socials i econòmics donaven suport al règim  
de Franco. [1’50 punts]

b)  Expliqueu els aspectes més rellevants de la repressió franquista.  
[1’50 punts]

Pregunta  2  

Españoles:  

Hoy hace dos años que, por aclamación de cuantas fuerzas integran nuestro 
Movimiento, asumí la gran responsabilidad de conducir a España por caminos de 
gloria y de grandeza. Al consagrarme a su servicio (...) juré no descansar hasta hacer 
realidad el sueño de nuestras juventudes y el anhelo de tantos españoles de crear la 
España Una, Grande y Libre que desde entonces se ostenta como lema de nuestro 
Movimiento (...). 

Yo espero en este día, con la protección del Cielo y el esfuerzo de nuestras armas, 
que también para nosotros llegaré pronto la paz victoriosa. Cese, pues, la criminal y 
estéril resistencia de los rojos (...) Una vez más esta España nuestra hace su ofrenda 
de perdón, brindando a todos la espiga de sus campos fecundos y la justicia que dicta 
nuestra recta conciencia humana y española.  

Quién quiera someterse a nuestro credo, quien desee servir a España y no haya 
cometido crímenes, nada tiene que temer. 

Font: Discurso de Su Excelencia el Generalísimo en el II Aniversario 
de su exaltación al poder, Burgos, 1o de Octubre de 1938. 
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a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0’50 punts]

b)  Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
[0’75 punts]

c)  Comenteu breument el contingut de la font. [0’75 punts]

Pregunta  1  

a)  Expliqueu la transició cap a la democràcia des de la mort de Franco fins  
a les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny del 1977.  
[1’50 punts]

b)  Expliqueu el procés de recuperació de l’autonomia de Catalunya, fent 
esment del retorn del president Tarradellas, de la Generalitat provisional  
i de l’Estatut del 1979. [1’50 punts]

Pregunta  2  

FONT: Manifestació proamnistia (passeig de Sant Joan, Barcelona,  
6 de febrer del 1976). Autor: Manel Armengol.

OPCIÓ A  

Exercici 2   
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OPCIÓ A  
Exercici 1   

Pregunta  1  

a)  Es tracta d’una font contemporània de l’època, per tant, una font primària: un text de tipus juridicopo-
lític, un extracte de l’articulat de la Constitució espanyola del 1876. Els articles reproduïts són els rela-
tius a la confessionalitat de l’estat, a les llibertats d’expressió, reunió, associació i petició, al poder legis-
latiu i la divisió del parlament en dues cambres.  

b)  El context històric de la Constitució del 1876 és el de la Restauració de la dinastia borbònica que s’inicià 
després del Sexenni Revolucionari amb el pronunciament de Martínez Campo a Sagunt i la tornada de 
la monarquia en la persona d’Alfons XII, en una operació política orquestrada pel polític conservador 
Antonio Cánovas del Castillo. Aquesta constitució va ser vigent !ns el cop d’estat de Primo de Rivera, el 
1923, tot i que durant aquest temps hi va haver períodes d’excepció.  

c)  L’article 11 fa referència a la confessionalitat de l’estat, i com altres constitucions espanyoles del segle 
XIX estableix la confessionalitat catòlica, però al mateix temps, com ja havia fet la Constitució del 1869, 
permet la llibertat de cultes, tot i que prohibeix les cerimònies o altres activitats religioses de caràcter 
públic dels cultes diferents del catòlic. L’article 13 fa referència a la llibertat d’expressió, per qualsevol 
procediment (ja sigui oral o escrit), sense censura prèvia, com també ho recull la Constitució del 1869. 
L’article 19 fa referència a l’organització del poder legislatiu en dues cambres: el Senat i el Congrés dels 
Diputats. 

Pregunta  2  

a)  La crisi motivada per la ! del Sexenni Democràtic va ser apro!tada pels nuclis monàrquics encapçalats 
per Cánovas del Castillo per restaurar la dinastia borbònica en la persona d’Alfons XII, !ll d’Isabel II. El 
manifest de Sandhurst, document signat pel jove monarca, oferia la monarquia constitucional com a 
alternativa a la crisi política. L’arquitecte del nou sistema va ser el polític conservador Antonio Cánovas 
del Castillo. Aquest veia en l’adaptació a Espanya del model polític britànic una possible alternativa a la 
inestabilitat política que havia caracteritzat la primera part del segle XIX, sobretot buscant una forma 
d’evitar el bloqueig que havien patit els progressistes per arribar al govern, sense el recurs del pronun-
ciament. Per això, va afavorir la creació d’un partit liberal dins del marc dinàstic, que alternés en el go-
vern amb el Partit Conservador que ell dirigia. Els liberals dinàstics van estar presidits per Práxedes 
Mateo Sagasta i van agrupar antics progressistes i també alguns republicans que van acceptar la nova 
monarquia. Els dos dirigents van signar el pacte del Pardo el 1885. Tot i així, el sistema va marginar po-
líticament els carlistes, els republicans i, més endavant, els catalanistes, i va deixar també fora les noves 
forces socials que començaven a irrompre, especialment les noves organitzacions obreres. 

    La Constitució del 1876, en línia amb altres constitucions del segle XIX, especialment la del 1845, esta-
blia el caràcter confessional de l’estat, però a diferència d’aquesta permetia el culte privat d’altres con-
fessions diferents de la catòlica, i obria les portes a un tractament més liberal de la confessionalitat. La 
Constitució establia un poder legislatiu bicameral, Congrés i Senat, en línia amb la Constitució del 
1845. El Congrés estava integrat per diputats que havien de ser escollits a raó d’un diputat cada 50.000 
habitants, però el sistema electoral no s’especi!cava en la Constitució, que especí!cament remetia a 
una llei posterior, la qual cosa va permetre al cap d’un temps, el 1890, establir el sufragi universal sense 
modi!car la Constitució. El Senat, que era una cambra de caràcter conservador, estava format per se-
nadors per dret propi, per senadors escollits pel rei i per membres designats per les corporacions de 
l’estat i els contribuents més grans. Quant a la forma de sufragi, la Constitució remetia a una llei poste-
rior. La primera llei electoral, que va ser aprovada el 1878, es va basar en el sufragi censatari. Tot i això, 
des d’un primer moment, la necessitat de controlar el torn pací!c dels dos partits dinàstics va genera-
litzar la utilització del poder de persones in"uents per forçar el resultat (caciquisme), per falsejar de 
resultats o per aplicar diverses formes de frau electoral (tupinada), unes pràctiques que es van accen-
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tuar a partir de la introducció del sufragi universal amb la llei del 1890. En considerar els principals es-
deveniments polítics ocorreguts durant la Restauració cal recordar, en primer lloc, la ! de la guerra 
carlina (1876) i el fracàs dels pronunciaments republicans, que van acabar dividint i afeblint les dife-
rents branques del republicanisme. El 1885 es va produir la mort prematura del rei i es va obrir un llarg 
període de regència de la seva dona, Maria Cristina d’Habsburg, que va durar !ns a la majoria d’edat de 
l’hereu de la corona, el futur Alfons XIII (1902). 

   Durant aquesta primera part de la Restauració van tenir lloc les guerres colonials a Cuba i les Filipines. 
Inicialment, la guerra dels Deu Anys es va tancar amb la pau de Zanjón, que preveia l’abolició de 
l’esclavatge i les reformes del sistema d’administració de l’illa per obtenir una autonomia. 
L’incompliment dels acords va provocar l’aixecament independentista cubà el 1895, que va donar lloc 
a una sagnant guerra a l’illa. Aquesta guerra va acabar amb la intervenció americana el 1898, que va 
provocar la derrota espanyola i la pèrdua de!nitiva de Cuba i les Filipines, i va obrir una profunda crisi 
política i cultural a la Península. Aquest mateix període contempla l’increment de la lluita obrera amb 
la relació establerta amb la Internacional uns quants anys abans, que va portar al desenvolupament de 
les forces obreres. El 1878 es fundà el Partido Socialista Obrero Español, dirigit per Pablo Iglesias. Al 
mateix temps, s’inicià el desenvolupament de l’anarquisme a Andalusia i Catalunya, amb importants 
atemptats com el del Liceu el 1893 o el magnicidi de Cánovas el 1897. Cal destacar que durant aquest 
període també va sorgir el catalanisme polític, en oberta crítica al falsejament de la vida política, so-
bretot dels mecanismes de representació, que van caracteritzar el sistema de la Restauració. Alguns 
dels seus textos fundacionals, com ara el Memorial de Greuges (1885) o les Bases de Manresa (1892), 
es van redactar en aquell context.

b)  Els mecanismes del falsejament electoral de la Restauració van estar directament relacionats amb la 
necessitat del règim de controlar el torn de partits tot excloent les opcions que no acceptaven el 
marc monàrquic (republicans, federals i carlins, i el naixent PSOE). Cal considerar que la intensitat 
del frau va experimentar variacions, ja que entre el 1876 i el 1890 es va establir un règim electoral 
censatari que permetia l’exclusió de bona part del cos electoral potencial. Tot i així, el sistema res-
tauracionista va establir uns mecanismes de control i de frau que permetessin salvar l’alternança. 
Quan es produïa una crisi del partit en el govern, el monarca dissolia les Corts, nomenava un nou 
govern i convocava unes eleccions que va organitzar el nou govern. El ministre de Governació esde-
venia la peça clau, mitjançant les directrius impartides als governadors civils, per dirigir el procés a 
l’elecció dels candidats governamentals (encasellat o encasillado) a cada província. Per tal d’orientar 
el vot en el sentit desitjat, els governadors civils utilitzaven una xarxa de persones in"uents en els 
diversos municipis i districtes electorals, els cacics, que s’encarregaven de pressionar i orientar en un 
sentit o un altre el vot dels electors. Moltes vegades, el mecanisme utilitzat era el favor polític, la 
prestació de serveis (feines, privilegis de diversos tipus) a canvi del vot; unes altres es feia directa-
ment frau electoral falsi!cant les actes o el recompte, la tupinada o pucherazo, o fent votat més 
d’una vegada els electors a!ns o els funcionaris civils o militars, o !ns i tot persones difuntes. El caci-
quisme, nom que va adoptar a la monarquia hispànica el clientelisme, tan estès a les àrees mediter-
rànies, va ser utilitzat pels polítics de la Restauració per assegurar-se el control de la massa electoral 
i el control de l’aparell de l’estat. Els partits del torn van comptar a les seves !les amb personatges 
que controlaven grans xarxes caciquistes als diversos àmbits provincials i que a canvi de favors polí-
tics garantien al partit el control social.

Exercici 2   

Pregunta  1  

a)  Es tracta d’una fotogra!a de Manel Armengol que re"ecteix la repressió d’una manifestació al passeig 
de Sant Joan de Barcelona el 6 de febrer de 1976; per tant, és una font primària, ja que re"ecteix un 
esdeveniment contemporani a la mateixa font. 

b)  El context històric de la font és el del període immediatament posterior a la mort de Franco, quan en 
l’àmbit català, amb una acció conjunta per mitjà de plataformes unitàries, com ara l’Assemblea de 
Catalunya, l’oposició tractava de forçar una ruptura democràtica tot reivindicant, entre altres coses, 
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     l’amnistia política per als lluitadors antifranquistes i es trobava davant la repressió governamental en-
capçalada per Carlos Arias Navarro i el seu ministre de Governació, Manuel Fraga Iribarne.  

c)  El govern de Carlos Arias Navarro va adoptar una política repressiva que, com es pot observar a la font, 
es basava en la repressió de les mobilitzacions populars més que a trobar una sortida política que per-
metés superar el franquisme i avançar cap a un règim de llibertats. A la fotogra!a es pot observar la 
pervivència de les pràctiques abusives dels cossos policials, que re"ectien la nul·la voluntat del govern 
per trobar una via de reforma de la dictadura. Al mateix temps es pot apreciar la persistència i la inten-
sitat de la mobilització estudiantil. 

Pregunta  2  

a)  A la mort de Franco, ocorreguda el 20 de novembre de 1975, Joan Carles I de Borbó va esdevenir rei 
d’Espanya, en el marc jurídic de les institucions franquistes, i va nomenar com a cap de govern Carlos 
Arias Navarro. Aquest va mantenir una línia política continuista i no va encarar un programa de refor-
mes que apropés l’estat al sistema polític democràtic de les nacions europees. Arias va adoptar mesu-
res repressives davant la creixent agitació social, on a més de les raons polítiques es començava a re-
"ectir el malestar econòmic ocasionat per les repercussions a Espanya de la crisi del petroli. Al març, les 
dues grans instàncies d’oposició política, la Plataforma Democrática i la Junta Democrática, impulsa-
des per socialistes i comunistes, respectivament, es van unir per aplegar forces en contra del govern i 
per forçar una ruptura política que portés la democràcia. El juliol del 1976 el rei va destituir Arias i va 
nomenar Adolfo Suárez nou president del govern. Amb l’objectiu de trencar la resistència dels sectors 
franquistes i recuperar la iniciativa política davant l’oposició, en favor d’una reforma no rupturista, Suá-
rez va convocar un referèndum per aprovar una llei de reforma política i va dictar diverses mesures de 
liberalització del sistema, entre les quals una amnistia política i la legalització del partit comunista. 
Aprovada la llei de reforma política va poder plantejar eleccions generals pel juny del 1977. Durant la 
primera part d’aquell any va haver de fer front a atemptats terroristes, tant de grups d’extrema esque-
rra, com ETA, el FRAP i els GRAPO, com també de grups d’extrema dreta que volien avortar el procés de 
la transició. Destacà especialment el que es va cometre al gener amb l’assassinat dels advocats labora-
listes d’Atocha, que buscava provocar una reacció del Partit Comunista que podia posar en perill tot el 
procés de la transició. També hi va haver oposició d’una part de l’exèrcit, que es va incrementar des-
prés de la legalització del Partit Comunista. Les eleccions van donar la victòria a la Unión de Centro 
Democrático (UCD), el partit creat per Suárez, que reunia tots els sectors del centredreta partidaris 
d’una via reformista a la democràcia, tot i que no va obtenir la majoria absoluta. També van consolidar 
el Partit Socialista com a principal força de l’oposició, en detriment dels comunistes. En canvi, el triomf 
de l’opció patrocinada per Suárez va marginar les opcions de dreta de caràcter neofranquista o les que 
consideraven una democràcia limitada, com Alianza Popular. En constituir-se el nou Parlament demo-
cràtic es va formar una comissió per redactar una nova constitució a partir del consens.

b)  La transició espanyola va tenir un sentit especial a Catalunya perquè a la demanda de democràcia 
s’afegí també la demanda d’autogovern. Els resultats dels comicis del juny del 1977 van donar la 
majoria a les forces polítiques que havien lluitat contra el franquisme, sobretot a l’esquerra. La coa-
lició Socialistes de Catalunya va resultar vencedora, seguida del PSUC; a continuació se situaven el 
Pacte Democràtic per Catalunya, que integrava també el Partit Socialista-Reagrupament; la UCD, el 
partit de Suárez, que va resultar la quarta força a Catalunya; i !nalment els democratacristians, Es-
querra Republicana i Aliança Popular, ja amb una representació molt minoritària. La majoria 
d’aquestes formacions, tret de les de la dreta espanyolista, s’havien compromès a defensar el resta-
bliment de la Generalitat amb l’Estatut d’Autonomia del 1932 i el retorn de Josep Tarradellas, el 
president de la Generalitat a l’exili. Els parlamentaris d’aquests partits van constituir l’Assemblea de 
parlamentaris que tenia com a missió negociar amb el president Suárez el restabliment de la Gene-
ralitat. 

   L’11 de setembre de 1977 es va fer a Barcelona una important manifestació amb més d’un milió de 
persones que van reclamar l’autonomia. Aleshores, el president Suárez va iniciar una negociació di-
rectament amb Tarradellas. A mitjan octubre el govern espanyol va reconèixer Tarradellas i, amb 

Resolució de la prova JUNY 2008

46


