
 

 

Pregunta 1 

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

L’origen de la font és primària ja que esta escrita el mateix any 1898, l’any quan es va 

esclatar la guerra, en segon lloc la forma de la font és jurídica pel fet ser un tractat. 

Per últim el contingut del text, que tracta bàsicament de la política, en què Espanya 

l’any 1898 cedeix les seves illes Puerto Rico, l’arxipèlag i Cuba als Estats Units  però 

filipines a canvi d’un 20 milions de dòlars, de manera que els vaixells siguin admets als 

ports d’aquests. 

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

font. 

Durant aquest any podem parlar de l’època d’imperialisme, en aquest cas Estats Units 

que vol tenir imperi, també cal mencionar que en aquest any la restauració entra en 

crisi fet que va provocar l’aparició del regeneracionisme que és un moviment polític 

reformista que defensava la moralització de la gestió pública. També apareix el 

catalanisme polític és dir reivindicacions lingüístiques i polítiques del govern català. 

c) Analitzeu els articles 1, 3 i 4 del Tractat i expliqueu a què fan 

referència. 

ARTICLE 1:  

Fa referència de que espanya deixa el seu dret de propietat sobre cubà a fi de ser 

ocupada per els Estats Units i que han de complir les obligacions del dret Internacional. 

ARTICLE 3:  

Fa referència al fet de que Espanya cedeix les Filipines a canvi d’un sou de 20 milions 

de dòlars dels estats units, en termini de tres mesos. 

ARTICLE 4:  

Durant 10 anys els vaixells i la mercaderia espanyola va ser admesa pels estats units  

als ports de filipines, això es va firmar el 10 de desembre del 1989. 
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Pregunta 2 

Explica la guerra colonial i la hispanoamericana 

Al segle XIX es van dur a terme grans expansions colonials degut a les grans potències 

però Espanya presentava una feblesa, això si hi havia un gran imperialisme Europa 

cosa que va donar lloc a la idea de repartir Àfrica des del congrés de Berlín l’any 1885. 

A Puerto Rico, Cuba i Filipines hi havia independentistes, A Cuba estava discutida la 

sobirania espanyola. Més endavant la Pau de Zanjón el 1878  va posar fi a la primera 

guerra d’independència. 

Cuba era una de les colònies més prosperes i exitoses amb una producció controlada 

pels Estats Units, una corrupció i la negativa concedir la autonomia van donar lloc a la 

segona guerra d’independència l’any 1895, on trobem els primers camps de 

concentració moderns amb filferros inventats pels estats units i dirigits pel general 

Weyler i que seran de model a la segona guerra mundial. 

L’any 1896 esclata un altre moviment independentista el KATIPUNAN dirigit per Emilio 

Aguinaldo. 

Acabada la guerra civil l’any 1865, els Estats Units controlaven l’economia de Cuba i 

Puerto Rico, això feia la intervenció de l’armada nord-americana, de fet les relacions 

entre Espanya i Estats Units eren tenses, fins el moment en què Maine l’any 1898 va 

esclatar el port d’Havana, per això el Estats Units van declara una guerra contra els 

espanyols. Els Republicans federals, socialistes i Catalanistes estaven en contra de la 

guerra però els espanyols van anar-hi igualment pensant que la guanyarien però van 

acabar perdent i produint una sèrie de pèrdues. De fet els catalans volien una solució 

pacífica però els socialistes només rebutjaven l’imperialisme per això estaven en 

contra. 

L’1 de maig els americans van enfonsar els vaixells espanyols que estaven a Filipines i 

el 3 de juliol van fer al mateix a Santiago i Cuba. Així doncs degut el tractat de París 

espanya reconeix la independència de Cuba i va cedir les filipines . 


