Exercicis: capítol XVI (República i Guerra, 1931-1939) del llibre ‘Catalunya, modèstia a part’
Nom:
1. Per què es va enfonsar la República? Quins 2 moviments van caure amb ella?
2. Per quins 2 factors Catalunya recupera part de la sobirania perduda el 1714?
3. Quin canvi vital va fer Francesc Macià? Quina ideologia i tarannà tenia? Com veia la Lliga?
4. Quin partit i quan el va crear? Amb quina ideologia? Què va fer durant la dictadura de Primo?
5. Per què se’n va cansar? Què va pretendre fer el 1926? Com va acabar aquest intent?
6. Quin càstig va rebre Macià? Com el rebé la població? Quin malnom va adquirir?
7. Què li van prometre els republicans a Macià i a canvi de què? Quin partit va crear? Amb quins grups?
8. Qui va guanyar el 12 d’abril de 1931 a Catalunya i Espanya? Qui va perdre?
9. Què van proclamar Lluís Companys i Francesc Macià el 14 d’abril? Quina frase es deia a Madrid?
10. A quin diari es va acomiadar el rei d’Espanya? Per què en va triar aquest?
11. Qui presidia la República, què va fer per de substituir la República Catalana? Qui crea la Generalitat?
12. Per quins 2 motius Macià recula? Explica el paper que jugava la CNT a nivell polític.
13. Quin tipus de República es va aprovar? Què es vol des de Catalunya? quin Estatut es fa a Catalunya?
14. Quins 3 trets positius tenia l’Estatut del 32? Qui renega de l’Estatut? Qui presidí la Generalitat?
15. Quin crac es va produir i on en aquella època? Què va generar? Quin humorista va perdre els diners?
16. Qui integrava el govern Azaña i amb quin suport? Quines 3 mesures va plantejar i com va acabar?
17. Qui va guanyar el 1933? Com es feia dir? A quin líder s’hi assemblava?
18. Quins 3 règims totalitaris tenien força als anys 30 a Europa? Quins 2 partits no volien la República?
19. Qui va obstaculitzar i com la Llei de Contractes de Conreu? Com reacciona el govern Lerroux?
20. A quin territori hi va haver 1 vaga potent el 1934? A qui enviarà Lerroux per sufocar tal moviment?
21. Què féu Lluís Companys el 6-10-1934? Què s’esperava i qui el deixà sol? Qui i com acaba amb això?
22. Què va passar amb Companys i el seu govern, i l’Estatut? Què es va muntar a Madrid?

23. Quina confiança hi havia entre la gent? Quin govern i per què va caure el 1936? Amb quin efecte?
24. Qui va guanyar les eleccions? Qui va tornar a presidir la Generalitat? Què van fer les dretes?
25. Digues el nom de la ciutat catalana, el pressupost de la qual era superior al de la Generalitat. Estava
ben finançada? En quins àmbits la Generalitat ho va fer bé?
26. Com era la situació política espanyola i catalana? Quins 2 grups rivals conspiren contra la República?
27. Què feien els diaris madrilenys sobre el cop d’estat? Quins generals feixistes van ser desplaçats i on?
28. Qui coordinava els colpistes i des d’on, quin historial tenia? Quin fet va ser el detonant de la Guerra?
29. On i quan comença la sollevament? Quines eren les millors tropes espanyoles i qui les comandava?
30. On va tenir èxit l’aixecament feixista? On va fracassar i per què? Com es commemorava?
31. Per què va fracassar el cop del 18 de juliol? Per què Franco veia bé la Guerra Civil?
32. Quins suports tenien els sollevats? Quins elements de l’Església no els hi donen suport?
33. Què hi va haver a Bcn i quan arran del cop? Qui el va encapçalar i com va acabar? Qui va manar?
34. Contra qui es desencadena una forta repressió a Catalunya? Què rebutgen els anarquistes?
35. Quins efectes negatius va tenir el domini anarquista? Què van fer amb els presos de la Model?
36. Explica l’anècdota de Companys adreçant-se a un anarquista el 19 de juliol i el seu significat
37. Quina gent a Catalunya era al bàndol republicà i qui al franquista? Quins 4 catalanistes van tenir una
situació difícil i què van haver de fer? Quin paper i/o càrrec havien desenvolupat?
38. Què va dur a terme la CNT-FAI? Amb quin efecte militar? Com responen Generalitat i República?
39. Quin va ser l’únic país que ajudà la República? A qui donaven suport? Quins s’hi abstenen i per què?
40. Quin partit sorgí poc després de l’inici de la Guerra? A qui va desplaçar? Quina prioritat tenia?
41. Explica quins eren els 2 bàndols als Fets de Maig. Com va acabar? Quina nova figura hi havia a ERC?
42. Quins territoris ocupa Franco el 1938? Què van fer en ocupar Lleida amb l’Estatut i el català?
43. Quina batalla marca la derrota catalana, quan és ocupada Bcn? Qui va fugir? Com estava la població?

