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Escolliu DOS dels quatre exercicis següents i responeu a les preguntes corresponents.

Exercici 1
Bases de Manresa
Poder central
Base primera. […] Vindran a càrrec del Poder central:
a) Les relacions internacionals.
b) L’exèrcit de mar i terra, les obres de defensa i l’ensenyança militar.
c) Les relacions econòmiques d’Espanya amb los demés països, i, en conseqüència, la fixació dels
aranzels i lo ram d’Aduanes.
[…]
f ) La formació del pressupost anyal de gastos que, en lo que no arribin les rendes d’Aduanes,
deurà distribuir-se entre les regions a proporció de sa riquesa.
Poder regional
[…]
Base tercera. La llengua catalana serà l’única que, amb caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya
i en les relacions d’aquesta regió amb lo Poder central.
Base quarta. Sols los catalans, ja ho sien de naixença, ja per virtut de naturalització, podran exercir a Catalunya càrrecs públics, fins tractant-se dels governatius i administratius que depenguin del
Poder central. També deuran ésser exercits per catalans los càrrecs militars que comportin jurisdicció.
[…]
Base setena. Lo Poder legislatiu regional radicarà en les Corts catalanes, que deuran reunir-se
tots los anys en època determinada, i en lloc diferent. Les Corts es formaran per sufragi de tots los
caps de casa agrupats en classes fundades en lo treball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç, mitjançant la corresponent organització gremial en lo
que possible sia.
Font: Unió Catalanista. Bases per a la Constitució Regional Catalana. Manresa, 1892.

Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font.
[0,75 punts]
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c) Expliqueu breument el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el catalanisme conservador i la figura del bisbe Josep Torras i Bages. Expliqueu
també què van ser la Unió Catalanista i les Bases de Manresa.
[2,5 punts]

b) Expliqueu qui va ser Valentí Almirall i el tipus de catalanisme que defensava. Comenteu
també què van ser el Centre Català, el Memorial de Greuges i la campanya en defensa del
dret civil català.
[2,5 punts]

•3•
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]

Exercici 2
Resultats obtinguts per la Unión de Centro Democrático (UCD)
a les eleccions legislatives del 15 de juny de 1977 (per regions)
Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella-la Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
La Rioja
País Valencià

34,9 %
37 %
30,8 %
51 %
61 %
39,8 %
42,8 %
49,3 %
17,1 %
50 %
53,9 %
32 %
40,8 %
29 %
13,1 %
41,2 %
34 %

Font: Mario Caciagli. «La parábola de la Unión de Centro Democrático». A: J. F. Tezanos, R. Cotarelo i A. de Blas (coord.). La transición democrática española. Madrid: Sistema, 1989, p. 395-396.

Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]
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c) Analitzeu el contingut de la font i assenyaleu les regions amb majors i menors percentatges de vot que hi apareixen.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre el 1976 i el 1979.
[2,5 punts]

b) Expliqueu l’evolució política d’Espanya entre el 1979 i el 1982.
[2,5 punts]

•6•

[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]

•7•

Exercici 3
Proclamació de la República Catalana
Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo
la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
D’acord amb el president de la República Federal Espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el
qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les
funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran
quina és en aquests moments llur voluntat.
[…]
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i del món,
demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que
hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per
afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots
els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Font: Discurs pronunciat per Francesc Macià a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, el 14 d’abril de 1931.

Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font.
[0,75 punts]
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c) Comenteu el fragment següent, contingut en la font: «En proclamar la nostra República,
fem arribar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut,
i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l’emoció del nostre poble renaixent per
afermar la pau internacional».
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’adveniment de la Segona República a Catalunya, l’actuació de la Generalitat
provisional i de les principals forces polítiques catalanes, així com l’elaboració, l’aprovació
i les característiques de l’Estatut d’autonomia del 1932.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els principals esdeveniments de la vida política a Catalunya des de l’aprovació
de l’Estatut d’autonomia del 1932 (sense explicar-lo) fins a l’esclat de la Guerra Civil.
[2,5 punts]
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]

Exercici 4
Franco a Catalunya

Barcelona, 28 de gener de 1942.
Font: Carlos Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Pregunta 1
a) Identifiqueu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,75 punts]

b) Digueu quin és el context històric de la font.
[0,75 punts]
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c) Descriviu i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu les característiques polítiques del règim franquista fins al 1945.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la política exterior del règim franquista entre el 1939 i el 1953, incloent-hi
aquests dos anys.
[2,5 punts]
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar les pàgines 14 i 15.]

• 13 •

[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]

• 14 •

[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 dels dos exercicis.]
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Etiqueta de l’alumne/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

