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HISTÒRIA

OPCIÓ A

Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
Hace poco más de cinco años con ocasión de unas declaraciones mías al diario Pueblo, su
director me pidió que me definiera políticamente. Voy a hacerlo ahora con las mismas palabras
con que lo hice entonces: «Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del
Caudillo, plasmada doctrinalmente en los Principios del Movimiento Nacional y en las Leyes
fundamentales del Reino; mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra
de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna. Y, como consecuencia
lógica de esta identificación mía con la obra política del Caudillo, declaro igualmente mi
lealtad con la misma claridad y la misma limpieza al Príncipe de España, su sucesor, a título
de Rey, en la Jefatura del Estado.» [...]
Mi significación política, señores procuradores, está bien clara: soy un hombre del
Movimiento Nacional. Y si entre los hombres del Movimiento, si entre la enorme masa de
españoles que aceptan sus principios, que son permanentes e inalterables, y las Leyes que
integran nuestro sistema institucional sin reservas mentales de ninguna especie, se admite la
posible existencia de matices, grupos o lo que se ha dado en llamar «familias políticas», quede
bien claro igualmente que estoy en todos en general y con ninguno en particular. [...]
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Consell Interuniversitari de Catalunya
Coordinació i Organització de les PAAU a Catalunya

Discurs de Carrero Blanco, 20 de juliol de 1973

1. Identifiqueu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. [1 punt]
2. Resumiu a grans trets l’evolució política del règim franquista des del 1939 fins a la
mort del dictador el novembre de 1975. [2 punts]
3. Exposeu, de manera resumida, els principals conflictes del règim franquista amb
els moviments d’oposició (sectors progressistes catòlics, obrers, estudiants
universitaris i nacionalistes del País Basc i Catalunya) durant els anys seixanta i
setanta fins a la fi del règim. [2 punts]
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Exercici 2
Observeu les dades estadístiques següents i responeu a les qüestions.
ESTRUCTURA DE LA INDÚSTRIA CATALANA L’ANY 1856

SECTORS
Tèxtil
Alimentària
Ceràmica, vidre i calç
Paper
Metal·lúrgia
Química
Fusta, suro i cuiro
Diverses
TOTAL

%
61,3
21,9
3,3
2,9
2,6
2,4
4,2
1,4
100

PARTICIPACIÓ DE LA INDÚSTRIA CATALANA
EN LA INDÚSTRIA ESPANYOLA L’ANY 1856

SECTORS
Tèxtil
Alimentària
Ceràmica, vidre i calç
Paper
Metal·lúrgia
Química
Fusta, suro i cuiro
Diverses

%
66,3
10,1
15,7
31,8
21
17,5
59,3
32,5

Jordi MALUQUER DE MOTES, Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX,
Barcelona, 1998

1. Descriviu la informació que us proporcionen les dades i situeu-les en el seu context
històric. [1 punt]
2. A partir de les dades de les taules indiqueu el pes que tenien els sectors industrials
moderns (tèxtil, metal·lúrgia i química) en el conjunt de la indústria catalana l’any
1856 i exposeu les característiques de les dues formes d’organització de la
indústria tèxtil que hi havia a la Catalunya del segle XIX. [1,5 punts]
3. Resumiu els trets fonamentals del procés d’industrialització de Catalunya durant el
segle XIX i les seves conseqüències socials principals. [2,5 punts]
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OPCIÓ B

Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
El terrorisme, pròpiament dit, sorgeix a Barcelona virulent i continuat a començaments del
1919, i els atemptats personals a principis del 1916. Des d’un començament s’acusà els
Sindicats obrers de sostenir i donar suport al terrorisme i a l’atemptat personal. Es digué que els
responsables de la mort dels patrons eren sindicalistes, pagats pels sindicats, i assenyalats els
patrons que havien de morir en reunions celebrades per aquesta raó per les juntes. [...]
Així les coses, una tarda maten el patró Barret, quan es dirigia a l’Escola Industrial, i per la
significació del mort es commou l’opinió pública i reclama amb insistència mesures de policia
per salvaguardar la vida de les persones. La justícia, com es pot suposar, es proposa actuar i
comença la detenció de significats sindicalistes que formaven part de les juntes. Els primers
processats foren els tintorers, absolts més endavant per manca de proves. Després vingué el
complot, tramat per la policia..., que va donar lloc a la detenció de sis individus més acusats
de l’assassinat. [...]
Contra els obrers s’havia procedit per falsa acusació, i només contra un hi havia dubtes,
perquè es trobava a prop del lloc dels fets i corregué en sentir els primers trets. De res valgueren
totes les proves que s’aportaren de la seva innocència, la falsa acusació els retingué a la presó
tretze mesos, fins que el jurat, obrant en justícia, els absolgué. [...]
Els atemptats personals, contra obrers i contra patrons, estan a l’ordre del dia, i els
acompanyen, per si fossin poc per intranquil·litzar l’opinió, els petards i les bombes que a cada
moment esclaten arreu.
Ángel PESTAÑA, El terrorismo en Barcelona, 1919

1. Identifiqueu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. [1,5 punts]
2. Exposeu les principals característiques econòmiques i socials d’aquest període a
Catalunya, fent especial referència a les causes dels fets descrits en el text i a les
seves conseqüències més immediates. [1,5 punts]
3. Resumiu els principals fets polítics i socials que marquen l’evolució del moviment
obrer català en el primer terç del segle XX. [2 punts}
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Exercici 2
Observeu el mapa següent i responeu a les preguntes.
LA GUERRA CIVIL L'ANY 1938 LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA, 1938
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Julio LÓPEZ-DAVALILLO LARREA, Atlas histórico de España y Portugal

1. Descriviu la informació que us proporciona aquest mapa i situeu-lo en el seu
context històric. [1 punt]
2. Exposeu a grans trets l’evolució de la guerra a partir de la batalla de l’Ebre i les
conseqüències de la derrota republicana en la Guerra Civil. [1,5 punts]
3. Enuncieu les causes de la Guerra Civil a Espanya i resumiu els trets fonamentals
de la intervenció estrangera en el conflicte. [2,5 punts]
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