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HISTÒRIA

OPCIÓ A

Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
L’ASSEMBLEA NACIONAL ACCEPTA LA RENÚNCIA AL TRON D’AMADEU I

Señor: Las Cortes soberanas de la Nación española han oído con religioso respeto el elocuente
mensaje de V. M., en cuyas caballerosas palabras de rectitud, de honradez, de lealtad, han visto
un nuevo testimonio de las altas prendas de inteligencia y de carácter que enaltecen a V. M. y
del amor acendrado a esta su segunda patria, la cual, generosa y valiente, enamorada de su
dignidad hasta la superstición, y de su independencia hasta el heroísmo, no puede olvidar, no,
que V. M. ha sido Jefe del Estado, personificación de su soberanía, Autoridad primera dentro
de sus leyes, y no puede desconocer que honrando y enalteciendo a V. M. se honra y se
enaltece a sí misma.
Señor: las Cortes han sido fieles al mandato que traían de sus electores y guardadoras de la
legalidad que hallaron establecida por la voluntad de la Nación en la Asamblea Constituyente.
En todos sus actos, en todas sus decisiones, las Cortes se contuvieron dentro del límite de sus
prerrogativas y respetaron la voluntad de V. M. y los derechos que por nuestro pacto
constitucional a V. M. competían. Proclamando esto muy alto y muy claro, para que nunca
recaiga sobre su nombre la responsabilidad de este conflicto, que aceptamos con dolor, pero
que resolveremos con energía, las Cortes declaran unánimemente que V. M. ha sido fiel,
fidelísimo guardador de los respetos debidos a las Cámaras; fiel, fidelísimo guardador de los
juramentos prestados en el instante en que aceptó V. M. de las manos del pueblo la Corona de
España. (...)
Palau de les Corts, 11 de febrer de 1873. Nicolás María Rivero, President

1. Indiqueu les idees més importants del text i situeu-lo en el seu context històric.
[1 punt].
2. Indiqueu els trets fonamentals de la Constitució espanyola de 1869 i expliqueu les
raons per les quals Amadeu de Savoia va ocupar el tron de la monarquia
espanyola. [1,5 punts]
3. Exposeu l’evolució política espanyola durant el Sexenni Democràtic (1868-1874).
[2,5 punts]
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Exercici 2
Observeu les dades següents i responeu a les qüestions.
NOMBRE DE MORTS PROVOCATS PELS BOMBARDEIGS FRANQUISTES
A CATALUNYA DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

COMARCA

NOMBRE DE MORTS

Barcelonès

2.500

Alt Empordà

340

Segrià

319

Vallès Oriental

281

Tarragonès

252

Baix Camp

192

Urgell

107

Baix Empordà

93

Gironès

77

Baix Penedès

77

Maresme

73

Baix Ebre

71

Altres comarques

423

1. Descriviu la informació del quadre i situeu-la en el seu context històric. [1 punt]
2. Expliqueu qui va protagonitzar aquests bombardeigs, per què es van produir i
quines conseqüències van tenir per a la població que els patia. [2 punts]
3. Exposeu breument com va evolucionar el conflicte militar a Catalunya des del juliol
del 1936 fins al febrer del 1939. [2 punts]
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OPCIÓ B

Exercici 1
Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.
Em refereixo a això que anomenen problema religiós. La premissa d’aquest problema, que
avui és polític, jo la formulo d’aquesta manera: Espanya ha deixat de ser catòlica; el problema
polític consegüent és organitzar l’Estat de manera que quedi adequat a aquesta fase nova i
històrica del poble espanyol (...). Jo no puc admetre, Srs. Diputats, que això ho anomenin
problema religiós. L’autèntic problema religiós no pot excedir dels límits de la consciència
personal, perquè és en la consciència personal on es formula i es respon la pregunta sobre el
misteri del nostre destí. Es tracta d’un problema polític, de constitució de l’Estat, i és ara
precisament quan aquest problema perd fins i tot les semblances de religió, de religiositat,
perquè el nostre Estat, a diferència de l’Estat antic, que assumia la cura de les consciències i
donava mitjans d’empènyer les ànimes, fins i tot contra la seva voluntat, pel camí de la
salvació, exclou tota preocupació ultraterrenal i tota custòdia de la fidelitat, i treu a l’Església
aquell famós braç secular que tants i tan grans serveis li va prestar. Es tracta simplement
d’organitzar l’Estat espanyol d’acord amb les premisses que acabo d’establir.
Discurs de Manuel Azaña al Congrés dels Diputats, 14 d’octubre de 1931

1. Resumiu les idees principals de text i situeu-lo en el seu context històric. [1 punt]
2. A què es refereix Azaña quan utilitza les expressions «Espanya ha deixat de ser
catòlica» i «l’Estat antic»? Indiqueu el tractament que va rebre la religió i l’Església
catòlica en la Constitució de 1931. [1,5 punts]
3. Exposeu els fets polítics fonamentals de les tres fases en què es divideix l’evolució de
la Segona República espanyola (1931-1936). [2,5 punts]
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Exercici 2
Observeu les dades següents i responeu a les qüestions.
ASSOCIACIONS OBRERES AL SECTOR TÈXTIL
A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA L’ANY 1843 I L’ANY 1855

1. Descriviu la informació que us proporcionen els mapes i situeu-los en el seu context
històric. [1 punt]
2. Exposeu les condicions de vida i de treball dels obrers i obreres de Catalunya al
segle XIX. [1,5 punts]
3. Resumiu l’evolució del moviment obrer a Catalunya des de 1840 fins a 1874 fent
especial esment de les principals organitzacions que es van crear i de les ideologies
que les van caracteritzar. [2,5 punts]
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