Història
Sèrie 3
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A

Exercici 1
Llegiu aquest text i contesteu les qüestions següents.
La Unió Catalanista, fondament impressionada per la gravetat de les circumstàncies
actuals, crida el poble català a la reflexió; li demana que, davant de l’abisme a què l’empenyen, s’aturi i pensi. […]
És ja tard per retreure els desencerts de la Guerra de Cuba, per recordar la sang i els
tresors que s’hauria estalviat Espanya concedint l’autonomia quan nosaltres ho dèiem,
quan la insurrecció començava i els seus cabdills l’acceptaven. És tard per fer veure com la
política de la guerra ha afavorit les ambicioses aspiracions dels nord-americans, sembrant
en l’illa odis inesborrables que ni l’autonomia concedida a darrera hora ha pogut ofegar.
Avui estem al començament d’una guerra perillosíssima i encara som a temps de no
cometre més errors com els passats i que nosaltres també per endavant vam anunciar.
La conducta dels Estats Units és injusta, la seva agressió inqualificable. Però, ¿és això
suficient per justificar que Espanya s’enfonsi per complet en la més espantosa ruïna persistint en una lluita desigual? […].
Vingui la pau i vingui desseguida […]. Vingui la pau, que com més pròxima més
avantatjosa, com més immediata més honrosa per a nosaltres […].
UNIÓ CATALANISTA. «Manifest als catalans», del 12 de juny del 1898.
La Renaixensa (16 juny 1898)
Qüestions:
1. Identifiqueu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric.
[1 punt]

2. Assenyaleu les conseqüències fonamentals que tingué per a Espanya la Guerra de
Cuba.
[1,5 punts]

3. Expliqueu els trets fonamentals de l’evolució del catalanisme des de l’origen fins al 1901.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Observeu la taula i contesteu les qüestions següents.
Persones a l’atur a Espanya, 1932-1936
Atur complet
Atur parcial
Total
Increment
Gener 1932
—
—
389.000
—
Juny 1932
—
—
446.263
57.263
Desembre 1933
351.804
267.143
618.947
172.684
Desembre 1934
406.743
261.155
667.898
48.591
Desembre 1935
416.198
257.963
674.161
6.262
Juny 1936
—
—
801.322
127.161
FONT: R. TAMAMES. La República: La era de Franco. Madrid: Alianza: Alfaguara, 1973,
p. 118.

Qüestions:
1. Descriviu la informació de la taula i situeu-la en el seu context històric.
[1 punt]

2. Per quines raons es produeixen els increments de l’atur entre el 1932 i el 1933, i
entre el 1935 i el 1936?
[1,5 punts]

3. Expliqueu les característiques del període de govern republicà entre el 1934 i el 1936,
conegut com a Bienni Negre.
[2,5 punts]
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OPCIÓ B

Exercici 1
Llegiu aquest text i contesteu les qüestions següents.
Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Artículo 4. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas
la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen.
Artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y
prohíbe el ejercicio de cualquier otra.
Artículo 14. El Gobierno de la nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Artículo 91. Para ser Diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el
ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años […].
Artículo 92. Se requiere además, para ser Diputado de Cortes, tener una renta
anual proporcionada, procedente de bienes propios.
Artículo 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey
[…] conforme a la Constitución y a las leyes.
Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales.
Artículo 248. En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un
solo fuero para toda clase de personas.
Artículo 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.
Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar
sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
Constitució del 1812

Qüestions:
1. Expliqueu què és una constitució i situeu la de 1812 en el seu context històric.
[1 punt]

2. Expliqueu la definició de sobirania, els drets i deures dels espanyols, i el tractament
de la qüestió religiosa i de la divisió de poders que establia la Constitució del 1812.
[1,5 punts]

3. Expliqueu breument les etapes i els principals esdeveniments del procés d’establiment del liberalisme a Espanya entre els anys 1808 i 1868.
[2,5 punts]
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Exercici 2
Observeu la taula i contesteu les qüestions següents.
Les eleccions a Corts espanyoles del 19 de novembre del 1933 a Catalunya
Barcelona
Barcelona
Girona
Lleida Tarragona Total
ciutat
circumscripció
Lliga Catalana i aliats
14
3
2
3
3
25
Esquerra Republicana
4
8
3
1
1
17
Unió Socialista
—
2
1
—
—
3
Partit Republicà Federal
1
1
1
—
—
3
Comunió Tradicionalista
—
—
—
1
1
2
Acció Republicana
—
—
—
1
—
1
Partit Socialista
—
—
—
—
1
1
Unió de Rabassaires
—
1
—
—
—
1
Partit Republicà Radical
—
—
—
—
1
1
Total d’escons
19
15
7
6
7
54
FONT: Història política, societat i cultura dels Països Catalans. Vol. 9. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1995, p. 104 (reelaboració).

Qüestions:
1. Descriviu la informació de la taula i situeu-la en el seu context històric.
[1 punt]

2. Relacioneu els resultats electorals que s’observen en la taula amb la situació política del període.
[1,5 punts]

3. Expliqueu les principals etapes i esdeveniments de l’evolució política catalana
durant la Segona República espanyola.
[2,5 punts]
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