Proves d’accés a la universitat

Història
Sèrie 1
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els dos exercicis de l’opció triada. Cada exercici
val cinc punts.

Exercici 1
Essent l’esperit català essencialment cristià, com queda provat, resta ara considerar si la religió
cristiana, essent la religió universal de la humanitat destinada a regnar en totes les races de l’humà
llinatge, pot prendre el caràcter de regionalista, identificar-se amb una comarca, sense que ella hagi
de sacrificar cap de sos elements; ans bé quedant aquests emparats per la mateixa religió. Per a qui
pensa rectament i en virtut de les lleis fonamentals del discórrer humà, la cosa queda manifesta […].
L’Església és regionalista perquè és eterna. Els organismes polítics, els Estats, es fan i desfan
segons les circumstàncies, fins se’ls constitueix en congressos diplomàtics, per la qual cosa llur
duració és sempre limitada, i, en desfer-se, reapareixen les antigues nacions, les unitats socials
naturals formades, no en congressos, ni en dietes d’homes d’Estat, sinó en els eternals consells de
la Providència divina. Per això ja la difusió evangèlica es féu no tenint en compte els Estats polítics,
sinó les diverses gents o nacions.
Font: Josep Torras i Bages. La tradició catalana: Estudi del valor ètic i racional del regionalisme
català. Vic, 1892.

Pregunta 1
a) Descriviu 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]

c) Expliqueu DUES de les idees que conté la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu els dos grans corrents del catalanisme durant la Restauració i les figures del
bisbe Torras i Bages i de Valentí Almirall. Expliqueu també els fets principals del catalanisme fins al lliurament del Memorial de Greuges, sense explicar aquest darrer fet.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els fets principals del catalanisme començant pel lliurament del Memorial de
Greuges i fins al 1900.
[2,5 punts]
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OPCIÓ A

Exercici 2
Els assassinats d’Atocha del 24 de gener de 1977

Font: La Vanguardia Española [Barcelona] (26 gener 1977).

Pregunta 1
a) Descriviu 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]

c) Comenteu el text següent, extret de la font:
[1 punt]

2

Salvaje asesinato colectivo en Madrid. Ataque con metralletas al despacho de abogados laboralistas. Cinco muertos y cinco heridos gravísimos, balance provisional. Cinco
muertos y cinco heridos gravísimos es el balance de víctimas, a la hora de cerrar esta página, del
asesinato realizado por dos individuos armados con metralletas contra el despacho de un abogado laboralista, situado en la calle de Atocha, 55, de Madrid, anteanoche, a las veintitrés horas.
El suceso, que ha causado indignación y estupor en toda nuestra nación, fue condenado en el
curso de la conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados de la citada capital […],
durante la cual el señor Pedrol Rius, presidente del Consejo de la Abogacía, ante los seiscientos
letrados reunidos, dijo: «Este asesinato sin precedentes es un ataque no sólo a los abogados, sino
a la libertad de defensa, sin la que no existe el Estado de derecho ni la libertad».
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Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu la gestió del president Adolfo Suárez i els fets més destacats ocorreguts entre
el seu nomenament i les eleccions del 15 de juny de 1977. Comenteu també els resultats
d’aquestes eleccions.
[2,5 punts]

b) Expliqueu les característiques principals de la Constitució del 1978 i els fets més destacats
de la política espanyola, des de l’aprovació de la Constitució fins a la dimissió d’Adolfo
Suárez com a president del Govern el gener del 1981.
[2,5 punts]

OPCIÓ B
Exercici 1
Reales decretos:
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Presidente del Consejo de Ministros Me ha presentado D. Antonio Cánovas del Castillo; quedando altamente satisfecha de sus relevantes servicios,
y del acierto, celo y lealtad con que ha desempeñado dicho cargo.
Dado en Palacio a veintisiete de Noviembre de 1885.
María Cristina
En atención a las especiales circunstancias que concurren en D. Práxedes Mateo Sagasta,
Diputado a Cortes, vengo en nombrarle Presidente de mi Consejo de Ministros.
Dado en Palacio a veintisiete de Noviembre de 1885.
María Cristina
Font: Gaceta de Madrid (nom antic del Boletín Oficial del Estado), núm. 332, 28 de novembre de 1885,
p. 693.

Pregunta 1
a) Descriviu 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]

c) Comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració fins a la crisi del 1898, sense explicar aquesta
crisi. Feu referència a la Constitució del 1876, als dos partits principals i als líders d’aquests
partits, al torn pacífic, al caciquisme i a la corrupció política.
[2,5 punts]

b) Expliqueu la guerra Hispanonord-americana, la pèrdua de les colònies del 1898 i la crisi
del sistema de la Restauració, i feu esment també del regeneracionisme.
[2,5 punts]

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT

3

Exercici 2

Font: Carles Fontserè, Sindicat de Dibuixants Professionals, 1936.

Pregunta 1
a) Descriviu 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]

c) Descriviu i comenteu el contingut de la font.
[1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu l’esclat de la Guerra Civil a Catalunya, i també la repressió i la situació política i
econòmica que s’hi va viure fins als Fets de Maig del 1937, sense explicar aquests fets.
[2,5 punts]

b) Expliqueu els Fets de Maig del 1937, llurs causes i conseqüències, i també la situació política i econòmica de Catalunya fins que va ser totalment ocupada per les tropes franquistes.
[2,5 punts]

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