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

OPCIÓ A 

Exercici 1

Memorial de Greuges del 1885 

No tenim, Senyor, la pretensió de debilitar, i encara menys d’atacar, la gloriosa unitat de la pàtria 

espanyola; ans al contrari, volem enfortir-la i consolidar-la; però entenem que per a aconseguir-ho 

no és bon camí ofegar i destruir la vida regional per a substituir-la per la del centre, sinó que creiem 

que és convenient, alhora que just, donar expansió, desenvolupament i vida espontània i lliure a les 

diverses províncies d’Espanya per tal que d’arreu de la Península surti la glòria i la grandesa de la 

nació espanyola.

[…]

Ho desitgem no sols per a Catalunya, sinó per a totes les províncies d’Espanya; i si parlem en 

nom de Catalunya és perquè som catalans i perquè en aquests moments sentim com mai els mals que 

ens causa el centralisme.

Senyor: hom ens arrabassà el nostre sistema administratiu, que avui dia les nacions cultes d’Eu-

ropa consideren bo i imiten, per a substituir-lo de primer pel sistema castellà, i avui dia per una còpia 

imperfecta i viciosa del sistema francès. 

Només podem fer servir la nostra llengua a casa nostra i en converses familiars; desterrada de 

les escoles, ho ha estat després de la contractació pública i també dels tribunals, on sovint, i per molt 

iŀlustrats que siguin, ni els jutges entenen els testimonis i processats, ni aquests entenen els jutges.

[…]

Font: Memorial de Greuges, lliurat al rei Alfons XII, a Madrid, el 10 de març de 1885.

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

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu què va ser el Memorial de Greuges, què deia i qui el va redactar. Expliqueu rao-

nadament quines diferències hi ha entre el Memorial de Greuges i les Bases de Manresa, 
i comenteu també què van ser les Bases, què s’hi proposava i qui les va promoure. 

 [2,5 punts]

b) Expliqueu els dos grans corrents del catalanisme durant la Restauració i les figures del 
bisbe Torras i Bages i de Valentí Almirall. 

 [2,5 punts]



- 4 -
[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar la pàgina 14.]
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Exercici 2

La Guerra Civil espanyola

Font: Pere Català Pic, «Aixafem el feixisme», 1937.

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 missatge i els símbols que apareixen a la font. 
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents: 
a) Expliqueu el començament de la Guerra Civil i com es va organitzar el poder a les dues 

zones en què va quedar dividida Espanya, així com els conflictes interns que es van viure 
a les dues zones durant tota la guerra. 

 [2,5 punts]

b) Expliqueu les diferents fases de la Guerra Civil espanyola des del punt de vista militar.
 [2,5 punts]
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar la pàgina 15.]
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OPCIÓ B 

Exercici 1

Les eleccions durant la Restauració

Es confeccionen les llistes d’electors posant alguns noms reals entre un seguit de noms imaginaris i, 

sobretot, noms de difunts que en l’acte de la votació estan representats per empleats subalterns vestits 

amb roba de civils. L’autor d’aquestes línies ha vist moltes vegades com el seu pare, malgrat que ja 

és mort des de fa molts anys, anava a dipositar el seu vot a l’urna, per mitjà d’un escombriaire […]. 

Així mateix, s’han vist llistes electorals en les quals a penes figurava la desena part de la xifra total 

d’electors i, tot i així, la major part dels noms inscrits pertanyien a persones ja mortes […].

[…] esmentarem el cas d’un general de brigada, candidat ministerial pel districte de Berga, que 

va obtenir més d’un milió i mig de vots, malgrat que el districte només tenia uns quants milers d’ha-

bitants […].

En gairebé tots els districtes, especialment els districtes rurals, els candidats són completament 

desconeguts i no senten gens ni mica d’interès per la regió.

Font: Valentí Almirall. España tal como es. París, 1886.

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 TRES dels fets que conté la font.
 [1 punt]

Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el torn pacífic i la corrupció que hi va haver 

entre els anys 1875 i 1898.
 [2,5 punts]

b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, l’associacionisme obrer i els seus 
diferents corrents ideològics i actuacions fins al 1898. 

 [2,5 punts]
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar la pàgina 14.]
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Exercici 2

Visita de Franco a Barcelona, 30 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 què va significar la implantació del règim franquista a Catalunya i la conse-

güent repressió política i cultural que s’hi va produir.
 [2,5 punts]

b) Expliqueu la primera política econòmica que el franquisme va aplicar i els efectes que va 
tenir a Catalunya fins al 1959.

 [2,5 punts]
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[Si us cal més espai per a respondre, podeu utilitzar la pàgina 15.]
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[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 de l’exercici 1.]
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[Si us cal, podeu utilitzar aquesta pàgina per a acabar de contestar la pregunta 2 de l’exercici 2.]



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

Etiqueta de l’alumne/a


