Història d’Espanya

Model 2

D’acord amb l’adaptació de les proves a causa de la pandèmia de
COVID-19, les opcions A i B resten fusionades. Per tant, a la part
teòrica, l’alumne pot seleccionar lliurement 2 temes entre els 8 que es
proposen i, a la part pràctica, ha de fer un comentari que pot triar
entre els 4 que s’ofereixen.
OPCIÓ A
PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupa dos (i només dos) dels temes
següents:
1r. La monarquia hispànica al segle XVII (Felip III, Felip IV i Carles II): el
govern dels favorits (validos), la guerra dels Trenta Anys i el declivi de
l’imperi. La crisi econòmica i social.
2n. El reformisme borbònic: el regnat de Carles III (1759-1788).
3r. El Sexenni Democràtic (1868-1874): concepte, característiques i etapes:
la revolució de 1868 i el govern provisional (1868-70), la monarquia
d’Amadeu de Savoia (1871-73) i la Primera República (1873-74).
4t. La Segona República: concepte. El govern del Front Popular (febrer-juliol
de 1936).

PART PRÀCTICA (3 punts). Fes un (i només un) dels comentaris següents:
Comentari 1: comenta el text següent, fent referència al concepte i les
característiques del sistema polític de la Restauració (1875-1923).
Reflexiona, en particular, sobre si es pot considerar un autèntic règim
democràtic.
«Lo mismo da si el sufragio es universal o restringido, no hay más que un
solo elector: el ministro de Gobernación. Él, con sus gobernadores de
provincia y el innumerable ejército de empleados de todas clases, sin excluir
los altos cargos de magistratura i el profesorado, prepara, ejecuta y consuma
las elecciones, sean del tipo que sean, desde el fondo de su despacho situado
en el centro de Madrid. [...]. En resumen, nuestra comedia electoral no
representa absolutamente nada. No hay nada que sea sagrado para ella:
listas electorales, urnas, escrutinio, todo es falseado por nuestros políticos
bajo la inmediata dirección del gobernador civil de cada provincia. Ahora bien,
nos preguntamos: ¿es posible la existencia del régimen parlamentario o
sencillamente del sistema representativo con estas bases?» (Valentí Almirall,
España tal como es (La Habana 1889).
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Comentari 2: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:
1a. Què entenem per Transició democràtica espanyola i a quins problemes va
haver de fer front?
2a. Com es va elaborar la Constitució espanyola de 1978 i quins són els seus
trets essencials?
3a. Com va abordar aquesta Constitució la qüestió territorial espanyola?
«Article 137. L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i
en les comunitats autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats
gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.
»Article 143. 1. En l’exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article 2
de la Constitució, les províncies limítrofes que tenguin característiques
històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les
províncies d’entitat regional històrica podran accedir a l’autogovern i
constituir-se en Comunitats Autònomes d’acord amb el que preveuen aquest
Títol i els estatuts respectius». (Constitució espanyola de 1978. Fragments).

OPCIÓ B
PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupa dos (i només dos) dels temes
següents:
1r. La monarquia hispànica dels Àustria o Habsburg (segles XVI i XVII):
concepte, el govern i les institucions de la monarquia.
2n. La guerra del Francès o guerra de la Independència (1808-14): concepte i
etapes (evolució militar).
3r. Les etapes del regnat d’Isabel II (1833-68): la primera guerra Carlina i les
regències (1833-43), la Dècada Moderada (1844-54), el Bienni Progressista
(1854-56) i la desintegració de la monarquia (retorn del moderantisme i Unió
Liberal) (1856-68).
4t. La Guerra Civil: concepte. Evolució política a la zona republicana i a la
zona nacional o franquista.
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PART PRÀCTICA (3 punts). Fes un (i només un) dels comentaris següents:
Comentari 1: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:
1a. Defineix breument el regnat de Ferran VII.
2a. Quin sistema polític s’establí amb aquest manifest? Per quins motius va
prendre Ferran VII aquesta decisió?
3a. Quines característiques va tenir l’anomenat Trienni Liberal (1820-1823)?
«Españoles: cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al
cautiverio en el que me retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y
escuché apenas pisé el suelo patrio, se reunió para persuadirme de que la
nación deseaba ver resuscitada su anterior forma de gobierno. Me habéis
hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución
que entre el estruendo de las armas hostiles fue promulgada en Cádiz el año
de 1812. He jurado esta Constitución por la cual suspirabáis y seré siempre su
más firme apoyo. Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda
constitucional» (Manifiesto de Fernando VII, 10 de marzo de 1820
(fragmentos)). (Manifest de Ferran VII, 10 de març de 1820. Fragments).
Comentari 2: comenta el text següent, fent referència a aquestes qüestions:
1a. Què va ser la guerra de Successió?
2a. Què varen ser els Decrets de Nova Planta, per què es varen implantar, a
quins territoris afectaren els diversos Decrets en conjunt i a quins aquest en
particular?
3a. Quines característiques presentava el model polític i territorial establert a
Espanya al segle XVIII?
«Considerando haber perdido los reinos de Valencia y Aragón [...] por
la rebelión que cometieron todos los fueros, privilegios, exenciones y
libertades que gozaban; he juzgado por conveniente, así como por mi deseo
de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes,
usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes
de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo, abolir y derogar
enteramente todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres
hasta ahora observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo
mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla» (Felip V. Decret de
Nova Planta de 29 de juny de 1707, relatiu a València i Aragó. Fragments).
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