
 
 

 
     
 
 
 
 
 

PRIMERA PROVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal
 
 
NO GIREU aquesta pàgina fins que el tribunal ho autoritzi
 
 
 
 
 
El text històric 
 
A Mallorca, des del mes de setembre del 1521, guanyaria la fracció revolucionària més radical, protagonitzada 
per la figura de Joanot Colom, i a la tardor s’iniciaren els primers comb
contra la vila d’Alcúdia. [...] 

  

PRIMERA PROVA – PART B 
 

OPCIÓ A 

L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal

aquesta pàgina fins que el tribunal ho autoritzi 

A Mallorca, des del mes de setembre del 1521, guanyaria la fracció revolucionària més radical, protagonitzada 
per la figura de Joanot Colom, i a la tardor s’iniciaren els primers combats armats amb el setge formal posat 
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L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal 

A Mallorca, des del mes de setembre del 1521, guanyaria la fracció revolucionària més radical, protagonitzada 
ats armats amb el setge formal posat 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 



 
 

 
Enfront dels agermanats hi havia primordialment els gentilhomes, és a dir, cavallers, donzells i generosos. Així 
ho afirmava el mercader mallorquí Miquel Mora que la Germania era bàndol dels gentilhòmens ab los 
menestrals. [...] 
 
El mercader mallorquí Pere Cerdà havia precisat un nou pas a acomplir. No es tractava ja només de matar tots 
els gentilhomes sinó que el poble sobirà els havia de substituir com a senyors de les fortaleses i encara afegia 
que los menestrals havien de senyoretjar. Senyoretjar, és a dir, fer els menestrals tot allò que fins aleshores 
feien cavallers i que els havia estat vedat. 
 
Què reclamaven els agermanats? En primer lloc justícia, és a dir igualtat de tots els estaments davant la 
justícia i davant les càrregues fiscals. [...] El 25 de febrer del 1521 una suplicació del poble mallorquí als jurats 
feia constar com lonch temps ha no se administra justicia alguna en lo present regne... tot lo poble de Mallorca 
demana y crida continuament justícia, justícia, justícia! [...] 
 
Per trencar el monopoli del govern municipal per les classes privilegiades i evitar les injustícies que això 
comportava, calia intervenir en aquest govern i fiscalitzar directament els comptes. Una paraula llibertat, 
apareix amb insistència en les reclamacions dels menestrals, paraula que cal interpretar en aquell moment, 
com a sinònim de participació àmplia en el govern i no haver de pagar ni obeir sinó d’acord amb la pròpia 
voluntat, és a dir, lliurement a través d’un govern propi elegit per la comunitat. [...] Joan Crespí ho expressà 
així: havem de viure tota la vida agraviats y sufrir los oprobis de los cavallers i hòmens d’honor?Privats de 
nostra comú llibertat i franquesa? O dur jou i áspera servitud? Mostrem-los com ja no porem sufrir majors 
tiranies, donem-los entendre que som hòmens que sabem defensar nostres drets y posar las vidas per nostres 
llibertats! 
 
Per la lluita contra gentilhomes i mascarats en general calia unir esforços, agermanar-se. D’aquí el nom [...] 
que implicava ajuda mútua per sobre de qualsevol rivalitat particular. 
 
[...] 
 
...calia reduir els agermanats amb les armes, combatre’ls. I així fou... Després de la victòria armada vindria la 
repressió i els clams per aconseguir una indemnització pels danys soferts duraren anys. Així s’iniciava la 
darrera fase de la Germania. 
 
DURAN, Eulàlia 1982. “Aspectes ideològics de les Germanies”. Pedralbes.  Revista d’Història Moderna, 2. Pàg. 
54-66. 
 
Prenint com a referència el text anterior respongui les següents qüestions: 
 

1. L’autora es refereix a una fracció revolucionària en el bàndol agermanat. Què en sabeu? 5% 
2. Va ser la Germania fruit de l’espontaneïtat? Raoni la resposta. 20% 
3. D’acord a les afirmacions i cites del text, analitzi si la Germania va ser una revolta o una revolució. 20% 
4. En el darrer paràgraf del text hi ha una referència a la repressió. D’acord amb aquesta afirmació i els 

vostres coneixements, indiqui les conseqüències que va tenir l’esclafament de la Germania sobre 
l’estructura socioeconòmica de Mallorca. 35% 

5. Quin tractament historiogràfic ha tengut la Germania? 20% 



 
 

1. Elabori el comentari formal i iconogràfic, deduint l'estil, escola i autoria, fent referència a les 
influències presents a l'obra (40 %)

2. Relitzi la interpretació iconològica de l'obra establint la relació amb la trajectòria de l'artista (25%)
3. Valori la trascendència d'aquesta escola en el marc de la pintura europea i la seva influència en la 

resta d'escoles, fent referència als autors més significatius. (35%)
        

 

Elabori el comentari formal i iconogràfic, deduint l'estil, escola i autoria, fent referència a les 
influències presents a l'obra (40 %) 

ió iconològica de l'obra establint la relació amb la trajectòria de l'artista (25%)
scendència d'aquesta escola en el marc de la pintura europea i la seva influència en la 

resta d'escoles, fent referència als autors més significatius. (35%) 

Elabori el comentari formal i iconogràfic, deduint l'estil, escola i autoria, fent referència a les 

ió iconològica de l'obra establint la relació amb la trajectòria de l'artista (25%) 
scendència d'aquesta escola en el marc de la pintura europea i la seva influència en la 



 
 

 La proposta de geografia. 
 

1. Elabori una descripció i una definició del fenomen geogràfic representat a la 
proposta. 40% 

2. D’acord amb la informació que apareix a la font presentada, quin és el panorama dels 
Estats membres de les Nacions Unides en relació a les lleis sobre l’orientació sexual al 
món. 40% 

3. En base a quines disposicions s’aplica la pena de mort per actes sexuals consensuals 
entre persones del mateix sexe a països com Aràbia Saudí, Brunei o Iran? 20% 
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L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal
 
 
 
NO GIREU aquesta pàgina fins que el tribunal ho autoritzi
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OPCIÓ B 

L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal
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L’aspirant ha de triar una de les dues opcions proposades pel tribunal 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 



El text històric 
 
Una de las tesis más polémicas de Michael Richards […] es que la miseria cotidiana característica de la 
década de los cuarenta había sido una opción voluntaria del régimen con el que pretendía remachar la 
sumisión social de los vencidos, sumisión conseguida a través de múltiples mecanismos, entre los que 
destaca la represión. Aunque de forma mucho más acotada, Francisco Alburquerque afirmaba hace veinte 
años que “el poder totalitario impuesto por las armas iba a utilizar todo un sistema de racionamiento de 
alimentos y productos básicos, fuertemente deficiente y deficitario en cuanto a la atención a las 
necesidades más elementales de la población civil, que acabó resultando un poderoso sistema de control 
político deliberadamente utilizado por el poder en tal sentido coactivo”. La tesis que se sostiene en este 
texto es que ciertamente el sistema de racionamiento formaba parte de la política autárquica, una política 
voluntariamente adoptada por los dirigentes franquistas; por otro lado, el racionamiento era un sistema 
que se adecuaba perfectamente a la concepción orgánica del Nuevo Estado, y el control social era uno de 
los objetivos prioritarios del régimen franquista. Ello, sin embargo, no significa que la degradación de las 
condiciones de vida de buena parte de la población fuese un objetivo perseguido por el régimen. 
Contrariamente, las autoridades franquistas, especialmente a nivel local y provincial, vivieron la falta de 
abastecimientos como uno de los problemas más graves a los que tenía que enfrentarse el nuevo régimen, 
un problema que le reportaba el rechazo de buena parte de la población y que impedía dar verosimilitud a 
la retórica falangista de “ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan”. 
 
A lo largo de la década de los años cuarenta, los dirigentes franquistas percibían las difíciles condiciones de 
supervivencia como una de los más graves retos a que tenía que hacer frente el Nuevo Estado. No 
escondían que la gente aguantaba las múltiples penurias por el miedo, pero por eso mismo consideraban 
que la situación era insostenible. 
… 
La corrupción aparecía como la gran responsable de aquella situación. Los informes venían a confirmar la 
creencia extendida de que si la mayoría no podía comprar a precios de tasa era porque las autoridades 
permitían tanto el mercado negro como que los precios libres resultaran prohibitivos para la gente común. 
… 
Al inicio de la década de los cincuenta el malestar acumulado por la persistencia de la escasez y todo tipo 
de restricciones explotó en Barcelona. El boicot a los tranvías de febrero-marzo de 1951 se convirtió en un 
acontecimiento colectivo de primera magnitud en el que participaron miles de personas que tenían en 
común su hartazgo de una situación insoportable y que fueron adquiriendo progresivamente conciencia de 
las consecuencias políticas de su acción. El boicot fue seguido el 12 de marzo de una huelga obrera que fue 
apoyada por unos 300.000 trabajadores, y que representó un nuevo desafío a las autoridades franquistas. 
 
MOLINERO, Carme y YSÀS, P. 2003. “El malestar popular por las condiciones de vida. ¿Un problema político 
para el régimen franquista?”. Revista Ayer núm. 52. Pàg. 270-272 i 277. 
 
Prenint com a referència el text anterior respongui les següents qüestions: 
 

1. D’acord amb el que s’exposa en el text i els vostres coneixements, és el règim de Franco un règim 
feixista canònic? Raoni la resposta 30% 

2. D’acord amb el text, el racionament dels aliments no contribuí a pal·liar la fam i, per contra, 
incentivà l’aparició del mercat negre i la corrupció. Descrigui els mecanismes de funcionament del 
mercat negre i analitzi les reaccions del règim a la corrupció. 30% 

3. Quin balanç podem fer del boicot als tramvies de Barcelona el 1951? 10% 
4. En el text es cita el lema falangista ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. D’acord amb 

aquest lema i els vostres coneixements, avaluï la política econòmica del Nou Estat a la dècada 
tractada en el text. 30% 

 



 

Distribució de les àrees cremades a l’Àfrica entre novembre del 1990 i octubre del 1991. Imatges 
obtingudes de satèl·lit.  

 

 

 

Font: Barbosa 1997 Detection of burned areas in Africa using a multitemporal multithreshold analysis of 
NOAA AVHRR GAC data 

 

Prenint com a referència el mapa anterior respongui les següents qüestions: 
 

1. Descrigui i justifiqui la distribució del foc al continent africà fent servir la llegenda. 40% 
2. En parlar del foc estam mediatitzats pels seus efectes negatius, però les societats tradicionals 

africanes hi veuen efectes positius. Quins són els efectes negatius des de la nostra perspectiva i 
quins efectes positius hi veuen a l’Àfrica? Justifiqui la resposta. 40%. 

3. La FAO proposa des del 1996 una gestió comunitària dels incendis. En què consisteix? 20% 

 

 



 

Anàlisi i comentari de la imatge atenent-se a les següents qüestions 

1. Elabori l'anàlisi formal i iconogràfica deduint l'estil, escola i autoria, fent referència a les influències 
presents a l'obra. (40%) 

2. Realitzi l'anàlisi iconòlogica tot establint les connexions amb el context històric en què es produeix 
l'obra (25%) 

3. Sintetitzi l'evolució d'aquest estil a l'àmbit insular fent referència als principals autors i obres. (35%) 
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PROVA 1 – PART B

• Esperi la indicació del tribunal per començar la prova.
• Una  vegada  iniciat  l’examen,  disposa  de  4  hores  per  contestar  les

preguntes de l’Opció A o de l’Opció B (no pot mesclar-les).
• Contesti  només  per  la  cara  segellada  (per  facilitar  l’autocòpia  de

l’examen).
• No hi ha límit quant a extensió. Demani el paper que li calgui.
• Entregui  tots  els  fulls  que  hagi  emprat.  Si  vol,  pot  demanar  que  el

tribunal li retorni les còpies del seu examen.
• Les tres preguntes proposades tenen el mateix valor.

----------------------------------OPCIÓ A-------------------------------------

1. Contextualitzi històricament la imatge explicant el procés que es narra a 
partir dels elements simbòlics i dels personatges que hi apareixen.
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2. Comenti les següents piràmides de població fent referència als elements que
hi apareixen per reforçar les seves argumentacions.
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3. Realitzi el comentari artístic de la següent obra:
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-----------------------------------OPCIÓ B--------------------------------------

1. Analitzi i contextualitzi el següent document:

Item, que lo dit Regent e Capità, vent-se çercats dels inimichs, volgueren veure y
entendre secretament quina gent havia dins la vila per a poder pelear, demenant a
cada capità lista e nòmina de la gent que tenia, e trobaren que los de Ciutadella eren
circa quatre-cents hòmens, y los de Alayor cent y deu, y los de Mercadal cent, y los
de Mahó set o vuit hòmens, que per tot eren sis-cents y vint hòmens, compresos
quoranta soldats de la companyia del dit  capità Negret. Item, que la dita armada
turquesca consistia  en cent quoranta  veles,  tot  galeres  sinó sis  o  set  galeotas,  y
aquelles armades de bona voga sinó sinch o sis de forçats; e tragué dita armada vint-
y-quatre canons grosos ab los quals, set dies arreu, de die y de nit, donaren bateria e
derrocaren la murada y bestions. [...]
Item, al temps que los inimichs batien la muralle incessantment y los de dintre los
tiraven  axí  ab  la  artilleria  com  arcabusseria,  metant  molts  dels  inimichs,
desencavalcant-los moltes peses de artilleria e desbertant-los les trinxeas y bestions;
e de altre part, no obstant que la gent era poca, ab la ajuda de les dones y donzelles
se fortificaven y bestionaven ab rames, lenya y terre, llanes, matalasos y saques de
robes y altres coses, y axí trebellaven de nit e de dia, fins a caure en terra de pura
son y cansancio; y en açò morien molts de les pedres que sortien de la muralle per
los colps de la artilleria. [...]
Item, que havent despesa la major part de la monició, se posà foch en la case de la
Universitat, a hont se cremà tot lo restant de les monicions, ço és, pòlvore, dardells y
fil de ballesta; finalment, que no restà res per a resistir als inimichs. [...] 
Item, que los jurats e capitans de dita vila, e moltes altres persones principals, veent
la molta força dels inimichs [...] requeriren lo dit Regent e Capità que deguessen una
nit desemperar y dexar la vila y ab algun bon orde anar-se’n, aportant-se’n dones y
minyons, a la volta de Mahó. [...] Item, que essent dos ores de nit, tota la gent, axí
hòmens com dones, s’anaren al portal de Mahó per a ixir [...] 
Item,  que  en  lo  metí,  tenint  los  turchs  informació  de  tota  cose  per  alguns  que
prengueren aquelle nit, arremeteren ab molts impetut a la murada, a hont trobant
poca resistència y la entrada tant fàcil, entraren en dita vila, matant molts hòmens
que virilment resistien; e arribant los inimichs al Born, se refferen alguns crestians qui
feren tornar atràs los inimichs fins a la bateria; e sinó que eren molt pochs, ab lo
adjutori divinal, los hagueren trets de la vila, però com que eren pochs e los turchs
molts, no pogueren tant resistir, y axí entraren matant, saquejant y cremant ab molta
crueldat.

Pere Quintana
Acta de Constantinoble. (Adaptat)
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2. Analitzi i comenti el següent mapa referit al consum d’energia eòlica.
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3. Desenvolupi el comentari artístic de la següent obra:
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OPCIÓ A 
 

COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC

Comenteu aquest text 
 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
Petrograd per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 
convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
indiscutible per a tot bolxevic que un poder prol
tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russ
cal aturar-se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 
la insurrecció armada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 
soviets!) I de tot l'internacionalisme proletari revolucionari en general.
 
Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que
analitzades amb atenció. Karl Marx 
Entre les regles més importants d'aquest art, destaca les següents :
 

1. No jugar mai a la insurrecció i, un cop començada, saber fermame
2. Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 

l'enemic, millor preparat i organitzat, aniquilarà els insurrectes.
3. Un cop començada la insurrecció, cal obrar amb la ma

incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " .
4. Cal esforçar-se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

encara disperses. 
5. Cal conquerir èxits cada dia ( fins i tot podria dir

encara que siguin petits, mantenint per damunt de tot la "
 
Marx resumeix els ensenyaments de totes les revolucions i
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “
l'Audace, de l'Audace, encore de l'Audace

 
Aplicat a Rússia i al mes d'octubre de 1917, això vol dir: ofe
possible, sobre Petrograd; (...) Combinar les nostres tres forces principals 
militars- de tal manera que, per sobre de tot, puguem ocupar i mantenir, 
de baixes que ens costi: a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
d) els ponts en primer terme. Seleccionar els elements 
joventut obrera, així com als millors
i aïllar Petrograd (...); Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 
atacar i voltar els " centres " de l'enemic (escoles militars , centrals de Te
consigna d'aquests destacaments ha de ser : 
El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”. 
 
Consells d'un absent 

Lenin, 8 d’octubre 1917 

 

COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 

convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
indiscutible per a tot bolxevic que un poder proletari revolucionari (o bolxevic, ja que avui és el mateix), 
tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russ

se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 

ada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 
soviets!) I de tot l'internacionalisme proletari revolucionari en general. 

Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que
 (...) va escriure que "la insurrecció és un art, el mateix que la guerra." 

Entre les regles més importants d'aquest art, destaca les següents : 

No jugar mai a la insurrecció i, un cop començada, saber fermament que cal portar
Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 
l'enemic, millor preparat i organitzat, aniquilarà els insurrectes. 
Un cop començada la insurrecció, cal obrar amb la major energia i passar obligatòria i 
incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " .

se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

ada dia ( fins i tot podria dir-se que cada hora, si es tracta d'una sola ciutat) 
antenint per damunt de tot la "superioritat moral".

aments de totes les revolucions i pel que fa a la insurrecció armada es refereix, 
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “
l'Audace, de l'Audace, encore de l'Audace ". 

Aplicat a Rússia i al mes d'octubre de 1917, això vol dir: ofensiva simultània, i el més sobtada i ràpida 
Combinar les nostres tres forces principals -la flota, els obrers i les unitats 

de tal manera que, per sobre de tot, puguem ocupar i mantenir, qualsevol que sigui el nom

a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
d) els ponts en primer terme. Seleccionar els elements més decidits (les nostres "tropes de xoc" i la 

, així com als millors marins) i formar amb ells petits destacaments destinats a 
; Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 

atacar i voltar els " centres " de l'enemic (escoles militars , centrals de Telègrafs i Telèfons, etc ) . La 
consigna d'aquests destacaments ha de ser : abans perir tots que deixar passar a l'enemic

El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”. 

"Escric aquestes línies el 8 d'octubre, amb poca esperança que arribin a les mans dels camarades de 
per al 9. És possible que arribin ja tard, ja que el Congrés dels soviets de la regió del Nord està 

convocat per al 10 de octubre. (...) Està clar que tot el poder ha de passar als soviets. Ha de ser també 
etari revolucionari (o bolxevic, ja que avui és el mateix), 

tindria assegurades les majors simpaties i el suport abnegat dels treballadors i explotats del món sencer 
en general, dels països bel·ligerants en particular i , sobretot, entre els camperols russos. (...) En el que sí 

se és en alguna cosa que segurament no està clar del tot per a tots els camarades;  a saber: 
que el pas del poder als soviets significa avui, en la pràctica, la insurrecció armada. (...) Renunciar avui a 

ada significaria abjurar de la consigna principal del bolxevisme (Tot el poder als 

Però la insurrecció armada és un tipus especial de lluita política, sotmès a lleis especials, que han de ser 
escriure que "la insurrecció és un art, el mateix que la guerra." 

nt que cal portar-la fins al final. 
Cal concentrar en el lloc i en el moment decisius forces molt superiors, perquè , en cas contrari , 

jor energia i passar obligatòria i 
incondicionalment a l'ofensiva. " La defensiva és la mort de tot alçament armat " . 

se per sorprendre l'enemic, per aprofitar el moment en que les seves tropes estiguin 

se que cada hora, si es tracta d'una sola ciutat) 
superioritat moral". 

pel que fa a la insurrecció armada es refereix, 
amb unes paraules de Danton, el mestre més gran de la tàctica revolucionària que s'ha conegut: “de 

nsiva simultània, i el més sobtada i ràpida 
la flota, els obrers i les unitats 
qualsevol que sigui el nombre 

a) la Central de Telèfons; b) la Central de Telègrafs; c) les estacions ferroviàries, i 
(les nostres "tropes de xoc" i la 

marins) i formar amb ells petits destacaments destinats a (...) cercar 
; Formar amb els millors obrers destacaments armats de fusells i bombes de mà per 

lègrafs i Telèfons, etc ) . La 
abans perir tots que deixar passar a l'enemic (...) 

El triomf de la revolució russa i de la revolució mundial depèn de dos o tres dies de lluita”.  
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COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA

Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat.
 
 

 

Es Broll de Buscastell (Eivissa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA 

Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat.Comenteu aquesta imatge tot fent esment a l’espai agrari, desenvolupament rural i sostenibilitat. 
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Comenteu aquesta pintura 
 
 
 

 

Tempesta al mar de Galilea

 
160 x 127 cm. 
Oli sobre tela 
En parador ignorat

 

 

 

 

 

 

Tempesta al mar de Galilea (1633). Rembrandt 

 

En parador ignorat 
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COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC

Comenteu aquest text 

 

“Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de 

España; quiero decir, Señor, que no se 

Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto 

por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla [...].

(…) conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba 

conseguir fin tan justo y glorioso, (…), y conociendo que los fueros y prerrogativas particulares que 

no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es una y se ha de

alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias se alteran cada día y los 

mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...)

Tres son, Señor, los caminos que a Vuestra Majestad le puede ofrecer la ocasión y la 

esta parte, y aunque muy diferentes, podría la disposición de Vuestra Majestad juntarlos y que sin 

parecerlo, se ayudasen el uno al otro.

El primero, señor, y el más dificultoso de conseguir, pero el mejor pudiendo ser, sería que Vuestra 

Majestad favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella y los 

de acá allá. [...] por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla se olvidasen de los corazones 

de manera que aquellos privilegios [...].

El segundo sería si hallándose Vuestra Majestad con alguna gruesa armada y gente desocupada 

introdujese el tratar de estas materias por vía de negociación, dándole la mano a aquel poder con 

la inteligencia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo más que

disponiendo como sucedido acaso, lo que tocare a las armas y al poder.

El tercer camino, aunque no con medio tan justificadero pero el más eficaz, sería que, hallándose 

Vuestra Majestad con esta fuerza que dije, fuera en persona como a visitar

hubiere de hacer el efecto y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este 

pretexto meter la gente, y con ocasión de sosiego general y prevención en adelante, como por 

nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la 

manera irlo ejecutando en los otros reinos.”

 

Gran memorial del conde-duque de Olivares a Felipe IV.

Memoriales y cartas del conde-duque de Olivares (1624)

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC 

“Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de 

España; quiero decir, Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de 

Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto 

por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla [...].

que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba 

conseguir fin tan justo y glorioso, (…), y conociendo que los fueros y prerrogativas particulares que 

no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es una y se ha de

alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias se alteran cada día y los 

mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...)  

Tres son, Señor, los caminos que a Vuestra Majestad le puede ofrecer la ocasión y la 

esta parte, y aunque muy diferentes, podría la disposición de Vuestra Majestad juntarlos y que sin 

parecerlo, se ayudasen el uno al otro. 

El primero, señor, y el más dificultoso de conseguir, pero el mejor pudiendo ser, sería que Vuestra 

ad favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella y los 

de acá allá. [...] por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla se olvidasen de los corazones 

de manera que aquellos privilegios [...]. 

si hallándose Vuestra Majestad con alguna gruesa armada y gente desocupada 

introdujese el tratar de estas materias por vía de negociación, dándole la mano a aquel poder con 

la inteligencia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo más que

disponiendo como sucedido acaso, lo que tocare a las armas y al poder. 

El tercer camino, aunque no con medio tan justificadero pero el más eficaz, sería que, hallándose 

Vuestra Majestad con esta fuerza que dije, fuera en persona como a visitar

hubiere de hacer el efecto y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este 

pretexto meter la gente, y con ocasión de sosiego general y prevención en adelante, como por 

nueva conquista, asentar y disponer las leyes en la conformidad de las de Castilla, y de esta misma 

manera irlo ejecutando en los otros reinos.” 

duque de Olivares a Felipe IV. 

duque de Olivares (1624) 

“Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de 

contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de 

Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto 

por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla [...]. 

que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba 

conseguir fin tan justo y glorioso, (…), y conociendo que los fueros y prerrogativas particulares que 

no tocan en el punto de la justicia (que ésa en todas partes es una y se ha de guardar) reciben 

alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias se alteran cada día y los 

Tres son, Señor, los caminos que a Vuestra Majestad le puede ofrecer la ocasión y la atención en 

esta parte, y aunque muy diferentes, podría la disposición de Vuestra Majestad juntarlos y que sin 

El primero, señor, y el más dificultoso de conseguir, pero el mejor pudiendo ser, sería que Vuestra 

ad favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella y los 

de acá allá. [...] por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla se olvidasen de los corazones 

si hallándose Vuestra Majestad con alguna gruesa armada y gente desocupada 

introdujese el tratar de estas materias por vía de negociación, dándole la mano a aquel poder con 

la inteligencia y procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo más que se pudiere, 

El tercer camino, aunque no con medio tan justificadero pero el más eficaz, sería que, hallándose 

Vuestra Majestad con esta fuerza que dije, fuera en persona como a visitar aquel reino donde 

hubiere de hacer el efecto y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande, y con este 

pretexto meter la gente, y con ocasión de sosiego general y prevención en adelante, como por 

conformidad de las de Castilla, y de esta misma 
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OPCIÓ B 
 

COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA

Comenteu aquestes imatges tot fent esment a l’evolució geomorfològica, a la influència en la 

climatologia i a la incidència en les activitats econòmiques.

 

 

 

 

Esquema N-S de la planura del Duero i els seu enllaç amb les muntanyes.

Méndez, R. ; Molinero, F.

 

COMENTARI D’UNA IMATGE GEOGRÀFICA 

Comenteu aquestes imatges tot fent esment a l’evolució geomorfològica, a la influència en la 

climatologia i a la incidència en les activitats econòmiques. 

S de la planura del Duero i els seu enllaç amb les muntanyes.

Molinero, F. Coords. ( 1993 ): Geografía de España. Barcelona: Ariel

Comenteu aquestes imatges tot fent esment a l’evolució geomorfològica, a la influència en la 

 

 

S de la planura del Duero i els seu enllaç amb les muntanyes. 

. Barcelona: Ariel 
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COMENTARI D’UNA OBRA D’ART 

Comenteu aquestes imatges 

 

 
 

 

Fundació Miró

 

 

 

 

Fundació Miró, Barcelona (1975)  Josep LLuís Sert 

 


