
1/2 

 
 

PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT 
   
Curs 2006-2007 Primer exercici, part b COMENTARI D’UN TEXT HISTÒRIC 
 
 
La prova consisteix a comentar el text següent, segons una pauta de comentari de text 
històric que conegueu. Podeu comentar, per exemple, el canvi social i la crisi del règim franquista en 
els seus darrers anys; la qüestió basca, amb l’aparició de l’ETA, i la qüestió catalana; les forces d’oposició 
al franquisme, etc. 
 
Cal redactar el comentari en llengua catalana, en fulls a part, timbrats, que el tribunal us 
proporcionarà. 
 
Text 
 

“Nosaltres, intel·lectuals catalans constituïts a Montserrat en assemblea permanent, ens creiem en el deure 

de prendre posició davant la gravíssima situació política i social provocada pel Consell de Guerra 

sumaríssim contra setze militants d’ETA, acusats de lluitar pel socialisme i pels drets nacionals del poble 

basc. 

 

En aquestes circumstàncies, constatem: 

 

1. Que a l’Estat espanyol continua essent aplicada, contra tota opinió o acció de signe democràtic, una  

legislació repressiva iniciada,  fa més de trenta anys, durant la guerra civil. 

 

2. Que l’actual sistema político-jurídic al servei d’una estructura social classista i anacrònica converteix en 

delicte fets polítics i socials que en tot estat democràtic són considerats legítims i àdhuc constitueixen 

drets elementals de tot ciutadà. 

 

3. Que la tortura i els mals tractes físics i morals, que han estat denunciats reiteradament, són encara una 

pràctica policíaca sistemàtica. 

 

4. Que els drets dels pobles i nacions que avui formen l’Estat espanyol són ignorats i reprimits a benefici 

d’una suposada i falsa unitat nacional, principi bàsic de les lleis fonamentals de l’Estat espanyol. 

 

Atesos aquests fets, considerem inadmissible l’aplicació de les gravíssimes penes demanades al Consell de 

Guerra sumaríssim de Burgos. 

 

Denunciem que els mitjans de comunicació de l’Estat, especialment Radio Nacional de España, Televisión 

Española i l’Agencia Cifra, tergiversen o escamotegen sistemàticament la informació. I, com que no 

existeixen mitjans normals de lliure expressió, ens veiem obligats a manifestar-nos a través d’aquest 

document. 

 

En primer lloc, repudiem el procés de Burgos en els termes expressats pels advocats defensors, al mateix 

temps que ens solidaritzem amb els moviments de repulsa que s’han produït i es produeixen tant a 

l’interior com a l’exterior. 
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En segon lloc, reclamem que siguin preses immediatament les mesures següents: 

 

1. Que quedi sense efecte qualsevol condemna que pugui ésser dictada pel tribunal de Burgos. 

 

2. Que sigui promulgada una amnistia general de tots els presos per motius polítics i socials, dels 

sancionats i dels exiliats. 

 

3. Que sigui derogat el decret-llei de bandidatge i terrorisme i abolides les jurisdiccions especials. 

 

4. Que sigui abolida la pena de mort per qualsevol delicte. 

 

5. Que sigui establert un estat autènticament popular que garanteixi l’exercici de les llibertats 

democràtiques i dels drets dels pobles i nacions que formen l’Estat espanyol, inclòs el dret 

d’autodeterminació. 

 

Finalment, manifestem la nostra completa adhesió fraternal al poble basc i a les seves reivindicacions, que 

són les nostres. 

 

Montserrat, 13 de desembre de 1970” 

 
 
Declaració signada per més de cent intel·lectuals c atalans a Montserrat (1970) 


