
1. c) Pel que fa al gràfic de l'evolució de les taxes de natalitat i de mortalitat a Catalunya durant 
el període 1901-1930, cal indicar que la taxa de natalitat disminueix força al llarg del període, ja 
que passa del 27,62 per mil, durant el quinquenni 1901-1905, al 20,36 per mil, en els anys 
1926-1930; tot i aixó, aquesta disminució no és regular: mentre que al principi de segle és una 
baixada suau, a partir de 1906 i fins a l'any 1920 la caiguda de la natalitat és molt acusada; en els 
anys següents, 1921-1929, aquesta disminució s'atura, fins i tot repunta una mica, peró a partir 
de 1926 torna a baixar de manera molt ràpida. Pel que fa a l'evolució de la taxa de mortalitat 
durant el mateix període, tot i que també té un descens molt importat perqué passa del 23,24 per 
mil, durant el quinquenni 1901-1905, al 15,46 per mil, durant els anys 1926-1930, s'observen 
clarament tres fases: en la primera, que arriba fins al 1915, hi ha un descens clar de la mortalitat, 
però durant el quinquenni 1916-1920 torna a pujar, i a partir de 1920 torna a caure molt 
ràpidament.

Pel que fa al gráfic de l'evolució de les taxes de natalitat i de mortalitat en el conjunt d'Espanya 
durant el període 1901-1930, cal indicar que la natalitat es redueix des del 35,3 per mil, en el 
quinquenni 1901-1905, fins al 28,66 per mil, en els anys 1926-1930. Es produeix una caiguda 
constant des de principis de segle fins al 1920, però durant els anys 1921-1925 la taxa de natalitat 
torna a pujar de manera significativa, per tornar a baixar durant el quinquenni 1926-1930. Pel 
que fa a l'evolució de la mortalitat també es dóna un descens important al llarg de tot el període, 
des del 26,08 fins al 17,96 per mil. Ara bé, hi ha tres fases ben diferenciades: des de principis de 
segle fins al 1915 es produeix una caiguda important de la mortalitat peró durant els anys 
1915-1920 torna a pujar i, finalment, a partir del 1920 es produeix una caiguda important i 
sostinguda fins a finals del perÍode.

Si comparem els gráfics de l'evolució de la natalitat i de la mortalitat entre Catalunya i el coniunt 
d'Espanya, observem un paral·lelisme en l'evolució de les corbes, principalment pel que fa a 
l'evolució de la mortalitat, però cal tenir en compte que es partia de dades molt diferents; així, 
tant la taxa de natalitat com la de mortalitat eren molt més altes en el conjunt d'Espanya que a 
Catalunya, i al final del període aquestes diferències es mantenen.

d) Al llarg del període 1901-1930, el creixement natural de la població és molt més alt en el 
conjunt d'Espanya que a Catalunya, ja que hi ha un diferencial entre la taxa de natalitat i la de 
mortalitat més alt a Catalunya que en el conjunt dEspanya al llarg de tot el període, i fins i tot la 
caiguda de la taxa de natalitat a Catalunya va ser més important que en el conjunt d'Espanya. 
Durant el període 1916-1920 la taxa de mortalitat va tornar a pujar de manera significativa a 
causa de mortaldats de tipus catastròfic, provocades per epidèmies.

-Evolució de Ia mortalitat

a) En aquesta sèrie estadística es recullen els morts per malalties infeccioses a Espanya des de 
1901 fins a l'any 1930, agrupats per quinquennis. Hi ha detallats els morts per cada una de les 
malalties més importants, com ara la tuberculosi, la pneumónia, el xarampió, la grip i el tifus. 
També es compara el total de morts que hi va haver en el mateix període. Podem observar que 
el nombre total de morts va disminuint lleugerament al llarg del primer terg del segle XX, 
excepte durant els anys 1916-1920 en qué augmenta.

b)  Durant el període 1901-1930, a Espanya va anar disminuint la mortalitat a conseqüència de 
malalties infeccioses; així, es va passar de més de 626.000 persones mortes per aquesta causa a 
principis de segle a poc més de 350.000 a finals del període. Aquesta disminució és molt 
acusada en malalties com el xarampió, en qué la reducció arriba a una quarta part. Ara bé, 
durant els anys 1916-1920 es va donar un increment de morts, a causa de l'epidèmia de grip, 
que va tenir una gran incidéncia.
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c) Durant el quinquenni 1916-1920 es va produir l'epidèmia de grip de 1918. Aquest fet va 
provocar un fort increment de la mortalitat, que durant l'any 1918 va anibar al 35 per mil.

d) Si comparem les dades d'aquesta sèrie estadística amb les que ens ofereix l'activitat anterior, 
en què es recull el moviment natural de la població, podem observar de manera clara que 
l'increment de la taxa de mortalitat i la reducció del creixement natural de la població que es van 
donar tant a Catalunya com a Espanya durant el quinquenni 1916-1920 van ser deguts a 
l'epidèmia de grip. També es pot afirmar que la reducció de la mortalitat deguda a infeccions que 
es va produir al llarg del període 1901-1930 es un dels factors més importants que explica el 
descens de la taxa de mortalitat que va tenir lloc durant els mateixos anys.

3 b) Pel que fa al saldo migratori a Catalunya durant el primer terg del segle XX, podem 
distingir dues fases. En la primera, que arriba fins a l'esclat de la Gran Guerra (1914), el saldo 
migratori havia estat positiu però molt reduït, ja que tot i que hi havia gent que hi arribava de 
fora de Catalunya, també un nombre important de catalans en marxaven, principalment cap a 
América. A partir de 1915, però, l'emigració catalana a ultramar va caure en picat mentre que la 
immigració va créixer de manera espectacular i, així el saldo migratori del quinquenni 1916-1920 
va ser superior a 200.000 persones. Els quinquennis següents també tenen un saldo positiu molt 
elevat, principalment durant els anys 1926-1930.

4. Piràmides de població de Catalunya (1900 i 1930)

a) Tant en la piràmide de població de l'any 1900 com en la de 1930 es pot apreciar que hi havia 
més dones que homes, per la qual cosa podem afirmar que l'esperança de vida de les dones era 
superior a la dels homes.

b) Podem afirmar que de l'any 1900 al 1930 l'esperança de vida va augmentar perqué en la 
pirámide de població de 1930 podem observar, per una banda, que els intervals de població de 
més edat situats en la part superior de la piràmide son més amples que en la pirámide de l'any 
1900, i, per l’altra, que els trams inferiors -que corresponen a la població jove- són més reduïts; 
com que les dades de les piràmides de població són percentuals -i no en xifres absolutes- i com 
que sabem que la població a Catalunya va augmentar al llarg del període, podem afirmar que 
l'esperança de vida també va augmentar.

c) El fet que en les dues pirámides la base sigui més reduida que els nivells immediatament 
superiors és degut al descens de la taxa de la natalitat que es va produir l'any 1900 i que va 
continuar el 1930.

d) La piràmide del 1900 té una forma més triangular que la del 1930 perquè hi havia molta més 
població jove que vella. La taxa de nataliat va anar reduint-se al llarg del període, així com la 
taxa de mortalitar. 

e) En la piràmide de població de 1930 es pot apreciar de manera clara la incidència de la 
mortalitat provocada per la grip del 1918. Així, el segment de població nascut durant el 
quinquenni 1916-1920 és molt més reduït que el següent i l’explicació d'això és la gran mortalitat 
infantil que la grip va produir en els nadons i infants més petits; i, si observem la pirámide amb 
deteniment també podem veure que el segment immediatament superior, el corresponent als 
nascuts durant el quinquenni 1911-1915, també és més reduit, ja que la mortaldat també va 
afectar els nens i nenes.
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5 a) Lany 1910, a Catalunya el sector primari ocupava e| 36,3 % de la població activa, el sector 
secundari l'havia superat amb el 37,87 %, mentre que el sector terciari n'ocupava el 22,52 %. En 
canvi, en el conjunt d'Espanya, el sector primari encara ocupava el 66 % de la població activa, el 
secundari només arribava al 15,82 % i el terciari tenia el 18,18 %.

Pel que fa a l'evolució de la població activa al llarg del primer terç del segle xx a Catalunya, cal 
dir, en primer lloc que el sector primari l'any 1900 a Catalunya ocupava el 52,88 % de la població 
activa, i l'any 1930 aquest percentatge s'havia reduït fins al 26,63 %, més de la meitat. Pel que fa 
al sector secundari, en el mateix període, va passar del 27,28 % al 50,76 %, gairebé el doble 
mentre que el sector terciari es mantenia més o menys estable. Pel que fa a I'evolució de la 
població activa en el conjunt d'Espanya, el pes del sector primari es va reduir del 66,34 % al 
45,51 %, mentre que el secundari va passar del 15,99 % a| 26,51 % i el terciari va viure un 
creixement significatiu i va passar del 17,77 % al 27,98 %. Amb aquestes dades podem afirmar 
que a Catalunya es va viure un procés d'industrialització més intens que en el conjunt d'Espanya.

6) a) Les activitats industrials més importants durant el primer terç del segle xx eren la téxti|, la 
siderúrgia, la mecánica i la química. 

b) Les noves indústries que van sorgir durant el primer terç del segle xx van ser l'electricitat i la 
química.

c) Les regions més industrialitzades del país eren Catalunya i el País Basc. També cal assenyalar 
Astúries i algunes zones d'Andalusia.

7 a) El saldo del comerç exterior és el resultat de restar del valor de les exportacions el de les 
importacions. 

b) El saldo del comerç exterior va ser positiu durant els anys 1915-1919. En canvi, va ser negatiu 
fins al 1914 i, sobretot, a partir de 1920. Els anys amb saldo comercial positiu coincideixen amb 
la Primera Guerra Mundial i el primer any de la postguerra. Ara be, un cop les economies 
europees es van haver recuperat del conflicte, el saldo comercial espanyol va passar a ser negatiu.

c) Espanya exportava, sobretol minerals i productes agraris. lmportava productes manufacturats 
i béns d'equipament. Ara bé, durant els anys de la Primera Guerra Mundial també va exportar 
productes manufacturats als paisos en conflicte.

8 a) Si comparem les dades del consum brut d'energia entre el 1900 i el 1935, podem observar 
que hi va haver un increment molt important del consum d'energia.

b) Les fonts d'energia que van augmentar més van ser, de manera molt destacada, l'electricitat, i 
també l'energia hidràulica i també els combustibles sólids.

c) L’any 1935 trobem noves fonts d'energia -que no hi havia a principis de segle-, com ara el 
petroli i l'acetilé.

d) Durant el primer terç del segle xx es va produir un important increment del consum d'energia. 
Aquest augment es va donar en els diferents tipus d'energia, peró va ser molt gran en el cas de 
I'electricitat (del 1273 %); això va fer que el consum de carbó, tot i que també va augmentar, en 
termes relatius disminuís. Així,  mentre que a finals de segle xx i en els primers anys del segle xx 
superava el 60 % l'any 1935 havia baixat fins al 40 %.

e) El consum d'electricitat, per la seva banda, augmenta de manera molt importanl sobretot a 
partir del segon decenni del segle, fins a arribar a una tercera part del consum d'energia el 1935.
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f) El creixement tan important del consum d'energia eléctrica és degut, per una banda, a 
l'augment de la producció d'energia a partir dels embassaments i les centrals hidroelèctriques i, 
per l'altra, a l'augment i la diversificació de l’activitat industrial que va viure Catalunya durant 
aquests anys, amb l'extensió de noves indústries, dels tramvies i dels ferrocarrils eléctrics, i la 
difusió d'avenços tecnics, com ara el motor elèctric.

9 c) Resposta oberta. Quant a les causes de la pobresa, per una banda, l'estructura desigual de la 
propietat en el camp i, per l'altra, als baixos salaris dels treballadors. l’Estat disposava de molts 
pocs mecanismes per pal·liar les necessitats de la gent més pobra, ja que no existia res de 
semblant al nostre estat de benestar i els ciutadans no tenien drets socials: no hi havia 
assegurança d'atur, ni Seguretat Social, ni jubilació. La mentalitat dominant, quant a l'ajut per 
part de l'Estat a les persones més pobres i amb més dificultats, era la beneficència, que suposava 
una evolució del concepte de caritat, propi de l’Antic Règim, però sense reconèixer els drets de 
les persones, ni tan sols l'obligació dels poders públics d'ajudar les persones més necessitades. Els 
agents executors d'aquesta política eren els ajuntaments i, sobretot, les diputacions provincials, 
que disposaven, entre altres recursos, de cases de maternitat, hospicis i hospitals.
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