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Proves de selectivitat II República (1931-1933). 2n Batx.  
Les proves de selectivitat que teniu a continuació només inclouen les respostes 
de la pregunta 1, que té tres subapartats, dels quals els dos primers són sempre 
idèntics (dir quina font és i de què tracta, d’una banda, i de l’altra, el context 
històric). 
Us posaré un d’aquests set exercicis, on únicament sortiran les tres primeres 
preguntes, amb valor total de tres punts. 
1ª) 

 
 

 
 

 
Pregunta 1 
a) Es tracta d’una font secundària, un quadre estadístic, extret d’un llibre d’història (Michael  
Alpert, La reforma militar de Azaña: 1931-1933), amb dues columnes on es mostren el nombre  
de generals, caps i oficials de l’exèrcit espanyol en dues dates diferents, els anys 1931 i 1932. 
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b) El context històric cal situar-lo a l’inici de l’anomenat Bienni Reformista (1931-1933), 
durant la Segona República Espanyola, en concret la reforma militar empresa per Manuel 
Azaña (1931-1932), que comprenia un decret on es contemplava els retirs voluntaris que va 
provocar la reducció d’efectius que les dades posen de manifest. El seu programa reformista 
volia estalviar diners tot reduint l’exèrcit, per destinar-lo a la modernització del país, amb el 
propòsit de beneficiar especialment les classes populars. 
c) El quadre ofereix dades sobre la reducció d’efectius dels diferents graus militars. Es pot 
observar que es va donar una reducció significativa, gairebé de dos terços del total, entre els 
oficials superiors generals, coronels i tinents coronels. Els alferes són els que tenen una 
reducció més extrema, ja que passen de 838 a 130. La reducció és moderada entre els 
comandants i els capitans, que perden al voltant de la meitat dels seus efectius. Per la seva 
banda, els tinents són els que experimenten una reducció més moderada, ja que entre el 
1931 i el 1932 perden un terç dels seus efectius.  

2ª) 
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a) Es tracta d’un discurs parlamentari del polític republicà Manuel Azaña, per tant una 
font política, de caràcter públic i, en ser contemporània de l’època a la qual es refereix, és 
també una font primària. Al text, el polític espanyol fa esment de l’anomenat problema 
religiós, és a dir, de la separació de l’Església catòlica de l’Estat espanyol. 
b) El context històric és el del període anomenat Bienni Reformista (1931-1933), durant 
la Segona República espanyola (1931-1936). En concret durant el debat parlamentari 
sobre ordes i congregacions religioses, durant el període de discussió i redacció de la 
Constitució. 
c) El polític republicà estableix la necessitat d’organitzar l’Estat, a diferència de l’estat 
anterior, de manera independent de la religió. «Espanya ha dejado de ser católica», 
segons el seu criteri, i l’organització estatal ha de reflectir-ho. Cal mantenir la religió dins 
de l’àmbit privat, de la «consciència personal». La religió, per a Azaña, respon a un 
interrogant sobre el misteri del propi destí, que sols es pot respondre des de l’àmbit 
personal i que segons el seu criteri no pot assumir l’Estat espanyol liberal contemporani. 
Aquest, a diferència de l’estat antic, confessional, que sí que s’ocupava de la cura de les 
consciències fins i tot «contra la seva voluntat», ha de treure a l’Església el «poder del 
seu braç secular», tot organitzant-se d’acord a un criteri d’independència respecte a 
aquesta (estat laic o neutre). 
 
        3ª) 
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a) Es tracta d’una taula estadística que reflecteix les importacions i les exportacions a 
Espanya entre els anys 1930 i 1935, per tant és una font secundària publicada per 
l’Institut Nacional d’Estadística. Els intercanvis exteriors queden representats en dues 
columnes. A la primera es representa el volum de les exportacions i importacions i a la 
segona s’hi reflecteixen els preus. 
b) El context històric comprèn el final de la monarquia d’Alfons XIII (1930-31) i el 
període de la Segona República espanyola (1931-1936). A escala mundial coincideix 
amb el període de generalització global dels efectes de la crisi del 1929, conegut com la 
Gran Depressió. 
c) La taula proporciona informació en preus i en volum sobre l’evolució de les 
importacions i les exportacions espanyoles durant el període prenent com a índex 100 
els valors de l’any 1931. S’entén com a índex 100 el valor estadístic de caràcter 
percentual que s’atorga a un any determinat per tal de poder comparar el 
comportament de sèries de conceptes diferents (ex. Preus/Volum; Exportacions/ 
Importacions). En ambdues columnes es pot constatar el descens de les exportacions i 
de les importacions, tot i que el descens de les exportacions és més acusat que el de les 
importacions. Aquest descens s’ha de relacionar amb factors externs com la contracció 
del comerç mundial arran dels efectes de la crisi borsària del 1929 i interns com 
l’augment de la conflictivitat i de l’atur i el descens de les inversions.  
  4ª 
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a)  Aquest text és un fragment del discurs pronunciat pel president del Consell de 
Ministres Manuel Azaña al Congrés dels Diputats el 1932 en ocasió del debat 
parlamentari per a l’aprovació de l’Estatut de Catalunya. Es tracta d’una font primària 
(és a dir, contemporània dels fets), en concret d’un text de caràcter polític que defensa 
l’aprovació del projecte d’Estatut i que cal situar en l’anomenat Bienni Reformista de la 
Segona República Espanyola.  
b) Una vegada aprovat a Catalunya el projecte d’Estatut, es va presentar a les Corts 
espanyoles per ser aprovat. El debat es va postergar fins que s’aprovés la Constitució i es 
va reprendre l’abril del 1932. El discurs del president Manuel Azaña en favor de la 
concessió de l’autonomia a Catalunya, al qual pertany aquest fragment, es va produir en 
aquell moment del tràmit parlamentari i va ser important per combatre les posicions 
contraries a l’aprovació del text. El context històric és el del Bienni Reformista (1931-
1933), en què va governar una coalició republicanosocialista.  
c) Al fragment proposat, Azaña comença cridant l’atenció sobre el descontentament 
català que té lloc en aquell moment. El president recorda les mesures centralitzadores 
adoptades per Felip V. A continuació parla de la Renaixença i assenyala que aquell 
moviment romàntic, erudit i literari, es transformà en un moviment polític nacionalista. 
Azaña assenyala les profundes arrels amb què s’ha assentat aquest moviment a 
Catalunya. Segons el polític republicà, Catalunya pot aspirar legítimament a «viure d’una 
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altra manera dins l’Estat espanyol», perquè la Constitució fixa els procediments per 
acomplir aquesta pretensió d’autonomia política i el projecte d’Estatut ha acomplert el 
mandat constitucional, per tant té ple dret a ser debatut i aprovat per les Corts de la 
República. El president pensa que els catalans han acomplert els tràmits i que ara és el 
Parlament qui ha de buscar la manera d’harmonitzar les aspiracions catalanes amb els 
interessos generals de l’estat.  
  5ª) 
 

 
 
Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
c) Per quines raons es produeixen els increments de l’atur entre el 1932 i el 1933, i entre el 1935 i el 
1936? 
 

  a) Es tracta d’una font secundària, un quadre que reflecteix informació sobre l’evolució de l’atur a  
Espanya entre els anys 1932 i 1936. Cal destacar-ne dues columnes que reflecteixen l’atur parcial  
i complet; una columna que aporta dades sobre l’atur total, i finalment una quarta columna que assenyala 
l’increment. S’hi poden destacar com a moments amb una major incidència, és a dir, amb un major increment  
del nombre d’aturats al desembre del 1933 i al juny del 1936.  
b) El context històric és el de la Segona República espanyola (1931-1936). En primer lloc, cal destacar com a 
causa de fons que incideix en l’increment de l’atur durant tot el període els efectes de la gran depressió 
econòmica internacional iniciada amb el crac de la borsa de Nova York, el 1929.  
c) Hi va haver diverses causes conjunturals de caràcter polític i econòmic que van tenir una incidència directa  
en l’augment de l’atur. La lentitud de l’aplicació de la reforma agrària impulsada pel govern de la coalició 
republicanosocialista va provocar enfrontaments amb els propietaris i la mobilització dels camperols, que es  
va traduir en episodis violents com la rebel·lió de Casas Viejas, així com el clima d’inestabilitat política 
provocada per l’intent de cop d’estat del general Sanjurjo, o la insurrecció anarquista del Baix Llobregat. Tots 
ells van generar un clima d’inestabilitat política que va tenir incidència en l’augment de l’atur, durant el període 
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1932-1933. Pel que fa al període 1935-1936, caldria fer esment de la incidència de la política conservadora de 
supressió de les mesures reformistes del primer bienni republicà, i també de l’efecte causat per la convocatòria 
de vaga general i la revolució a Astúries i de la repercussió dels Fets d’Octubre a Catalunya, així com dels 
efectes dels escàndols que van provocar la caiguda del govern Lerroux. Tot plegat generà un clima 
d’inseguretat al qual s’afegí la forta polarització i els enfrontaments socials, que es van produir a partir del 
triomf del Front Popular, cosa que incidí en l’empitjorament de la situació econòmica i, per tant, es reflectí de 
manera directa en el gran increment de l’atur experimentat al juny del 1936. 

 6a) 

                                

Pregunta 1 
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
c) Comenteu el fragment següent: ‘Ya sabemos que este problema, como el religioso, tenia que 
levantar tempestades sobre los Hombres que los impulsaran. Este es el sino de los hombres que 
asisten a los inicios de un cambio de régimen’.  

a)       El text proposat és un fragment del discurs pronunciat a les Corts pel ministre d’Agricultura, el republi-
cà Marcel·lí Domingo, el 15 de juny de 1932. Per tant, es tracta d’una font primària de caràcter polític. 
Domingo assenyala que les causes de l’atur obrer poden ser conjunturals, si l’atur es produeix a partir 
de l’evolució del cicle econòmic, o adoptar un caràcter estructural quan és permanent. L’atur camperol 
a Espanya respon a aquest segon tipus de causa i està relacionat amb l’estructura de la propietat de la 
terra. Per tant, la reforma agrària s’ha de traduir en una redistribució de la terra que posi fi a les conse-
qüències de l’atur: la misèria i l’estat d’agitació permanent. D’altra banda, assenyala dos criteris per re-
distribuir la terra, en raó de l’origen i en raó de la seva utilització, i considera que el repartiment s’ha de 
fer a partir de les terres de senyoria i els béns comunals. Per últim, la intervenció estatal ha d’anar 
orientada a la racionalització de la producció.  

b)      El context històric en què es va pronunciar aquest discurs és el de l’anomenat Bienni Reformista (1931-
1933), durant el període de la Segona República Espanyola (1931-1936). A banda, hi ha un ambient 
econòmic global negatiu arran dels efectes del crac del 29 i de la subsegüent gran depressió dels anys 
30. 
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c)      Cal considerar que dins del programa que va portar a la pràctica la coalició republicanosocialista, du-
rant l’anomenat Bienni Reformista de la Segona República, hi va haver dues polítiques que van provo-
car una activa i dura reacció dels sectors conservadors. En primer lloc, el laïcisme de la Constitució del 
1931, que buscava concretar la separació de l’Església catòlica i l’estat. Aquest es va concretar en un 
seguit de mesures, com ara la secularització d’alguns usos socials fruit de la identificació històrica entre 
l’estat i l’Església, com la retirada dels símbols religiosos dels centres d’ensenyament i dels hospitals; el 
control estatal sobre les congregacions religioses, especialment les dedicades a l’ensenyament, la 
supressió dels subsidis estatals, l’expulsió de l’orde de la Companyia de Jesús i l’aprovació de la llei del 
divorci. 

  7ª) 

                             

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. 
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. 
c) Assenyaleu quin paper va tenir Azaña en l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia català. 
 
a) El text consisteix en un fragment del discurs del president de govern de la II 
República espanyola, Manuel Azaña, durant el debat parlamentari a les Corts previ a la 
discussió de l’Estatut de Núria, celebrat el 27 de maig del 1932. És una font textual, 
primària i de caràcter polític. Ens exposa dues idees bàsiques, primerament la 
insistència en la voluntat autonomista catalana, que cap perfectament en la legalitat 
republicana. Segonament, vol evitar tant la independència de Catalunya com 
l’esclafament de la seva autonomia que, a parer seu, serien solucions extremes i 
indesitjables. Ell és partidari d’una autonomia en el marc jurídic republicà. 
b) El context correspon al Bienni Reformista, amb un govern de centre-esquerra presidit 
pel propi Azaña, poc després d’haver-se aprovat la Constitució republicana. A nivell 
català, hi ha la Generalitat provisional presidida per Francesc Macià, la qual té un nivell 
competencial semblant al de l’antiga Mancomunitat. Hi ha també la certesa que l’opinió 
pública catalana dóna suport a l’autonomia, ja que l’agost del 31 (uns mesos abans) 
l’Estatut de Núria havia estat aprovat per una majoria aclaparadora. 
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c) Azaña va tenir un paper decisiu en l’aprovació de l’Estatut català, d’una banda va 
negociar freqüentment amb Francesc Macià, president de la Generalitat provisional i 
amb Alcalá Zamora, president de la República, de l’altra, va haver de convèncer diputats 
republicans progressistes i socialistes que calia votar a favor de l’Estatut, ja que alguns 
d’ells s’hi mostraven crítics, tot i que no tan frontalment com les dretes. A més, va saber 
plantar cara a les contínues desqualificacions dels partits conservadors en relació a 
l’Estatut. 
 

 

 

 
 

 


