
EXAMEN LIBERALISME I NACIONALISME; MOVIMENT OBRER I COLONIALISME              

NOTA:................ 

 

NOM:....................................................................................  DATA:......../........../........... 

 

1. Indica les causes del malestar dels grups següents abans de l'esclat de la 
Revolució Francesa:  

– La burgesia: el progrés de la burgesia, que aconse-guia elevats beneficis econòmics, topava amb les reglamentacions 
que interferien el lliure comerç i la lliure producció. A més a més, l'ordenació estamental i els privilegis de sang li 
impedien accedir al poder polític. 

– La noblesa: Veien amb preocupació com l'alça de preus els perjudicava ja que vivien de rendes fixes i s'esforçaven a 
consolidar i augmentar els seus privilegis, aferrant-se al vell sistema feudal. 

– Els pagesos: Les condicions de vida dels pagesos es van veure agreujades per l'augment de les càrregues fiscals que 
els senyors els van imposar per contrarestar la disminució dels seus ingressos. A això cal afegir-hi les males collites de 
la dècada de 1870, que van provocar la misèria de moltíssimes famílies. 

2. Respon a les preguntes següents:   

Quins països assoliren la independència amb les revolucions liberals? 

Bèlgica i Grècia. 

Quines repercussions va tenir la revolució de 1830 a França?  

La revolució de 1830 a França va significar l'enderroca-ment dels Borbons i la implantació d'una monarquia constitucional 
amb Lluís Felip d’Orleans. A més a més la seva influència es va expandir fora de les fronteres franceses. 

 

 
3. Descriu les condicions laborals de la classe obrera al segle XIX. 

... En els primers temps de la industrialització, les condi-cions laborals de la classe obrera eren molt precàries. Els salaris 
dels treballadors eren molt baixos i només els permetien sobreviure. A més a més es cobrava per jornada treballada o 
per treball a preu fet, i si no hi havia treball o es feia festa no hi havia salari. I en cas de malaltia, accident o vellesa, ningú 
es feia càrrec del treballador.  

Les jornades laborals duraven entre 14 i 16 hores i les condicions ambientals eren molt deficients. La disciplina laboral 
era molt dura: els obrers podien ser acomiadats en el moment que ho desitgés l'empresari i els càstigs i les 
penalitzacions eren freqüents. A més a més era un fet molt corrent que nens i dones treballessin en fà-briques i mines i 
que els seus sous fossin inferiors als dels homes. 

 

4. Comenta la tesi que es defensa en aquest text i digues a qui es pot atribuir.  

 

 
 
 
 
 

  Aquest text hom defensa l'anàlisi del passat a través de la lluita
de classes i considera l'antagonisme entre opressors i oprimits
com el motor del desenvolupament històric. Aquesta contradicció
s'originava en les rela-cions socials de cada etapa històrica: 
l'esclavisme, el feudalisme, el capitalisme, en el qual l'oposició
bàsica se situava entre la burgesia i els obrers industrials. Aquest
text es pot atribuir a Karl Marx. 

 

 

Tota la història de la societat humana, 
fins avui, és una història de lluita de 
classes. Lliures i esclaus, patricis i ple-
beus, barons i serfs de la gleva, mestres i 
oficials; en una paraula, opressors i 
oprimits, cara a cara sempre, renyits en 
una lluita ininterrompuda, unes vegades 
oculta, d’altres franca i oberta, en una 
lluita que condueix en cada etapa a la 
transformació revolucionària de tot el rè-
gim social. 



5. Respon les preguntes següents:  

– Amb quina finalitat es va crear l'Associació Internacional de Treballadors?...................................................... 

L'Associació Internacional de Treballadors es va crear per aconseguir que l'emancipació de la classe obrera 

fóra obra dels treballadors mateixos, que conque- 

ririen el poder polític per acabar amb la societat burgesa. 

 

– Quines millores laborals van aconseguir els moviments sindicalistes abans de la Primera Guerra Mundial? .. 

Abans de la Primera Guerra Mundial, els moviments sindicalistes van aconseguir una edat mínima perquè els 

nens comencessin a treballar, la prohibició del treball nocturn femení i l'establiment d'un repòs obliga-tori 

després del part. També van aconseguir la creació d'assegurances obligatòries per als treballadors en cas de 

malaltia, accident, invalidesa i vellesa, i la reducció de les jornades laborals a deu hores als tallers i vuit a les 

mines. 

 

– Quin paper va desenvolupar la Segona Internacional en l'evolució del socialisme? ........................................ 

La Segona Internacional va ser un fòrum de debat dels problemes que afectaven el socialisme. Hom va con-

demnar el revisionisme i la presència socialista en governs burgesos només va ser admesa en cas d'extrema 

necessitat. Es va reafirmar la lluita de classes com a base de l'acció política i social, però no es va acabar 

amb la confrontació entre les posicions que defensaven les pràctiques reformistes i les que prio-ritzaven la 

consecució de l'objectiu final. 
 

6. Compara aquests textos i explica com els seus autors justifiquen el colonialisme: 

“Aquests pobles (africans) són molt difícils de 
manejar... No tenen idea dels desitjos i de les 
complexes necessitats que constitueixen el que 
nosaltres anomenem civilització i és assumir una 
gran responsabilitat treure'ls gratuïtament de 
l'estat de barbàrie en el qual viuen satisfets i 
feliços.” 

 
The Times, 1877. 

 

“La política colonial s’imposa en primer lloc en 
les nacions que han de recórrer a l'emigració (...) 
Però hi ha un altre aspecte d'aquesta qüestió molt 
més important: la qüestió colonial és, per països 
com el nostre, dedicats per la naturalesa mateixa de 
la seva indústria a una gran exportació, el problema 
mateix dels mercats. Allà on es tingui domini polític, 
es tindrà també predomini dels productes, 
predomini econòmic.” 

Discurs de Jules Ferry. París, 1882. 
 

 

En el text de The Times es justifica el colonialisme a par-tir de la concepció racista que defensava la superioritat de la 
raça blanca. Aquesta concepció proclamava el deure de difondre la cultura, la religió i la civilització euro-pees per tot el 
món. 

En el Discurs de Jules Ferry s'utilitzen altres justificacions de caràcter econòmic com la necessitat d'establir mercats on 
exportar la producció industrial de les metròpolis. 
 
 
 
 



7. Explica com es produïen els automòbils mitjançant el sistema fordista:  

. Mitjançant el sistema fordista la producció d'automòbils es realitzava en una cadena de muntatge. Es pretenia fabricar 
un gran nombre d'automòbils a baix cost per la qual cosa es va utilitzar una maquinària innovadora i nombrosos 
treballadors especialitzats, als quals es paga-ven salaris elevats amb la idea de convertir-los en con-sumidors. Així es va 
aconseguir la fabricació d'automòbils senzills i barats, destinats al consum massiu de la família mitjana americana. 

.......................................................................................................................... 
 

 
8.  Completa la taula sobre les conseqüències de l'imperialisme: 
 

 Per a les metròpolis Per als territoris dominats 

Demogràfiques 

 
Va permetre que el sobrant de població 

europea tingués una sortida amb 
l'emigració a les colònies 

un increment de la població en general, 
per la introducció de la medicina 

occidental, encara que en algunes zones es 
va reduir la població. 

Econòmiques  

L'imperialisme va servir d'estímul per a la 
industrialització d'aquelles zones més 
endarrerides, i l'obtenció de primeres 

matèries així com nous mercats 

les colones es van convertir en proveïdores 
de primeres matèries i mercat dels seus 

productes acabats. A més a més, 
l'agricultura tradicional va ser substituïda 

per les plantacions. 

Polítiques 
Va constituir una font inesgotable de 
conflictes que desembocarien en la 

Primera Guerra Mundial; 

la dependència va fer que els fora 
imposada una orga-nització 

administrativa. Aquesta imposició va 
provocar conflictes perquè les colònies 
pretenien tenir els mateixos avantatges 

polítiques que les metròpolis 

Socials i 
culturals 

El control de les societats colonials per 
una minoria procedent de la metròpoli 

i la creença en la supremacia de la 
cultura europea 

les classes dominants procedien de les 
metròpolis i culturalment, es va produir 

una pèrdua d'identitat i l'adopció 
d'aspectes propis de la cultura europea 

com la religió cristiana. 

 
 

 
  

Cada pregunta del examen val 1’5 punts.  
 


