
EL MÓN ANGLOSAXÓ (Els EUA ss. XIX-XX)  
 
Codi: 28817 (grup 2) 
Professor: Josep Puigsech 
Curs 2006-2007 (primer quadrimestre) 
Tipus d’assignatura: Optativa  
Número de crèdits: 6 

OBJECTIUS 
 L’alumnat s’endinsarà en el coneixement de l’evolució política, econòmica, social i 
cultural dels EEUU, des de la seva formació com a estat fins al moment actual. Es durà a terme 
una perspectiva d’anàlisi global de l’evolució del país, amb especial atenció a la comprensió 
dels fets històrics que han definit la seva idiosincràsia com a estat, així com els seu paper 
predominant en el món actual. 

TEMARI 
1. Introducció:  Els condicionants geogràfics i humans en el camí cap a la formació 

de la nació contemporània 
2. El naixement i desenvolupament del nou estat independent: projectes, realitats i 

contradiccions en l’etapa decimonòmica.  
- Rerefons, sentit i transformacions de la Guerra d’Independència.  
- Els trets diferencials d’una nova nació: política, economia, societat i cultura.  
- La primera gran multiplicació de l’extensió territorial.  
- L’intent fracassat de desmembració del país: la Guerra Civil.  
- Els nous aires de la reconstrucció post-bèl·lica: la segona gran expansió territorial, les 
transformacions econòmiques, les contradiccions del sistema polític, la nova societat i 
l’expansió extra-nacional.  

3.  Guerres, diplomàcia, trasbals econòmic i transformació social en la franja 1918-
1945 
- La primera gran experiència extra-continental i els seus rèdits: la Primera Guerra 
Mundial, Wilson i el debat intervencionisme-replegament interior. 
- Llums i foscors de la societat dels anys 20. 
- De la crisi econòmica a la recuperació: la Gran Depressió i el New Deal. 
- El camí cap a la segona gran experiència extra-continental. La Segona Guerra 
Mundial, Roosevelt/Truman i l’aposta per l’intervencionisme. 

4. Els trets diferencials de la primera potència mundial: 1945-2006   
- Èxits i fracassos de la política exterior durant la Guerra Freda. 

 - Els camins sinuosos de la política interior durant la Guerra Freda.  
- L’American Way of Life: l’empremta d’identitat dels EEUU durant la Guerra Freda. 
- La resolució de la Guerra Freda: triomf, patriotisme i orgull. 
- El repte del nou ordre internacional: la major victòria de la història dels EEUU? 
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AVALUACIÓ 
 L’avaluació consistirà en un examen amb la totalitat del programa, que inclourà les 
explicacions de classe i el tractament de la bibliografia bàsica. L’examen estarà estructurat en 
un seguit de preguntes factuals, un o dos comentari/s de text/os-font/s gràfica/ques, i el 
desenvolupament d’un parell o tres qüestions.  
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