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OBJECTIUS: Tal i com ja indica el propi enunciat de l’assignatura, aquesta es 
concreta essencialment en un espai físic, geogràfic i cronològic molt específic: l’extrem 
Orient, el trencament amb el seu passat feudal degut en gran mesura a 
l’intervencionisme occidental i els processos revolucionaris que endegaren.  
L’assignatura es proposa assolir una sòlida base de coneixements de la Xina, del Japó i 
de les dues Corees actuals i del seu passat més recent que puguin servir per a posteriors 
i més aprofundits coneixements d’aquests països i del seu entorn: les transformacions 
socials, econòmiques, político-institucionals  i fins i tot culturals. Xina, Japó, les dues 
Corees, estan situades geogràficament en el que en podríem denominar sense cap mena 
de dubte “zona calenta” des de qualsevol punt de vista: geoestratègic, econòmic, polític 
i fins i tot cultural; no debades hi és concentrada més d’un terç de la població mundial i 
el seu pes actual i projecció futura com a espai geogràfric concret, és de gran rellevància 
i força determinant. Desapareguda la bipolaritat mundial entre el denominat bloc 
capitalista-occidental i el denominat bloc soviètic o de forma més àmplia bloc socialista, 
i després d’un breu període d’unipolaritat liderat pels Estats Units, el mapa polític i 
econòmic mundial va prenent noves formes, nous equilibris i nous protagonismes: 
l’espai geogràfic objecte d’estudi n’és una peça clau i la seva més àmplia comprensió un 
dels factors determinants per tal de comprendre el Món actual i llur evolució en molts 
dels seus aspectes claus. L’objecte de l’assignatura és conèixer les seves darreres etapes 
històriques i llurs transformacions així com la familiarització amb els seus principals 
personatges, moviments polítics, transformacions econòmiques i projeccions de futur. 
 
TEMARI: 
1.-La història: concepte, objectivitat, períodes històrics i cultura. Les teories del 
denominat  motor històric.  
2.-Introducció a l’espai geogràfic: els principals accidents geogràfics, la divisió política, 
territorial i administrativa; la població, les minories ètniques –i religioses- i llur 
distribució. 
3.-La desaparició del règim Tokugawa al Japó i la Revolució Meiji (1868). 
4.-Els anys Taisho i l’evolució cap a la democràcia. L’imperialisme japonès i l’evolució 
cap a la II Guerra Mundial. 
5.-Xina, antecedents històrics: La intrusió estrangera. L’oposició a la influència 
occidental: la revolta dels “bòxers”. Les guerres xino-francesa i xino-japonesa i la fi 
d’un imperi. 
6.-La instauració de la República el 1911. La dictadura de Yuan Shikai. Els Senyors de 
la Guerra. Els intents de modernització i occidentalització. El progrés de la intrusió 
estrangera i llurs conseqüències econòmiques. 
7.-La Dècada de Nankín (1927-1937): característiques del règim nacionalista. La 
invasió japonesa de Manxúria. 
8.-Guerra, reformisme, reconstrucció i poder econòmic al Japó: d’economia emergent a 
la crisi econòmica actual. 
9.-La República Popular de Xina: la influència soviètica dels primers anys i el Gran Salt 
cap Endavant. L’etapa Xonquing: el govern del Guomindang i la resistència 
antijaponesa; la Llarga Marxa i La Guerra Civil (1946-1949). 
10-El trencament amb la Unió Soviètica: noves orientacions polítiques; la Revolució 
Cultural; la fi del maoisme. 



11.-Les quatre modernitzacions i l’economia socialista de mercat: un país dos sistemes 
econòmics. Introducció i desenvolupament del sistema capitalista. L’immobilisme 
polític: Tian Anmen. Els grans canvis econòmics i socials d’una potència industrial en 
un Món globalitzat. 
12.-Xina, Japó, Corea del Nord i Corea del Sud: situació i reptes actuals en un Món 
globalitzat. 
AVALUACIÓ: 
Tindrà diferents apartats. Sobre una nota final total de 10, una prova tipus test que 
s’anirà realitzant al llarg del curs (els dijous 29 d’octubre, 17 de desembre i 4 de febrer) 
amb qüestions relacionades amb dates, noms de personatges, d’organitzacions de tot 
tipus, moviments culturals i ideològics, minories ètniques i religioses, regions 
geogràfiques i/o administratives, determinades dades econòmiques i definicions 
concretes a triar entre diferents respostes: el conjunt dels tres tests significaran el 30% 
de la nota total (el 10% per a cada test). El lliurament per escrit de l’anàlisi i comprensió 
de dos textos que seran inclosos en el dossier de lectura obligatòria els dimarts 24 de 
novembre i 28 de gener que en conjunt significaran el 20% de la nota total (el 10% per a 
cada treball on es tindran en compte les possibles faltes d’ortografia i de sintaxi 
gramatical). Finalment, una prova final que consistirà en un mapa mut on col·locar 
determinades regions, ciutats i accidents geogràfics d’especial rellevància amb un valor 
màxim del 10% de la nota total i quatre qüestions per a respondre (a triar entre sis) amb 
un valor d’un 40% del total de la nota (10% per a cada qüestió). 
BIBLIOGRAFIA: 
Durant el curs s’anirà proporcionant una bibliografia més específica sobre els diversos 
temes i aspectes concrets, així com també de general. A banda de la bibliografia 
orientativa hi haurà un dossier amb dades, mapes, textos...de lectura obligatòria. 
*BURUMA, Ian,”La creación del Japón, 1853-1964”, Barcelona, Mondadori, 2003. 
*GERGÈRE M.C., BIANCO, L. i DOMES, J. (dir.),”La Chine au XXe siècle. De 1949 
à aujourd’hui”, París, Fayard, 1990. 
*GELBER, Harry G.,”El dragón y los demonios extranjeros. China y el mundo a lo 
largo de la historia”, Barcelona, RBA Libros, S.A., 2008. 
*GERNET, Jacques,”El Mundo chino”, Barcelona, Editorial Crítica, 2006. 
*HANE, Mikiso,”Breve historia del Japón”, Madrid, Alianza Editorial, 2007. 
*JOHNSON, Chalmers,”MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial 
Policy, 1925-1975”, Stanford CA, Stanford University Press, 1985. 
*LAU KIN, Chin (ed.),”El milagro chino visto desde el interior”, Madrid, Editorial 
Popular, 2006. 
*LIN, Chun,”La transformación del socialismo chino”, Barcelona, El Viejo Topo, 
2008. 
*OLLÉ, Manel,”La Xina que arriba”, Vic (Barcelona), Eumo Editorial, 2009. 
*SOLER, Jacint,”El milagro económico chino: mito y realidad”, Madrid, Marcial Pons, 
2008. 
*TERRILL, Ross,”The New Chinese Empire: and what it jeans for the United States”, 
Nova York, Basic Books, 2003. 
*TSURUMI, Patricia (ed.),”The Other Japan: Potswar Realities”, Armonk NY, M.E. 
Sharpe, 1988. 
*VOGEL, E. i DAVIS, D.,”China on the Eve of Tiannamen”, Cambridge (Mass.), 
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1990. 
*VOGEL, Ezra,”Japón 1”, Barcelona, Tecnos, 1981. 
*WANG, Hui,”El nuevo orden de China. Sociedad, política y economía en transición”, 
Barcelona-Bellaterra, 2008. 



 


