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REQUISITS O RECOMANACIONS: 
Les classes es faran en català amb accent de Sabadell però plenament normalitzat. 

OBJECTIUS: 

Tal i com ja indica el propi enunciat de l’assignatura, aquesta es concreta en un espai físic i 
geogràfic molt específic: els actuals Estats de Birmània; Tailàndia; Cambotja; Laos; Vietnam; 
Malàisia; Indonèsia; Filipines; Singapur; Brunei i Timor-Est. També queda prou clara la 
periodització: l’inici del procés descolonitzador a partir de la finalització de la II Guerra Mundial 
fins a l’actualitat. 
L’assignatura es proposa assolir una sòlida base de coneixements del Sud-est asiàtic que pugui servir per a 

posteriors i més aprofundits coneixements de la zona: els diferents models d’explotació colonials 
previs a la independència (el britànic, el francès, l’espanyol, l’holandès, el portuguès o el dels 
EEUU); l’economia de la regió abans i després de llur independència; l’ocupació japonesa i la II 
Segona Guerra Mundial; els diferents sistemes polítics; la presència de la Xina a la zona; les lluites 
d’alliberament nacional; el paper dels diferents Estats existents en l’actual model econòmic capitalista 
globalitzador; les experiències socialistes; el coneixement dels diferents grups ètnics, religiosos i 
culturals... etc. 

En definitiva, es tractaria d’adquirir uns mínims coneixements indispensables per valorar una àrea d’especial 
transcendència en el món actual a cavall de les antigues –i noves- referències occidentals i els nous 
poders econòmics emergents impregnats d’orientalisme en el més ampli sentit de l’expressió, tant pel 
que fa els aspectes culturals, religiosos i fins i tot de fórmules organitzatives socials i econòmiques. 

TEMARI: 
1.-Una regió heterogènia de Pobles i Estats: ètnies; idiomes; religions; sistemes polítics i econòmics 
actuals i composició geogràfica. 
2.-Un passat de sotmetiment: els diferents models d’explotació colonial i imperialista de les 
antigues potències dominants. 
3.-L’ocupació japonesa: un factor d’independència. 
4.-L’herència colonial: nacionalisme; pobresa; corrupció i inestabilitats política i social. 
5.-Les lluites d’alliberament nacional: socialisme, i situació geo-estratègica i militar. La 
Conferència de Bandung (1955). 
6.-La Guerra Freda i els nous gendarmes: Els EEUU i el comunisme. La Guerra del Vietnam.  
7.-El desenvolupament econòmic regional: antics i nous interessos. Els xinesos d’ultramar (hua-
chiao) i el paper de la República Popular Xinesa. 
8.-Les transformacions econòmiques i socials. La Globalització. 
9.-El desenvolupament humà: un Tercer Món emergent. 
10.-La política exterior espanyola: una antiga potència colonial regional a la recerca d’inversions i 
nous mercats. 

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 (només el dossier serà de lectura obligatòria). 

*BENZ, Wolfgang i GRAML, Hermann, El siglo XX. III. Problemas mundiales entre los dos bloques de 
poder, Madrid, Siglo XXI, 1987. 

*BIANCO, Lucien, Asia contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1984. 
*CHESNAUX, Jean, Asia oriental en los siglos XIX-XX, Barcelona, Editorial Labor, 1969. 



*DELVERT, Jean, Géographie de l’Asie du Sud-est, París, Presses Universitaires de France, 1974. 
*DUPUIS, Jacques, Asia Meridional, Esplugues de Llobregat/Barcelona, Ed. Ariel, 1975. 
*FERRO, Marc (dir.), El libro negro del colonialismo. Siglos XVI AL XXI: del exterminio al arrepentimiento, 

Madrid, La esfera de los libros, 2005. 
*GERNET, Jacques, El mundo chino, Barcelona, Crítica, 2006. 
*KONINCK, Roland de, L’Asie du Sud-Est, París, Masson, 1994 
*SAR DESAI, D.R., Southeast Asia Past ans Present, Boulder (Col. USA), Westview Press, 1997. 
*SCHAMA, Simon, Auge y caída del Imperio Británico, 1776-2000, Barcelona, Crítica, 2005. 
*SELLIER, Jean, Atlas de los pueblos del Asia meridional y oriental, Barcelona, Paidós Ibérica, 
2002. 

 AVALUACIÓ: 
Consistirà en una prova o examen final d’assignatura que tindrà diverses parts: 
*Una primera part consistirà en un test que com a màxim tindrà un valor de tres punts, amb noms de polítics, 

pobles, religions i llengües relacionades amb zones geogràfiques i ètniques, noms de regions i d’illes 
i llur pertinença a determinats Estats, dates cronològiques clau, dades econòmiques, noms de 
formacions polítiques o bé sindicals, expressions determinades amb especial significació a països 
concrets, monedes nacionals...a triar entre possibles respostes. 

*Una segona part amb un mapa mut on col·locar algunes regions, Estats, ciutats importants...amb un 
valor màxim d’un punt. 
*Una tercera part amb dos textos a triar-ne un sobre els quals hi hauran diverses qüestions, amb un 
valor màxim de tres punts. 
*I finalment, cinc preguntes o qüestions curtes de les quals se’n triaran tres amb un valor màxim 
d’un punt per pregunta o qüestió. 
 
Els continguts de la prova o examen final es faran sobre dos elements: les explicacions 
donades a classe i el material del dossier que és de lectura obligatòria. Naturalment, 
també es tindran en compte els possibles coneixements obtinguts de la lectura de la 
bibliografia donada al llarg del curs i que es vegin reflectits en alguna o algunes de les 
qüestions plantejades. 
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