Nom de l’assignatura: Les claus històriques del món actual
Titulació: Humanitats
Tipus d’assignatura: Optativa
Crèdits: 6
Contingut: Estudi i interpretació històrica del temps present i de la història immediata a partir de l’anàlisi dels
successos recents i d’actualitat. Plantejament i valoració dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps, en
perspectiva històrica, des d’un punt de vista integrat polític, econòmic i social. Valoració de les repercusions socials dels
canvis tecnològics (informació, treball, oci i cultura). L’assignatura preveu la possibilitat de retrocedir en el temps en
l’origen (real o suposat) de certs conflictes i processos socials fins a l’època a la que els ubica habitualment l’imaginari
col·lectiu.
Objectius: L’estudiant haurà de ser capaç al final del curs d’identificar els temes principals associats a un conflicte o
problema del present, així com –donat el cas- ubicar-lo geogràficament amb precissió. L’estudiant haurà de poder
emetre una opinió fonamentada sobre altres opinions emeses sobre un problema donat, siguin aquestes d’investigadors
en els diversos terrenys socials i humanístics, analistes de l’actualitat periodística o parts implicades en el mateix,
emeses avui dia o en el passat.
Temari:
1.

Introducció: un món globalitzat. Les primeres globalitzacions de l’edat contemporània: l’imperialisme i la
guerra. La II Guerra Mundial: el primer conflicte veritablement mundial. L’experiència de la guerra: morts,
genocidis, exilis i deportacions. La postguerra: un món en runes.
2. Mite i realitat de la Guerra Freda. Una visió somplexa dels conflictes internacionals. De la postguerra a la
fractura dels Aliats. EE.UU. vs. URSS. Etapes: Guerra Freda, Détente, Coexistència pacífica i Segona Guerra Freda.
Fou la Guerra Freda un enfrontament de dos blocs?
3. La construcció d’Europa. Els origens: industrialització i modernitat. 1945: Europa reinventada. Unions,
unificacions i separacions: la dinàmica dels estats-nació després de la “Guerra civil europea”.
4. Tensions locals-tensions globals: Orient Mitjà. De l’explosió otomana a la partició de Palestina. La guerra de
1948 i l’emergència d’una potència regional. El socialisme panarabista: Egipte, Síria i Irak. De nòmades a magnats:
Aràbia Saudí. Iran, entre la modernitat i la tradició.
5. Auge i caiguda de la Unió Soviètica. De la revolució mundial al socialisme en un sol país (de Lenin a Stalin).
De la utopia al socialisme real (de Krustxev a Breznev). La reforma que no fou (de Gorbatxov a Putin).
6. Els EE.UU.: entre superpotència neoimperialista i terra d’oportunitats i llibertat. L’arrancada: crisi, New
Deal i gegant despert. El punt de referència occidental: de Truman a Eisenhower. Guanyar el progrés, perdre la
Guerra Freda: entre Kennedy i Johnson. L’imperi contraataca: de Nixon a Reagan i de Reagan al segon Bush.
7. Amèrica Llatina: populisme, guerrilles i neofeixisme. De fer les amèriques a la diàspora migratòria.
Argentina: l’avançada d’Europa al Con Sud. Cuba: del populisme a la revolució. Sucre i turisme: roda el món i torna
al Born. Mèxic: el populisme més reeixit.
8. L’emergència de noves potències: la Unió Índia i la República Popular Xinesa. La partició de la joia de la
corona: Índia i Pakistan. La Unió Índia: país, federació, imperi? Xina: del darrer emperador a la revolució
comunista. Del comunisme al capitalisme d’estat.
9. Àfrica subsahariana, un mapa europeu. Del repartiment a la descolonització. Àfrica roja. Conflictes del
present: què queda del vell imperialisme?
Avaluació: Constarà d’un examen i d’un treball. L’examen serà de comentari de materials (textos, gràfiques, taules,
etc.), es podrà fer amb llibres i apunts i significarà el 80% de la nota final. El treball tindrà dues opcions: l’anàlisi d’una
pel·lícula o d’una novel·la que representi algun dels temes tractats a classe, a partir d’una llista que serà facilitada pel
professor.
Tutoria integrada: Les sessions de tutoria integrada es dividiran en dos tipus. La meitat, aproximadament,
s’utilitzaran per al visionat de documentals o fragments de documentals que serveixin com a material complementari de
les classes rebudes en els dies anteriors. L’altra meitat –amb el grup dividit, si s’escau, en funció del nombre de
matriculats- s’utilitzaran per a realitzar pràctiques de comentari de materials –textos, dades, gràfics, etc.- del tipus que
s’hauran de realitzar el dia de l’examen, així.
Bibliografia de lectura obligatòria: Durant el curs caldrà llegir-se mitja dotzena d’articles i/o capítols de llibre que
s’indicaran en el seu moment i que tindran un volum total aproximat de 350/400 pàgines.
Bibliografia bàsica del curs: S’entén per bibliografia bàsica del curs el conjunt de referències que es lliurarà als/les
estudiants el primer dia, ordenades per temes i que no són de lectura obligatòria, però sí les referències bàsiques de les
que hauran de partir en funció del tema seleccionat per al treball.
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