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unitat Els problemes

(l f ls desequilibris de l'economia
mundial

0 l" frágil recuperació dels anys
vint

@ El crac del 1929 i la gran depressió

@ tes polítiques económiques
davant la depressió

O Una societat en transformació

PREGUNTES PREVIES

després del crac del 1929. Quin lenomen
económic explica aquesta situació?

la crisi?

.-¿

econÓmics uerres
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:
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eg
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La Primera Guerra Mundial va significar un cop molt dur
per a1 sistema económic liberal predominant durant el segle xt.-

Després de1 conflicte es va intentar restablir 1'equilibn económ :

L'expansió dels anys vint, peró, no va aconseguir fer
desaparéixer 1es dificultats.

La crisi del 1929 va ser 1'esdevenlment central dei perÍode
1919-1939 i ds cdlrslidefErla crisi més greu que van patir
e1 capitalisme i la civilitZció industrial. La crisi de11929
va tenir 1es arrels més profundes en els canvis en l'estructura
económica jnternacional, després de la Primera Guerra
Mundial.

El crac de 1a borsa de Nova York va posar de manifest
1a fragllitat sobre ia qual s'assentava el model economic
de 1a <prosperitat> dels anys vint.- La crisi va temr un origen
nord-americá, encara que e1 pes dels Estats Umts en I'economra
mundial va fer que e1s seus efectes s'estengue'3sin a la resta
del planeta.

E1 més important d'aquesla crisi va ser 1a profunda i llarga
depressió que 1a va seguir. La reactlvació de 1es economles
europees i nord-americanes va ser moh tardana, a partir
de 1938-1939.
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Ep¡centre de la crisi

Extens¡ó de la cr¡s¡

Colónies europees

Economia comunista

Crisi (192O-1924)

Abrildel 1921
Conferéncia de Londres

sobre les reparacions

alemanyes

1921-1922
Politiques proteccionistes

als Estats Units i e Regne Unit

1922
Llei Fordney McCumber (aranzel

proteccionista als Estats Units)

Abril-maig del 1922
Conferéncia lnternacional

d-" G-anova

Gener 1922-desembre 1 923
Hiperinflació a Alemanya

Gener 1923-juliol 1925
Ocupació francobelga del Ruhr

OC EA

AT LÁ NTI.C

(1924-1929)

1922-1929
Creixement econdmic
als Estats Units

1924
Pla Dawes (s'acorda

una solució

a les reparacions

alemanyes i s'estableixen

mesures per millorar

el mercat financer

mundial)

't924-1925

Comenqa la recuperació

d'Alemanya amb la creació

d'una nova moneda,

d reichsmark
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) Crac idepressió
(192e-1933)

Octubre del 1929
Crac de la borsa

de Nova York

Junydel 1930
Aranzel Smoot-Hawley

Maig del 1931
Fallida del Creditanstalt

Setembre del 1931
El Regne Unit abandona

el patró or

1 933
Fracás de a Conferdncia

Económica Mundia

de Londres: generalització

deL proteccionisme

) eotitiques de recuperació
(1 933-1 93e)

Marg del 1933
F. D. Roosevelt (Partit Demócrata) inicia

la seva presidéncla als Estats Units

1 933-1 938
New Deal als Estats Units

1933-1939
Política d'autarquia económica

i re¿rmamenl a l'Aleranya razi

Febrerdel 1936
Teoria General de Keynes

Juny 1936-abril 1938
Pol r'ca d'intervenció econom c¿

i social del Front Popular a Franga

1 938-1 940
Rellangament de les economies

brit¿nic¿, fr¿nces¿, nord americana,

alemanya ijaponesa
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Q Uts desequilibris de I'economia
mundial

La Primera Guerra Mundial va tenfu uns efectes económics molt orofunds
[u. .r vañ féi sénrrr duünt iot él*feliodé d'eñtreguérres i éizspeóiáfen

kffi -rutr**:'* üuG
de les fletxes -
és proporcional. 1.1. Les conseqüéncies económiques de la guerra
Les dades s?xpressenenm'e.dem'ionsded'are' 

La situació al final de la Primera Guerra Mundial
a Deutes interaliats fr (Reparaclons> que devia\ enfinalitzarlaquerra ' Alemanyael 1e21 La Gran Guerra va SignifiCar la desarticUlaCió de les eCOnOmies dels paisop

DOG. 1. D¡ur¡s lNrERALlArs I REpARAcloNs combatents, que haüen orientat tota la producció i tota I'activitat económici
ALEMANvESDEspRÉsDrmPnmrnnGu¡nnA a l'esforg bél.lic. Quan el conflicte es va acabar, les economies, especialment
Mutolnl' i r les dels paisos europeus, es van haver d'enfrontar amb greus problemes-
) Analitza les causes i els efectes : , a- tr

ders renómens que es r.ür"",""- 3 / ,*-vtll]lT:l lt:.^,-11 qlff havia significat la pérdua de milions de vides hu-

enaquestdocument. 
-"'-"-"'-' 

::,; j 9)ySl"s en els camps de.batalla;la destrucóió de béns dAEürpám¿ñii d'rn-' 
S. 1 1o)fraestructurep¡-fu paralització dE noves invérsions per dur a rerme el ñán:

, -renimenr rTa tEhóváció de I'aparelFproduair-r.-G.r ,;
A més, Clcon{Iieueleavia tin$txns-costeq -f!¡ra¡1érd nfoh elevats. La des-
pesa militar no es va poder sostenir amb els ingres-ios-fiSCáTs*hormals i
s'havia hagut de recórrer a altres fonts de diners: les reserves d'or, I'emissió
massiva de deute públic (al Regne Unit aquesta emissió es va multiplicar
per dotze i a Alemanya per vint-i-vuit), augmentar el paper moneda que hi
havia en circulació i demanar crédits a altres paisos.

Aquestes mesures van tenir efectes económics molt greus. D'una banda,Ia
creació excessiva de dinerry@q@flFa la depreciació de les monedes i a

_una 1]*e-a rápida dels.prehí (rnflácló!""I de I'altra, els esrats es van endeü:-
tar i ál problemá del deute inrern ptáqfegg.eldel deute exterior, princi-
palment amb els Estats Unirs > 1obc. r). v '-v {¡ó-

Les conseqüéncies económiques dels tractati de pau

"Piq qFqgq_d9_pg¡¡14grbé-yan tenir, a curt i mitjá rermini, diversos efecres ne-
gatius. No solament es van r-mpOs_ar fones inrlemritZacjqlg als paisos ven-
gug, sinó que a més es van fragmentar els grans impens de l*EüroT-afeñtral
i onental (i'alemany, l'austrohongards i l'otomá), amb la qual cosa es van

-j -$esmantellar grans espais económics unificats, es va trencar la uniü[ mó:-
netána, ván"ñéiférnÑJJfróñtérelduañeres i es van desorganitzar els sisre-
mes de transport. Alemanya, en particular, va perdre unes regions mineres i
industrials molt importants (Alsácia, Lorena, la conca del Sarre, I'Alta silbsia)
i van recaure sobre seu una gran part de les reparacions de guerra.

A aquestes conseqüéncies catastrófiques es van afegir, allargtermini, dos
problemes més que van dificultar gnc Ía més l'articulació económica: la
falta d'entesa e¡trq Europa i els Estars units sobre 

_b- 
qllgqqqd_clq_d*gt"t

entre els aliats,l'i e[ pagiment de ]es reparacions de guúa-qu" ho..-rri".,
d'afrontar els paisos derrotats > (Doc. t). - ' l,

Els aliats no van aconseguir arribar a cap compromís per resoldre conjun-
tament els deutes i les reparacions alemanyes. Així, mentre els nord-ameri-
cans reclamaven la liquidació dels deutes i es negaven a donar l'ajut finan-
cer per portar a terme la reconstrucció, els aliaB europeus, particularment
Franga, exigien als venquts les indemnitzacions pels danys causats, mal-
grat que les seves economies estaven a la ruina.

DOC.2. PnmclpActó EN rA pRoDucctó

MuNDTAL DE MANuFAcruREs. (En tant per
cent.)

Font: l nd ustr¡alisot¡on et comerce extét¡eur, 1 945
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4.000
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3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

FMNEA ALEIIANYA

DOC.3. ResrRv¡s o'oR lt¡toNETARt EN ELs

GRANS PAISOS INDUSTRIATS.

(En milers de milions de ddlars.)

> Explica els canvis en la producció
manufacturera i en les reserves d'or
dels paisos més industrialitzats
i valora'n les conseqüéncies.
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internacional

&t 4nt la faha d'acor{ i en aplicació del tractat de versalles, la comissió
@ ar, er rgzt,en 132.000 milions ¿. -ur[, o, (3=.0:oo

Es efectes per a l'

la Primera Guerra Mundial, peró, no sols va afectar les economies dels
paisos combatents, sinó que va desarticular el sistema económic mundial.

ial entre els
;os no industrialitzat-s, exportadors de primeres matéries, i els paisos
*trrtitr^t

DOC.4. El pnosl¡:r¡n oe l¡g nspnnnclolrs
I DEtS DEUTES INTERALIATS

Per a elis leis aliats], els deutes de guer-
ra I les reparacions eren obstacles per
al restabliment de la vida económica nor-
mal al món sencer. Els Estats Units, com
el Regne Unit, eren una nació óomer-
ciant, estaven interessats en la reobertu-
ra dels mercats i en la restauració del po-
der adquisitiu de tots els paisos. Peró
aquest renaixement era imposslble que
es produÍs mentre el corrent ordinari del
comerQ intemacional estigués travat per
la situació anormal resultant d'uns paga-
ments tan fons com els de les reparacions
i els deutes interaliars.

L'anul.lació erá, doncs, per als francesos
un acte de justícia, i per als anglesos, gai-
rebé un deure de bona política [...].

Havent re-butjat el ppfledgls Estats Units
Ia t-esi lrin iesa p!ft.í*t.o nsl derái-Ta
desproveida de cap fonament moral-ila
tgsl b¡.q¡jc1 perqué imposava a Améri-
ca totes les despeses d'aquesta operació
general d'anul.lació. els deutors europeus

,fcavolía cobrar. VánXaber, també, que

I Ámtrlca eli notiTicava la intenció de re-
i butjar I'accés dels seus mercars linancers
i a tot"t les nacions que refusessin conso-

{ tiaar els deutes contrets i comengar els
l, Pugr-..ttt.

"Paro 
.n aquest moment els préstecs ame-

r(ans encara gren el fonament de totaja
rebs{strucció e u ropea.--*) 

F. H. StMoNDs, Histoire de l' Europe
f-
I d'aprds guerre,1929

,.,1!> Explica el significat de les dues
r' primeres frases del text.

)'Per qué l'autor del text afirma que
els préstecs nord-americans eren
essencials per a la reconstrucció
europea?

ffi?fsistema"i@va abandonar, perqué all:':* t +!l '' i -IuS¿ai-
tE,p". poder afrontar els pagaments de guena,¡-1n émEtñ-m¿s dinerjel q--ueü' ycr Puucr d[urrLar srs PaBaurcrrLb Llc Buclra¡J1-l.ellreLre mes qmej9glque
po-diencobrilLe1g_eJesreservesd'aquestmetall,cádá-*vefaZamélÍduiáás
> (Doc.3). La,/conseqüéncia d'axó va ser oue es va dislocar el comerc inrema-> (Doc.3). La/conseqüéncia d'axó va ser que es va dislocar el comerg intema-
cional, es v{ produir una anarquia monetaria i es va disparar la inflació.

1.2. Eldeclivid'Euro$a i l'auge dels Estats Units

¡roduir 
una anarquia monetária i es va disparar la inflació.

,^t,,,r l ''r,1.^
{

V',r " '

ivid'Eur

g-; van.trob4¡

Firs a&;liinents i de les primeres mar¿des per I'auge de"la demanda eu-
ropea. Peró, a paftir del I92I, a mesura que es recuperava 1a producció a

Europa, es van reduir les importacions (que representaven el 60 o/o del co-
merq mundial) mentre que van augmentar les exportacions dels paisos in-
dustrialitzats.

ttzats.

A més, el conflicte, va desorsani ¡zar el sisGmímoriétari inte
sat en la convertibilitai

Després de Ia Primera Guerra Mundial va fer fallida el sistema económic
intemacional anterior aI I9I\,basar en la posició d'Europa com a centre
frnancer i industrial dll mon(Eis Esrats units va passar a tánir I'hegemonia
en I'economia mundilll \

Els canvis en la indústria i elcomerf

Edpl,a_if:dustnal, va decaure el pes econdmic i financer d'Eüropa, com a
resultat de l'esforq excessiu que es va fer entre el 1914 i el 19IB, i els Estats
unirs es -var-c--o-,nvertir -en la primera por¿ncia industrial der món. Ár nñái
3t t" düá;;;i it oT-pfud-*üra¿ññ?a-ders-rsráGrrnirs va
arnbar a significar el 42,2 o/o del total mundial, menrre que la dels princi-
pals paisos europeus va caure al 33,8 o/o ) (Doc.2).

Pel que fajüsrugla, Europa va arrar perdent mercats a ultramar. per la se-

raut tan gr{n, qqg ya poftar aquest país a gcuri- i:'*' *-" ,': ,'
reséñ}es d'or mundials.

va banda, Ia balanga comercial dels Estats Uni[s va experimentar un supe-
rávittan-gjq+,.g!g-Yapoft araquesrfris-ig-c,_rr-mi¡al$F.¡¿-táffidéiesráüt tan gl4, grlg ya p
ñGives d-or mundials.

la meltat de I

Els canvis financers

Els préstecs que els Estats units van concedir a Europa durant la guerra
van canviar la seva posició de país deutor a país creditor ) (Doc. t).
La supremacia dels Estats units es va manifesrar en el fet que el dólar va des-
pb9gl_]4Jjr¿ragn-aprincipal moneda internacional i h toiúlG Nbvá

Srk es va,co-4.vertir en el centre-fifslc9_Lgrgndial, en deirinüñiAe Loñdd.

@u-uoj*"ü--*^'"'¿il**;;;-";;;i;.;:;;;;;;'
abÍñpq"lta-me4! pgfl]_q:_gp els-._s*q1¡s.Flé"9te.qs: van fer inversions de rendibili-
tát-düblósa, especiaimént a Alemanya, i van concedir préstecs a curt ter-
mini, que en qualsevol moment es podien repat riar.

EIs problemes económics d'entreguerres

xPatró or: Sistema monetari internacional
vigent fins a la ddcada del 1930. Establla que
les monedes de tots els paiios que pertanyien
a aquest sistema eren canviables per una
quantitat fixa d'or.
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DOC. 5. Mnulresrnctó D'AruRArs

r Lo¡¡on¡s (1921 ).

) Per qué va augmentar l'atur després
de la guerra?

ESTATS
IJ NTTS

RESTA h.!
o¡r vóru

DOC.6. í¡¡o¡xs wtulr¡otnls DE pRoDucctó

MANUFACTURERA.

Font: D. H. AtDCRoFt, De Versalles a Wall Street,

I 91 9-1 929, 1985

) Quins canvis observes en els índexs

de la producció manufacturera
en les tres dates escollides?

) Quina n'és la causa?

204

1.3. La crisi económ¡ca de postguerra, 1920-1921

Després de la guerra, I'economia va semblar que es recuperava, per:
áquesta situactó aviat es va acabar i va esclatar una crisi molt greu que Ii¡

afecrar principalment els paisos europeus.

Un cop assoiida la pau, I'economia internacional va travessar, entre etr

1919 i el 1920, un boom economic intens peró curt. Els paisos europel._:

necessitaven béns d'equipament (maquinária, eines, material de tran-'-

port...) per reconstruir les i.nfraestructures i I'aparell productiu, i tamb.

per elaborar articles de consum per satisfer les necessitats de la poblaci-
Les economies dels Estats Units i del Regne Unit, i les d'altres nacions.lc-

ves com el Japó i el Canadá, es van beneficiar del notable increment de .¡

demanda europea\

Aquesta despesa immensa dels paisos europeus va ser possible perqué es r-;

mantenir el sistema de crédits que s'har,ra establert durant la Gran Guerra

per la qual cosa els paisos europeus disposaven de préstecs barats, especia--

ment per mitjá dels crédits comercials nord-americans. El creixemq¡rt ecc-

nómic i I'expansió del deute van afavorir una alqa brusca dels preus que 1.4

generar una inflació a escala mundial. ,:r,..r ,l

Aúat va quedar i.nterromput e1 crekeme,4l economic, perqué els Fstats Uni-, '
van frenalbruscament la seva polÍtica dé'irédits a I'exterior; La greu recessir-'

de f gZO-f 921 s h'iidnsid.rri ,nu manilestació tÍpica d'una crisi de ,..o.-
versió d'una economra de guerra a una economia de pau. Per aixo va se:

una crisi curta, selpida d'ur¡a perÍode de creixement econÓmic > (Doc.6)

L"

tenLar restaurar el sistema económic liberal de la preguerra. El primer pas

per fer-ho va consistir a frenar uáa inflació sense precedents. Per aconse-

guir aquest objectiu, calia displinuir la quantitat de di.ners en circulació ,

r-rtornart'al patró or,,qyeha/a estat alterat durant la guerra per les emis-

sronsincontrolad¿'d-áé-din4 pqr part dels paisos contendents. Pero va fal-
ii tar la cooperació internacionalper aconseguir aquests fins, ja que la ma-

joria dels paisos van eslablir politiques que no alavorien els intercanvis.

El problema de la inflació

En aquest panorama va resultat molt difÍcil aplicar mesures eficaces pei
afrontar e1s problemes económics. La manca de cooperació internacion4l
va quedar paten[ en la disparitat de les polítiques económiques que es van
posar en marxa per superar la lnflació:

o Els paisos neutrals, i també els Estats Units i e1 Regne Unit, van aconse-
guir aturar ia inflació adoptant una política deflacionista*;qnolt severa:

retallades de la despesa pública, pujada d'impostos i reducció de 1a mas-

sa monetária que hi haúa en circulació i dels crédits. Aquesta lluita an-
' tiinflacionista va comportar, a curt termini, un descens immediat de 1a

producció i un augment del nombre d'aturals (cinc milions als Estats

Units i dos i mig al Regne Unit) > (Doc.5). Al costat d'aquestes mesures.

aquests eslats van intensificar el proteccionisme per combatre 1a com-
petencia exterior. ¿. '

o Un segon grup de paisos -Franga, Bé1gica, Italia-, que tenia deutes e1e-

vats, es van veure impotents per tallar la seva inflació aguda i persistent
a causa dels problemes que van haver d'afrontar per reconstruir les se-

ves economies, i no van aconseguir frenar-la fins a1 1926.

f-l rgzo f l tszt l=_l tszs
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llOC. 7. Nr¡'¡s ¡t¡me¡vys JuGANT AMB BtrLrETs euE HAVTEN pERDUT Tor
EvAtoR QUE TENIEN A cAUsA DE I.A HIPERINFLACIÓ.

DOC.9. Es ¡rrcres oe [A HtpERtNFrActó ALEMANyA

Fins a la invasió del Ruhr, la polÍtica inflacionisra havia estat
presidida per la por de l'atur. Ara s'haüa produit un atur mas_
siu, i encara que el renaixement de l,esperit nacional havia
atenuat en gran part la virul¿ncia dels seus pitjors efectes se_
cundaris, la inflació continuava amb més forqá que mai [...].
Els petits delictes, els dellctes desesperats, proliferaven per_
tot arreu [...]. e U major part dAlemanya va., .o-e.rga. a áes_
aparéixer a les nits els canalons i les canonades de les teula_
des. La gasolina es rreia amb gomes dels diposits dels
automóbils. L'intercanvi es va convertir en la forma més cor_
rent de comerQ, i els metalls i el combustible es van comen_
qar a utilitzar com a moneda ordinária i com a mitjá de paga_
ment. Una entrada de cinema costava un tros de carbó. Arnb
una ampolla de petroli es podia comprar una camisa, i amb una
camisa era possible aconseguir les patates que necessitava
una famÍlia. El L922 Herr von der Osren pagaval,apartament
d'una amiga,seva aIa capitai de la pronncia,4mb mirja lliura
de mantega al mes, peró a l'estiu del l923ja li costava una
lliura sencera. <Estávem tomant a l,edat mitjana>, dera Ema
von Pustau.

[ ] Alguns comerciants que havien patit robatoris es van tro_
bar que els lladres s'haüen endut les carteres i els maletins on
guardaven els diners r haüen deixar els bitllers que hi havia
dins escampa 

" o .' t.';;,,, 

a,ri,,i??; Siix :: i:i,í,; tr :, i ru

) Observa la taula i explica qué és la hiperinflació.

)' Quéés l'intercanvi? Explica per qué en aquests anys
els alemanys no feien servir la moneda com a mitjá
de pagament.

\]Política deflacionista: polírica economica
Q$te com^a principal objectiu f ren,ar.]gl5a
oers preus. per aconsequir-ho es redueix
e@aencirculació,
@tslesredueix
la despesa pública.

Juliol de 1922

:en€r 0e I 92J

Juliol de 1923

igost de 1 923

Setembre de 1923

Octubre de 1 923

Novembre de 1923

lesembre de 1923

i'it

117 |

I

4.281 )

84.186 l

1 1O.OO0 i

23.s00.000 i

l

6.000.000.000 i

s22.000.000.000 I

1 000.000.000.000 i

t Iaya haver un tercer,grup -Alemanya, Ausria, Hongria, Txecoslováquia,

l:19"Y, 
q": 

",u 
gerdie el control sábre els preus i va parir.l,experiéncia 

r , , ,traumatica de la hiperinflació, Els preus.r dlrpu.urr.r. i 6i¡uu.r.uJu l-11¡, ,i'r..1
dia, ilins i tot ho árribaven a fer unes quanres'u.grd.rJnin -rr.i,
_dia.

--a¡itua9i9_més especracular i ra que va renir més rranscendéncia per al ru-
:ur va-ser -la d'Alemanya. per finanqar er déficir pressuposr;;i, l,.rrd".,tu-
nent de la guerra, les despeses de Ia reconstrucciá i res carregues de l,ocu-
¡a9.ro i de les reparacions, el govern alemany va emetre una quantitat de
:itllets excessiva. Aviat es va desencadenar una pujada d" preui imparableáÑa enfonsar l'economia ) (Docs.7-9). Com a conseqúéncia, Alemanya-'-1:ggpendre el pagamenr de res reparacions de guerra. Franga i ncrgiáa
ranocupar la conca industrial del Ruhr 4llg"lq üd ]D23 pe. ,ercaba-
Lai-se de f impagament Lgglaeió_r,za-s.. r,%Hr.ry;;.;i;;;;ors i una
:atástrofe per a AlemanIiA:isrema monetari de la qual es va coi.lapsar,
;mb la qual cosa va desapañxéilffia}atltat de pagañEñT--

DOC.8. Ln nlp¡nl¡l¡mcró A ALEMANyA.

El restabliment del sistema económ¡c internacionar.
Elpla Dawes

Pgr lg-stq.b]!¡ el sisrema monetarl internacional, es va convocar ra confe-
réncia Internacional de Génova el 1922 amb l,objectiu d'esrabilitzarres
áonedes i tornar al patró or. Els Estars units s'havien avaneari er r9r9

: : oroblemes econdmics d,entreguerres
20s



$
préstec

DOC. 10. Pu D¡wrs.

) En qué va consistir aquest acord?

Defineix: infl ació, deute exterior,
balanqa comercial, patr"ó or, recessió,

hiperinflació, patró canvi or,

proteccionisme.

Descriu com va evolucionar
l'economia mundial entre el 1 91 9

i el 1924.

Compara la situacíó económica de la

postguerra als Estats Units i a Europa.

Explica:

. Els electes economics i financers de
la guerra per als paisos contendents.

. Quina va ser la causa del boom
económic flns al 1920.

. Les causes i les conseqüéncies
de l'ocupacló del Ruhr per Franqa

i Bélgica.

Analitza les diferents polítiques
per controlar la inflació i posar

les bases per recuperar l'economia
mundial.

Valora els objectius del pla Dawes.

DOC. f f . EL RercnsntnK, tA NovA MoNEDA D'ALervlnwvn DEs DEL 1 924.

) Per qué va ser important la creació d'un nova moneda alemanya?

van restaurar el patró or sense la parttcipació d'altres estats. A la resm d.
paisos els va ser difíci1 ler aquest mateix pas, perqu¿ les reserves d'aque.-
metall dels seus bancs centrals eren escasses. D'aquí ve la proposla que \-i

sorgir en aquesta conferdncia, 1'anomena¡,patró canvi or, que significar:
donar suport a la moneda própia en pafi amb les reserves d'or i en pa:--

amb divises d'altres paisos. L-a majona d''estats van adoptar aquest,sistem;

Per impulsar e1 comerg mundial i l'expansió economica s'havien{elimina:
els obstacles proteccionistes. No obstant aixd, eI proteccionisme va avan-

Qar en to|s els paisos, en particular als Estats Units i al Regne Unit. A1s E=-

tats Units, la llei Fordney-McCumber del 1922 va aptjar ies tarifes dua-

neres* flns al 38 o/o de1 valor de 1es mercaderies importades, i a1 Regn.

Unit, les tarifes McKenna les van apujar fins al 33 %.

L'estabilització de les monedes europees depenia, també, de la solució C.

dues qüestions delicades: 1es reparacions de gueffa alemanyes i els deute-.

entre e1s ahats. Després de moltes discussions, .el 1924 es va acceptar ra

proposta dels Estats Units, l'anomenat pla Dawes. En primer 1loc, el p,'
Dawes tenia com a ob¡ectiu la normalització de l'economia alemanya. E-

p1a va deixar intacta la quantitat de deute de guerra que havia de paga:
Alemanya, peró va reduir drásticament els pagaments que Alemanya har-r,

'de fer cada any. cada anualitat podia ser més gran o més petita, ja que s'a.-

justaria al ritme de creixement de l'economia alemanya. A més, la banc,,
,nord-americana va concedir a Alemanya un préstec molt elevat amb e-

qual va poder afronfar e1s pagaments, fer una reforma monetária i tornar a-

patró or ) (Doc. t0). Alemanya va aconseguir d'aquestamaÍtera estabilitzal
l'economia entorn d'una nova moneda, eI reichsmark, que va permetr.
iniciar una recuperació económica a partir del 1924 > (Doc. 11).

La solució de 1es reparacions i l'estabilització monetária alemanya van per-
metre reprendre el corrent de capitals procedents de1 Regne Unit i dels Es-

tats Units. D'altra banda, el mateix p1a Dawes va preveure la reducció del.
interessos dels deutes dels ahats. Ql 6
Peró totes aquestes mesures van crear un problema: van significar que l'e-
quilibri de l'economia mundial va passar a recolzar-se quasi exclusi-
vament en I'acció dels capitals dels Estats Units. Efecdvament, el 60 9.

dels préstecs i de les inversions van provenir dels Estats Units r, en un graL
més petit, del Regne Unit. La major pail dels crédits van lenir dues destr-
nacions preferents: Europa, sobretot Alemanya, que va rebre més d'un tere

de 1a inversió exterior mundral, i eis paisos d'ultramar (i'Argentina, el Bra-
sil, Sud-áfrica, l'Índia i e1 Canadá).
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La frágil recuperació
dels anys vint

rygng*gu5L{ia-l va conéixer a la segon¿ meirar dg.la década dels ünt
@W,a a"gTp-ql¡ry Peró, en reaiirar, aquesra <era de prosperitat> es vi
@!t@tq Eg¡¡ Unrts, menrre que a la resta de paisos uqrr.rtu expansió va
m.molt limitádá.

Ll. Els feligos anys vint als Estats Units
ft"expansió económica va tenir el centre neurálgic als Estats units, que
ggn experimenrar. enrre el 1922 i el 1929. un creixeménr especracular,

ry d. la producció industrial com de les exporracions, la qual cosa va
meforgar-ne el paper hegemónic com a principal subministrador de ma-
mmrfactures i de capitals a I'exterior. L'expansió,eppnómica dels Estats
trjnits es va caracteritzar per fet que es va recoizat'efi se.tots i práctiques
¡conómiques nove-s.

En primer lloc, yan expe{lmenrar un lorr impuls 1., ,rorr"9irrdústries,
aom la de l'autóinobil. l'elé'étnca (elecrricitar, te{qfon, cinema), la de fabri-
:ació d'electiodoméstic$(frigorÍfics, rádios), la qüimic4(refinamenr de pe-
roli, pneumatics, adobs, productes.{armacéutics) i I'ae\ionáutica, i er des-
envolupament de les noves fonts d'üárgia: I'electriiltat i er petrori.

La indústria de l'automóbil va ser el símbol dels nous temps. La fabrica-
uó d'automóbils es va quadruplicar i els Estars units uun uráparur més del,ry -ae ta producció muñdiál. Er rgzg, dels 35 milions de váhicres que hi
haviá en circulació al món, més de 26 milions corresponien als Éstats
Ljnits, davant de poc més d'un milió al Regne Unit i Franga.

En segon llo9, 
-a 

les indústries nord-americanes es va imposar la producció ,,s ,
cn massa. El desenvolupament dels motors el¿ctrics i de combustió inter- Y
ü;;'a¿iirtar la mecani izació de la major parr de les tasqueql A més es van
aplicar nous métodes de racionalitzaciQ*del rreball (taylorisfre*) i de pro-
útucc_ió estandarditzad,a i en cadena (foPdisme*) > (Doc. r2). El resultat de
iot aixó va ser i'augment de la produggiq sense increm.nut.l voium de la
má d'obra i l'abaratiment dels preub:$er h reducció ders cosros i l'aug,
ment de la producció.

L:na característica que va ser una gran novetat va ser el des&t oll_,pament
de l-a public-iqrt (premsa, rádio, cartells...) j de nous ,iit.-., de cámpres,.r,
a terminis. La publicitat estimulava les vendes, i [a compra a terminl va
permetre que persones amb salaris mitjans i baixos poguessin comprar
productes. Es va comengar a.desenvolupar un eorrsum de massesi i'i
Pjol."r,rració empresarial va ser un altre iret important. Als Esrars
unrts es van crear grans grups empresarials mitjangant la fusió i la reagru-
pació d'empreses. Aquests grups eren capaQos de fer inversions de cafital
massives per renovar I'equipament industrial.

2.2. La situació europea
Europa es va recuperar de la crisi de postguerra, peró va deixar de ser el
centre de l'economia mundial. Qg,,les poténcies europees només Franga i
Alggranya van tenir un creixemeni important de la producció industnal, a
causa de les necessitats de la reconstrucció d'aquests dos paisos, que ha-
vren patit la destrucció més gran.

Els problemes económics d'entreguerres

DOC. 12. Cno¡¡¡n DE MUNTATGE

o'nuroMóers FoRo n DerRor.

> Qué és una cadena de muntatge?

) Amb quina finalitat es va comengar
a aplicar aquest métode de fabricacié
d'automdb¡ls?

"Fordisme: Aquest terme prové del nom
de Henry Ford, que va ser el primer
a organitzar els prlncipis del taylorisme
del treball en cadena i la producció en série
d'automóbils (cadenes de muntatge).
*Tarifes duaneres o aranzels: Són
els impostos que han de pagar els béns
importats.

*Taylorisme: Creat per F. W. Taylor,
va ser el primer métode d'organització
cientifica del treball. Consisteix en la divlsió
del procés de producció industrial; se separen
les tasques de creació i organització, portades
a terme per executius, directius i enginyers,
de les tasgues d'execució, que recauen
en els obrers. En el procés d'execució, cada
obrer fa de manera mecánica una mateixa
operació del procés de producció, a la qual
s'asslgna un temps precís.



PARTrcrP cró eru u
PRODUCCIO MUNDIAL

(1929)

INVERSIONS DELS EUA
A L'EXTERIOR

(en milers de milions de dólars)

Franqa va millorar la seva indústna grácies a l'impuls dels nous sectors-
I'electrici Lat i I'agr.o¡n oQil 

^i 
al dinam is m e emp resarial./rllr \ll\

A Alemanya la récuperai¡o de I'economia va comenqar a parrir del I92:
El desenvolupament economic alemany es va reanimar, a[avorit,.Wr l'z-
fluéncia decapitals briránics i, sobretor. nord-americunsl'ier la rañonalir-
zació Uel treball i per thtconcentració empresarial. pero eLcreix.*.nF.=
basar en un fort endeutament, cosa que era un risc per al futur.

Ai Regne Unit el període lg24-Ig2g es va caracreritzar per un relatiu e;
tancament de l'economia. El govern británic va decidir retornar al patro c:
amb el valor que tenia la ltiura el 1913, enfront de la majoria de parso=-

que van devaluar 1es seves monedes. Aixó va provocar que els productrs
británics fossin més cars i que caiguessin les exportacions.

2.3. Límits idesequilibris de l'expansió

Els Estats Uniis van experimentar, entre eI 1922 i el 1929, un ritme forr o¿

cieixement de la produ{@4-nndustrial, que va passar del35 
^L_411" 

del r.'
tal mundial; van ser el mercat més importanr (12 % del rotal munáiáDf .,,:
ser e1 principai proveidor de capital (60% del total mundial) > (ooc.l¡}

Aquesta <prosperitat>. peró, tenia desequitibris import ants,. que van pe:-
sistir durant tota la d¿cada i que afectaven altres zones del món:

Un primer problema va ser la cri$i permanent dels sectors tradiciq
1alq,, La producció agrÍcola va augmentar per la modernitzacio i Ia ii-
canitzacíó, peró el mercat es mostrava incapaq d'absorbir una pfodugB.
que augmentava, -!a qual cosa va provocar la caiguda dels preus entre ¿ü

... 1921 i el 1929 ) (Doc.14). També es va produir I'estancament dels sec-I ' tors industrials tradicionals -carbó, téxtil, sideúrgia. naval- dava:-
l'expansió de les indústries noves -electricirat. p.troli. quÍmica. au:.--
móbil-, que van acaparar la major paft de la inversió.

o un altre facror va ser g}' descens de la capacitar de-consu!r._4" l'a_p¡
' '.p[qcio. Un primer motiüva ser e.l reparrimfnt desiguut Ll, b.n.licrs-r;^

dustrials: als Estats Units els benelicis empresarials van créixer el 6i :;:

mentre que eis salaris no-B, van augmen tir el rT o/o, Cosaque limitava ;nr

capacitat de compra de la majoria dela població. La caiguda de 1es re;
des agráries, I'endeutament dels camperols i les altes taxes d'atur (entre eJ[

10 i el 12 o/o) 
feieA que amplis grups de ia població consumissin qr__gl!pc,:

com que la producció industrial va augmentar a un ritme superior al ie
. la demanda de productes, moltes indústries van haver d,afrontar lm
!.

qü, creixement dels estocs (mercaderies que no podien vendrej.

,$-1 
. El comerQ mundial també es va estancar a causa de la recessió i¿' consum i de 1a imposició de taxes duaneres a les importacions, que ¿!

van incrementar amb les politiqugs-proteeeion$d$adoptades arran ia
la crisi det 1921. Entre el I9l3 i el 1929 el voluñ del comerg inrerr--
cional va augmentar e727 o/o davant del34,5o/o delaproducció mundj,¡l

o La inestabilitat del sistema monetari internacional va ser un altre eo--

.$, cull important. EI sistema del patró canvi or no va aconseguir estabi-[--
zar la siútació per Ia falta de cooperació r¡n¡er:ec¡apal i per Ia rivalium
entre els grans centres linancers (Nova yorX, Lonárei paris).

"' o Finalment, també es va produir un descens de les inversions de caBü

ffi , tal en les activitats productives. Molts capitals es van invertir en boro,u' ! 
perqué l'especulació oferia mes beneficis que les inversions en acti\,tláL;
indusrrials o come rcials.

DOC. I 3. L'¡co¡¡orurn TNTERNActoNAL.

) Quina era la importáncia dels Estats
Units en l'economia mundial?

DOC. 14. Ln cnrsr o¡ r'nenrculTuRn
NORD-AMERICANA

Massa grangers americans s'han conver-
tit en homes de negocis. Del 1850 al I92A
Ies circumstáncies excepcionals els han
falsejat les condicions económiques [...],
les immerses necessitats d'Europa durant
la guerra del 1914 han proporcionat al
granger de l'Oest Miqa la il lusió que ii
era sulicienr produir en grans quanlitats
per vendre molt i ennquir-se de pressa.
D'aquí ve la tendéncia d'incrementar el
benefici comprant máquines agrícoles i
noves terres, i si no es tenien els diners
per ler-ho, es d'emanaua un préstec.

A. MAURots, Chantiers américa¡ns, 1933

) Per qué els grangers nord-americans
s'havien endeutat tant?

ar

Defineix producció en massa, estocs,
taylgr.isme, for:disme

Explica per qué els inversors van
preferir e$ecular en borsa en lloc
d'lnvertir en activitats productives.

Justifica per qué el model
de creixement dels anys vint tenia
grans desequilibris.
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O Ut crac del IgZg i la gran depressió

El creixement económic dels anys vint es va frenar bruscameni el 1929.
I'octubre d'aquest any q: yaprgd¡i1_la ffllid"a de la borsa de NoñTé*rT,
que va provocar I'enfoniáment de les inuSdions i de I'actiütár economica
üFBiát5ffi p.,jpá' eúpipmacia ..orró-i.u d', qu ést pais va f.. qüá1a-.risi
arüE?ifiriirÍs Ia dimensió d'una crisi económica mundial: el! es v3 plo--
ilqr1Sg4rynr una gran pan áá'iá aecada d=elp rrenra (¡) :

3.1. Les causes del crac borsari
renfonsament de la borsa de Nova yorft,$l lamós qrac del 29. va ser el
ietonani de la crisi económica. nero lgg(ailes uun ,Mffifrndes i cal

¡l¿crisidelssectorsindustrialstradicionalécomeltxrtffibo)a
$a.*'gi u i I a consrruc.i o'u,,ui ;t;;;;;; il l"Jttr^ry.kíJr1ys a n re-

riors al crac.Ya passar el mateix amb I'agricultu{que patia una crisi
perrnanent des del 1921. t ''-'*

¡ Fins i tot els sectors industrials més afavorits per l'expansió -automóbil
¿lectrodoméstics- van experimentar ja el 1927 les conseqúéncies
rlisminució del poder de compra dels salaris i la caiguda de les rg

ció d'habitatges parriculars, i el 1928 en la d'edificis coáerciars

prüant, i aixó va atraure nous inversors. La sit de Ia borsa, peró, en
¡immliut era moh frágil a causa del desequilibri eltre l'estancament de I'e-

-¡:e bé, malgrat aquests signes amenagadors, entre eI llzl i ra primavera
letr 1929 el valor de les accions de la borsa de No/vork va toniinuar

DOC. 15. ELs síMproMEs DE rA cRtsl

-Qué li sembla la situació económica i
financera dels Estats Units? Alguns es-
timen que la situació actual, en aparen,
ga molt brillant (el desenvolupamenr

. constant de la producció, reflectit en gai-
rebé totes les estadístiques, l'ascens con-
tinu de les cotitzacions a Wall Street), no
es podrá mantenir gaire temps i que una
crisi brutal esclatará molt aüat.

-(Paul Reynaud). No es tracrará d'una
crisi üolenta 1...1. De tota manera, esti-
mo que una crisi apunta als Esrals UEls.

_ nTfrrTe! tonts de iiquet, .sLiil.sgotu.
des, els ágricultors es queixen, la sirua-
iio del t¿xti1 és difÍcit. Hi há rnpé.p.o-
ducció d'automóbils i .1, .rro., .r.o.r,
per falta de mercats 1...1. D'altra banda,
l'alga contÍnua dels títols ha desenvolu-
put .l gurr per I'especulacié 1...1. Alguns
retrocessos. com els que s'han produit
en aquesis últims dies a Wall Street, no
s'han de menysrenir [... ] aql5!g,s-o_t-e-ls
signes precursors.

Entrevista del diari Temps
al diputat francés paul Reynaud,

1 5 d'octubre de 1 929

) Quins eren, segons l'opinió del polític
francés, els signes precursors de la
crisi ?

) La va encertar, quan va pronosticar
que (no es tractar¿ d'una crisi
violenta>?

r4lme tenien.

ft¡¡ss accions van comenQar abaixar a la primavera del 1929, a causa de la
Lümmtracció de la producció i de I'ocupació. A més, els bancs van comenQar
Jr ,üoncedir menys préstecs als agents de borsa.

¡lJ. El Dijous Negre i l'enfonsament de la borsa
[:m primer descens brusc de ies cotitzacions, causat per la retirada d,inver-
i$uil[rs. va sembrar el pánic entre els que haúen comprat les accions a crédit,
*uh quals van intentar desfer-se'n com més aviat millor per evitar perdre
mmm diners i poder pagar els deutes. sobradament, eJ.14 d'o-ctubre, áiu .o-
ryut com a D,ijous Negre, l3 milions d'accions Ñ*;ilii"aravenda
ryun¿l demalda gairebe nulll?.

M pinic es va esrendre i el-?9 dei mateix mes es v_an _pg-s,fl 1!3*_v-eqd4 uns
dlmes 1 6,5 mili_o4s, -{laccioñl'm¿s. E1 mercar ?1,¿ .ói táprui i-t.enfo'sa-
mmt dels valors borsaris va conrinuar fins al lg33 > (poc. I oi.

lfu ,@mnemes econdmics d'entreguerres

ti¿o 7e29 1933 .1936 1938

- 
p¡6flri66i[ 

- 
Preus al ,-* . Evolució de¡ndustrial consum lesáciioñJ

(100 = 1913) (100 = 191a) lroo = ilz-o¡

DOC. 16. Evolucró DE rA pRoDucctó

TNDUSTRIAL o¡r_s EUA I DE LEs conrzActoNs
DE LA BoRsA o¡ Novn yonx.

) En qué es diferencia l'evolució
d'aquests índexs?



DOC. 1 7. Bnnnr o¡ BARRAQUEs A LA crurAr DE S¡nrrl¡ et1937.
Aquests barris plens de miséria van rebre el nom de Hoovervilles,
en referéncia al presldent dels Estats Units Hoover (1929-1933).

) Per qué van proliferar barris com aquests a les principals ciutats
dels Estats Units?

DOC. 18. Cntup¡tur¡¡r o'¡MTGRANTS REcoL.LEcroRs DE pÉsoLs

n Cnu¡óRrr¡rn et1937.

) Descriu I'escena i l'aspecte dels personatges.

) Valora en quines condicions va viure aquesta família
nord-americana en la década dels trenta.

3.3. La gran depressió

L'enfonsament de la borsa va provocar una reacció en cadena que -"r

col lapsar l'economia nord-americanaiva donar lloc a una llarga crisi c:-
neguda com ia gran depressió. Les característiques d'aquesta crisi van s::
les segúents:

o L'enfonsament borsari va provocar la destruciiO ¿e I'estalvi (mi1ic-
de grans i petits inversors es van arruinar) i la reducció drástica del
crédit, del consum i de la inversió. Les conseqüéncies es van trasp.l
sar immediatament de la borsa a l'economia real.

o Els bancs es van enfonsar perqud les persones retiraven els estalri. _; perqué molts préste.. 
"r 

rrun-qrr"áu, ,"ni. retornar. prop de g.000 b;i-.
van fer fallida i es van esfumar els estalvis de mrlions de ciutadans.

.r ' . Fl cessament de la demanda i de les inversions va tenir com a cons.-
qúénc\a la crisi industrial i unes taxe's d'atur molt altes. La caigu;
brusca del consum pdvat va accelerar el descens deis preus i dels ber:.-
ficis, i els estocs van augmentar. Er 19291a producció industrial dels E--
tats Units es va reduir eI 50 o/o i 1a fallida va afecrar prop de 23.000 er:--
preses. El 1932 e1 nombre d'aturats va arrlbar a 12 milions de persor--:
(eL25 o/o de la població activa).

. 
-fu11i: 

mé9 ¡!c {el món no disposava d'una¡istgma d'a|uda dels,atura:¡
I ' :l que van caure a la mis-éria. Milions de ciutadan-s es van quedar seL-.

llar i van patir dificuliats de subsisténcia, desnutrició, vagabunderia r

amuntegament en barraques > (Doc. 17).

o L4 c¡i9i agrária es va accentuar per l'enfonsament dels preus i de la c"-

: pacitat adqúisitiva dels camperols (que vabaixar eI70o/o). La miséri¡

ra va ser més gran que a les ciutats. Es van multiplicar les expropiacio:-
de granges pels deutes que havien contret, i un milió i mig de person<s
van haver d'abandonar lorgosament casa seva i anar a buscar feina e:
altres llocs > (Doc.18).



3.4. Els mecanismes d'extensió de la crisi

=ls Estats Units eren Ia primera poténcia eco¡óm4a i el motor linancer del
5on, per la qual .oru iu crisi no u, ,uiUuf u6Ure's per aitres paisis,
amb les mateixes conseqüéncies o amb conseqüéncies encara mes greus.

-¿ crisi es va expandir per la resta del món a través de dos canals: el co-
raerq i les finances internacionals > (Doc. l9).

El comerg internacional

Entre el 1929 i eI 1932 el comerq
¿pl tergos*del seu valor.

;art\dels Esrafi\nirs i t'ápsoyffi-&-ta Tbiai
,930/queelévava les tarifes duaneres d'aquest

mundial es va reduir

TIA S

paÍs un
(Doc.20)

50 o/o,

rn molts paisos la caiguda de les exportacions >

,gesta política proteccionista tan agressiva aviat va ser imitada per 41-

;g1¡aisos, iSSRfSAglnit, paradigma dellliure comerq, que van elá-
.rr els aranzels i van imposar quotes a les importacions. El proteccionisme
sonómic va tenir uns g-!gc!qq nefa¡tos per al comerg-mund,ial. El col.iapse
érrl"¡üe;n+ñi éT ieu 

"rlun.u*..,, 
¿"ru"i tu r"ru d;ñ;; det 1 93 0

ru ser degut a aquestes politiques, cosa que va agreujar encara més la crisi
'-;a allargar la depressió.

[-es finances internacionals

I] segon canal d'exportació de la crisi va ser la magnitud de la repatriació
de capitals, que va desencadenar una crisi económica i financera interna-
i:onal. Després del crac de la borsa de Nova York, eis Estats units van dei-
ql:ielp'.g4gl-qApllal (préstecs i inversions) a altres ñn.t déI-mon-i van
eqil! devoluglQ, {gl,s capitals 

-que 
havren inverritJanreriormenr. Les iepa-

miaToñ'i rirássives de cap!i4! al liarg dels anys seguénts van teniriins eflc-

E9!*r:li.s pei-á ies economies més endeutades.

Fc. 19. D¡ rn pnosp¡nrrAr DErs ANys vr¡rr nls EUA n rA GRAN DEpREssró MUNDTAT.

> Quines van ser les causes de la crisi del 1929? I les conseqüéncies?

!r :rcblemes económics d'entreguerres

DOC.20. CollrÉ oe FtNANcEs o¡l S¡rur
o¡ls EUA eu¡ vA ApRovAR LA rLEt

ARANzELARTA Snnoor-Hnwlry.

) Qué establia aquesta llei aranzelária?

Fallida del
sistema bancari

1t
0

v
:fancament general

d'empreses

/\
/\
Jt

Augment
de l'atur

1t
tl
v

Ba¡xada
dels preus

A
t\
li
V'

Ruina
del pagesia
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DOC. 21. Pnoouccró TNDUsTRTAL coMpARADA

DE tEs euATRE pRrNcrpALs porENctEs

EcoNÓMIQuEs.

Font: fvl. L. ALoNso i ALrREs, Histor¡a contempoñneo, 1986

) Qué va passar amb la producció d'aquests
paisos el 1929? Com ho explicaries?

DOC.22, Evorucró o¡ r'lruR EN LEs rREs

EcoNoMrEs MÉs poTENTs DEL MóN.

) Quina influéncia va tenir sobre l'ocupació
la crisi del 1929?

212

3.5. Efectes sobre la resta delmón
L'extensió de la crisi va afectar tot el planeta, e:ncaÍa que hi va haver
grups de paisos que van patir més: els que tenien una economia que
nia de ia venda de primeres mat¿des a les poténcies industrials, i els
d'Europa que depenien dels credits i de les inversions dels Estats Units-

quest grup, e\paisos me:-@t,per la recessió van ser rors e!{X¡'e¡ag,
pa o{e¡1{,lama1oia de Llati4oamirica, la [!pA,1els paisos delsuda
asiátii.'

Al dany provocai per I'enfonsament de les exportacions es va afegir la re
ducció dels préstecs i de les inversions exteriors, i I'efecte combinat d'a-
quests dos factors va ser el creixement del deute i la ruina de l'economln
de molts d'aquests paisos, que van haver de buscar alires alternadyes flr

l'exportació de primeres mat¿des.

Els efectes sobre les economies europees industrialitzades

A Europa els paisos més afectats per la repatriació de préstecs i inversions
van ser els que es nodrien en un grau més alt.dels crédits i de ies inver-
sions dels Estats Units, és a dir, els paisos d'Europa occidental.

o Alemanya i Austria. Aquests dos paisos van ser els que van patirde ma-
nérá ryés trrutal les conseqúéncies de la'crisi. La situació de I'econoñ
aiemanya es va irobar en una situació molt compromesa, ja que l'auge de
les seves empreses durant els últims anys de la d¿cada del 1920 va ser es,
trmulada per les inversions britániques i nord-americanes i depenia dels
crédits per poder afrontar els pagaments de les reparacions de guerra-
L'economia alemanya va donar les primeres mostres de deteriorament ja
eI 1928, quan va anar descendint el flux de préstecs.

Una particularitat d'Austria, i sobretot d'Alemanya, va ser que el sgu q_ls-

tema bancari estava fortament endeutat amb I'exterior. Quan al maig
de I93 I e[ gegant bancari $grstrÍac, el Crediranstalt, va fer iattida, es vá
desencadenar el pánic i eTpütticffinei7 rétllar els seus diÑ 

.-

d,lajudgi la cooperació internacional haurien donat resultats vitals per
evitar el col.lapse bancari ! 1a crisi del deute exterior. Peró els governs de
les grans poténcies s'hi van negalEl sistema bancari alernany-ñvá con-

@ a : i a c ris i a u s r r i a c a . e t s p rldipzlsSlr-r"c_s 
1 
tg¡r.a-¡ffi 4ñ@rl a-

vanl I'afluéncia de dip_osúaats-qUe volien retirár els diners_, -Jan congelar
els dipósiFen moneda estrangera i van suspéndre el pagament del deu-
te, incloses les reparacions.

Fl col. lapse de1 sistema bancaLla p-ollar_ ap ar ellada ta@bdg$g -gLCte@Tinañqament i, i m¿s, els clienti-pote-toiult es

van quedar sense capacitat de compra en haver perdut els estalvis.

Regne Unit. Al principi, la crisi va semblar menys violenta, encara que
t-ambé vá aóúsar laretirada de capitals. Peró va ser la fallida del Creditans-
tali, on hi havia invertits molts capitals británics, la que up afeclar les se-

ves institucions de crédit. Incapag de sostenir aquesta situació, el govern
britanic va optar per una solució de gran rranscend¿ncia: aba4-do. n41g!
p3tlqgI eI _f_93'|, 9o_sa 

que v? 4qggsegar unes {lgg"s_!Ig¡!lmonedes.

Els pai'sos exportadors de pr¡meres matér¡es< u¡ ¡"J*rl¡
Els primers qugyll.p3qr els efectes més dramárics i devasr.adoJd. h
si vañ ser els paisos exportadors de bens agrÍcoles i de recursos lnine
q*_f¿ys_!ets productespiitiiáiisláñ¿á,i{?L:s¡4t.]_l_q_:3_Ñs
ñdüccro*dáfa derñánda per pári 

.á'ájós2oáós 
induttiáüizades. Dins drr

percentatge d'aturats
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DOC.23. MnRxn or l.n FAM A Lo¡¡on¡s EL 1932. Aquestes marxes van
:8. molt comunes després de la crisi del 1929.

> Per qué es convocaven aquestes manifestacions?

DOC.24. ArunATs ALEMANvs FAN FILA pER REBRE uN pLAT DE sopA
DE rA BENEFTCÉNcln el I 930.

) Qué et suggereix aquesta escena?

¡ Franqa. A Franqa la crisi va ser menys prolunda i més tardana. Les seves

reserves il'or eiitara eren impor[ants, i ]a seva dependéncia financera era
molt més petita. Peró l'abandonament del patró or per paft del Regne Unit
i 1a devaluació de la lliura van reduir la competitivitat dels preus francesos.

*Ld"g1tya,1es fallides baljcaries produides.per la crisi financera interna,
---1na1 van arrossegar darrere seu,tot el sistema monetari, amb la qual cosa
,¿s inversions i els intercanvis internacionals es van enfonsar. Per aquesta
:"ó, podem afirmar que, en un grau més a1t o més baix, totes les econo-
::ies del món van quedar afectades, especialment les dels paisos industria-

---ats, que estaven més implicats en el comerQ mundial > (Doc.2t).

3.6. Les conseqüénc¡es soc¡als de la crisi

-'¿conomia capitalista no havia conegut mai un retrocés tan espectacular.
i:ró encara van ser més teffibles les conseqúéncles socials que va renir, tan[
r'. puilói indüstrialrtzats com a1s paisos -ár.y, desenvolupars.

=. calcula que .{ món industrtalíLzaL eI 1932 hi haüa prop de 30 milions
,il'41qrals, dels quals 12 milions eren ais Estats Units,-m¿i de 6 milions a
1-emanya i més dé 2 milions al Regnglst ) (Doc.22). Aquestes xilres sen-
;: precedents eren eno@á1-tpoca si les comparem amb les baixes
--res d'alur que aquests paisos tenien abans de la crisi

; miséria i la por a la fam es van estendre, especialment entre els obrers
:ls camperols. encara que tampoc no se'n van salvar les classes mitlanes.

.::tre les quals es rra escampar la por a 1a proletaritzacib, és a dir, de perdre

.- seu nivell de vida i els seus estalüs i descendir en l'escala socral a la po-

=¡ió dels obrers industrlais ) (Doc.24). Es va obrir un abisme cada vegada
:::ás glan entre els rics i e1s pobres i el ressentiment social va creixer de lal
:ranera, que es va produir una forta polaització polÍtica als paisos europeus.

=i sentiment d'injustícia contra el poder i el sistema econdmic va envair
:s societats capitalistes i es van desencadenar vagues. manifestacions i

r rnárXes de la fam> ) (Doc. 23). La radicalització social es va concretar en el
-ir".-.nt dels moüments revolucionaris. La por a l'anomenat <periil
r,rig>, és a dir, que milers de ciutadans optessin pel comunisme, va conduir
, una forta repressió governamental i al'aparició de grups polÍtics d'extre-
ra dreta, que tenlen com a pnncipal objectiu impedir una nova revolució.

: : :roblemes economics d'entreguerres

10 Defineix: bombolla especulativa, crac,
gran depressió, Dijous Negre, llel

aranzelária Smoot-Hawley.

11 Compara els efectes negatius
de la crisi als paisos industrialitzats
i als paisos que depenien
de les exporlacions de primeres
matéries.

12 Explica:

. Per qué es va enfonsar la borsa
durant l'octubre del 1929.

. Quins efectes va tenir la cr¡s¡ sobre
la llibercat de comerq.

13 Analitza:

. Els efectes en cadena que es van
desencadenar pel crac borsari.

. Per qué es van produir
repatriac¡ons masslves de capitals
nord-americans.

14 Valora quins van ser els principals'
efectes socials de la depressló mundial
dels anys trenta.



Jonru M¡y¡'lnno K¡vtes (1883-194ó)

Prestigiós economista
brit¿nlc que va
participar com
a representant del
tresor en la delegació
británica enviada
a negociar el tractat
¿e Vérsálles (l glS).

Va dim¡tir del seu
c¿rrec com a mostra de desacord amb
les condicions tan dures que es van
imposar als venquts, i va pronosticar
que no es podrien complir ique portarien
a la ruina económica dlAlemanya, cosa
que tindria unés conseqüéncies molt
greus per a la resta del món. El temps va
demostrar que les seves previsions eren
encertades.

Les seves tesis, plantejad es a Teoria
general, defensaven la intervenció
de l'estat en l'economia per potenciar
la demanda i el creixement. Serien la base
del slstema económic occidental després
de la Segona Guerra Mundial.

@ I-es polítiques económiques
davant la depressió

La gran depressió va commoure tot el sistéma d'una manera tan profunda,
que va comportar un canvi en el model económic mundial i va significar dill

final del_sistema cap_]tairsta l1b_e14]_,{e_! ge-g!g.I!4*S}p va ser subsriruit=pg.Lrm
no-u mód?j1 caractenfzaf per una intervenció estaiai més forta,en I econg@a-

4.1. Elfracás de les solucions tradicionals
Les primeres mesures davant la crisi van tenir en comú dos tipus de res-
postes tradicionals:-les politiques deflacionistes i el proteccionisme.
o Les polÍtiques deflacionistes. Els governs van tendir a aplicar la recep

ta clássica del liberalisme económic: la defláqg, és a dir, fomentar _lafui-
xada de preus per reactivar el consum. Per fer-ho, van buscar l'equilibri
pressupostari mitjanqanr la reducció de les despeses públiques i la di;
minució del credit i del volum de la moneda en circulació. Alhora, per
recuperar la rendibilitat de les empreses van reduir els salans
aquesta polídca va fracassar completament i es va accen[uar la crisl-

o lls pr_o_teccionismes econdmics. Per protegir les seves in¿uitriei-i l,t
seva agricultura,slq€pyerglya! optar per posar barreres a les impona-
cions.io rran feñncara que sablen qré .ru n.gutiu per al comerq'lmer-
nacional i que finalment per¡udicar(¡les seves própies economjes, ,=

La recerca d'una sortida col.lectiva a la crisi va afavorir iá\c$er¿ss¡a
Económica Mundial dc Londres (1933), en qué es va proposar el rg_tsmr
al patró or i la reducció dels aranzels. Aquesta reunió, p"tó, es váÁcabx
sense cap acord i cada paÍs va afronrar la crisi de manera indlviduál]

4.2. Les polítiques intervencionistes
El col'lapse del sistema va generar un debat al voltant de
beralisme económic. \a sell'economista británic Kevnes
més inter',renciid" l'estat effi

revisió del li.
ui va nronosa-r.{I

provisades d'inrervencló de I'estat en I'economia per rellangár l'actitirat l
Jedruljatl{, com ara linanqar obres públiques i plans d'ocupació, i sub.
vencionar les empreses agrícoles i industrials per restablir-ne la rendibili-
tat. A més, van continuar fomeniant el proteccionisme.

una vegada els estais van comprovar que les politiques deflacionistes no
resolien la crisi, van optar per posar en práctica nous remeis, que van tenir
diferents caracteÍstiques nacionals.

Estats Units: el New Deal

Ais Estats I Tnits el demócrata E D. Roossgllva arnbar a la presidénci431
I93?. en el momenr més intens 4e la depressio: ca@dá-ffi-fiéZñ.1á?e-
maída, enfonsament de la produccio. dála inversió i dels preus i un nom-
bre d'aturais elevadÍssim.

Roosevelt va posar en marxa u

* MIr{t1"T tl&;{1#t4

DOC. 25. C¡mpnl¡yn pu¡LlctrARtA DE

supoRT ALs pRoJECTEs plrBltcs o'ocupnc¡ó
oetNewDeet.

) De quina manera el New Dealva
fomentar l'ocupació?

214

ro ec

-ew Deal Q,

___:_:y.:

o (nou compro-omÍs>). Entre elcone
- 

- 

F -'-

1933 i el I93B va adoptar uiloúunr de mesures per combatre [a deflació-
"^11^^--- l'^^^^^*i^ .i ^-^^- ^^..-^^:< L ,Á :rellangar I'economia i crear ocupació > (Doc.25).

$$n,üi:finei,

(r )



^rnD 
aquesr propostt es van concedir subvencions als agricultors oue

reduissin Ies collites i l'ate
, (1/ (S) zc:'sfcrctc'r obv€4'r Pel que f@ indústria, va afa.,¿e+irt Fóuñ4*or"lá'!til*,,.,un, ru

@
que els bancs oferissin més garanties iññeguretat en ipoSíts i els
préstecs. Es va potenciar el restabliment del sistema creditici i es va re_

millores socials, ara la fixa-
|?a limltacioció d'WhisinÍhPa limitació d€Drorn-adiláEóñi setmanal a 40

L^--^^i--r r , 1rr. ¿\. Y----hores i ét dre¡ a la lliurÁlindicació i a)íñ?$dfficti iva.

ar el bancari, per-
DOC.26. LA polílcA EcoNóMrcA NAzt

,.S1tler i els dirigents nazis presum-ien
d'haver alliberat el poble alemany de la
miséria.en haver reconstruÍt l'economia
i haver creat ocupació per a tots. euan
Hitler va assumir el poder, Alemanya te-
nia entre sis i set milions d'aturats. Hi ha- ,

via una crisi económica terrible [...].
P_ero l'anomenada restauració económica
del régim nazi és una mera faqana. E¡1.ve-
ritat, Hitler no ha creat riquesa. Ha dei-
xat exhaustóf Lots els recursos d'Alema-
nya. S'han malgastat els imposros i el
poble ha perdut els estalvis. Alr¡i s'está
esfondrant tola l'estructura económica dei
régim sota la rensió de la guerra. En rea-
litat, Hitler ya afiat aIa guerra perqu¿,
malgrat Ia seva poca sagacitat, va com-
pq,endre que abans que hagués passar gai-
re temps. els seus métodes econórrucs pro-
vocarien la inflació i la ruina total del paÍs.

F. THyssEN, principal empresari del sector
de l'acer a Alemanya. La Nación,

B de desembre de 1941

..rt") Com era la política econdmica nazi? -- !.t.it..;,', '; ''
)Quén'opinavaThyssen? ,; '.,,.. "'-t..-'

gular el funcionament de la borsa per impedir I'especulació. /r .l-
rs iffinllr un programu d. fo.r., ir@bárlfiuttqu",
pgt rel landálfeconomia i WUllasq!@ril. üñE\ +:, -Es va intenrar disminuir ta producció agricóIa ptt^fflt ÉHFrL,h.t2¿,
productes del camp i perqud es recuperessin les t"rá"i dels agricultors.
Amb aquest propdsit es van concedir subvencions als aericultors cue

ruD.

@.
úhm

h
p@l

*Ei,"1i tt:3t p."ti ssegurances per incapacitat i
atur, cosa que va esmblir les bases de I'estat del benestar.

---.---...._Wlal no va aconseguir que es recuperessin els nivells de prodñció
del 1929, ni que s'eliminés I'atur (el 1939 encarahi havia I0 miiirons d,aru-
r:'ts), tot i que v¿.pal.liar els electes mes greus de ia miséria.

El Regne Unit: augment delprotecc¡on¡sme
El-govern británic va in[qntar reanimar l'econgpia reduint la Laxa d'jnte-
É, 4gtüulr la lliura e\terlina i relorqanr er p$oteccionisme per mitjá d'a-

%eli a les importacions. A més, ,ru ,.o.rq.glir esrablir u.orá, comercials
Je <p_releréncia imperial> amb les seves cól'ónies (conferéncia d'ottawa del
[932) Éi afavorir ies exporracions brirániques.

,\uesia polÍtica va reduir I'atur i va augmentar la producció de les noves
mdústries (equips el¿ctncs, automóbils, quÍmiques). El 1935, el Regne unit
wa arribar als nivells de producció anteriors a la cnsi.

Franga: les polítiques socials del Front popular

tr.rtleu el govern del Front popular (format per socialistes, comunistes i
mrrpublicans radicals) y¿ intentar reactivar l'economia u rruJé, d'un incre_
ment del poder adquisitiu dels treballadors, d'un programa d'obres públi-
q'ues i de I'augment dels rmpostos. 4mb aquest proposit el govern va pro-
pciar els acords de Matignon ( r 936) enrre Ia pár.ónal i eliindrcars, que'mn posar li a la conflictiütal obrera:'Els sous es van ápujar una mitjana
ie-[T2olo. es va reduir la jornada laborar setmanal , +o rror'., i", uurr.o.r-
fq, 3 setmanes de vacances pagades.,: 

-) 
. { l

,i\uestes mesures van ser un fracás. El 1939, la societat francesa estava for_
mm-élt enfrontada per les tensions sociais iia debilitat economica.

Alemanya: I'autarquia iel programa de rearmament

{¡\lg1gnya, -amb l'ascens al poder de Hitler, es va imposar el conrror es-
l¿ul sobre l'économia. L'objectiu nazi eraassoiir I'autarquia economica*
per mida de grans inversions estatals que permetessin tenir una autosufi-
uuencia total en el sector pnmari i en el sector industrial. i es inversions pú_
lhIggr gs van destinar en gran part alaindústria i a les"obres publiques
ll"atur va caure drásticament: el servei militar obligatori va reduir el nom_
hre d'aturars, i el foment de les óbies públiques i ü fabricació d,armamenr
,q-proporcionar 

A9[!locs de treball. Aquesra política, peró, només es
prdia sostenir amb I'ob¡énu d'una guerra futura > (Doc.26).

* 5 croblemes econdmics d'entreguerres

."Aurarq!ia económica: política econdmica
.lueté com a nt jeeti' q"o-ñiñ-
aconsegueixi produir amb els seus propis
recursos tot el que és necessari per abastar
el mercat intern, sense haldr de recórrer
a les importacionr. lo --+-----



DOC. 27. Do¡¡n vornrut n Louon¡s
Er 1928.

F Per qué es va generalitzar a l'época
d'entreguerres el dret al vot
de la dona?

Q) U"a societat en transformació

.Les transformacions ae U Segtna Revolució Industrial, el consum de -,-n-
ses j la pariicipacio dels clutadans en polÍtica gracies a i'extensió del s'---
gi universal. masculÍ primer i femenÍ més tard, van significar canüs ,:;t=
funds en les socielats occidentals.

En els anys vint, I'augmen[ del nivell de vida i el creixement de les cL-¡tr.t

miqanes van alterar I'estructura tradicional de les classes socials. ;ml
a Eüropa com als Estats Units. Tot aixo va implicar, també, un canvt e: '-::lr

valors i en les práctiques socials.

la, que també va modificar les formes de pensament.

5.1. Canvis socials

En la societat dels anys ünt es van consolidar una serie de canvis que ::"r'
vien anat produint des dei comenQament de la Segona Revolució Indusr-s,

Es va crear una nova generació de burgesos adinerats, homes de n¿.-:-
cis, els <nou-¡ics>. Al mateix temps hi va haver una disminució de 1a ;,--
blació agrÍcol4 i un augmenr de Ia classe obrera de la indústria r dels c,:;-
pats en el sector terciari (comerciants, quadres mitjans i administra---''
de bancs i empreses, funcionaris...). Aquesta massa creixent d'empL.;:
componien la part ascendent dels assalariats de classe miqana, que teL--T

un tipus de vida i unes condicions de treball que efu distingien ds l¿ 6];::,r
obrera.

Durant la década del 1930, a causa de la crisi económica,,hi va haver -::
procés de proletari¡zacio de Ia classe mitjana. Moltes persones que c'-:-
daven incloses en aquest grup social es van empobrir bruscamen[ i -;;:
veure com descendia el seu nivell de vida fins a situar-se al nivell d..
obrers de [a indústria.

El nou paper soc¡alde la dona

Un altre let decisiu de la postguertava ser el procés d'emancipació de.l
dona. La seva incorporació al trebail fora de casa durant la Primera Gue::r
Mundial per substituif, qls homes que eren al lront va crear una nova cor-+
ciéncia entre les dones de Quin era e1 seu paper social. Un cop es va har'.:
atcabatel conflicte, van reclamar Ia igualtai de drets amb els homes, incl¡-

,ent-hi el dret de vot i la plena participació política.

L'accés de la dona al treball a les fábriques, a les oficines, als sen-e.
púb1ics, a les professions liberals i als cárrecs públics, i I'extensió c:
dret al vot, van significar un augment progressiu del pes social de la dc-

,na¡ {Doc.27).

Aquests canüs es van reflectir en l'aparició d'un nou tipus de dona a1lu-

nyada dels convencionalismes, esportista, emancipada, lliure i disposada,
ieivindicaf"el dret a Ia igualtat > (Doc.28).

El nou rol social de la dona va debilitat en certa manera el model dela fa-

mÍlia tradicional, basat':en l'autoritat del marit. De tota manera, aquesr
canvis van ser lents i progressius, i els models socials clássics van conti-
nuar sent majoritaris i es va mantenir la primacia de I'home sobre la dona
L'espai de la dona va continuar, en gran mesura, reservat a la llar i al papel
d'esposa i de mare.

>:n

)"¿

:__:
i ,-

DOC. 28. E¿ reeawn oe Copruuerount,
oBRA DE Pnu¡- Ftsx¡R.

F Quins canvis socials s'aprecien
en aquesta obra?
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5.2. L'aparició d,una cultura de masses
El desenvolupament dels grans mitjans de comunicació -la premsa, ers cd-
mics, la rádio, el cinema, el gramófon- va permetre er desenvolupament
d'indqstries de I'oci orientades cap a un consum popurar de la curtura.
I.a premsa especialitzada va assumir la doble tasca de subministrar infor_
mació i crear estats d'opinió púbrica, i es va converti¡ en er que s,ha ano-
menat el <quart poder>.

La rádio va viure una auténtica edat d'or, es va convertir en l,úmca tecno-
logia d'informació, dlptrgtgr,riment I de publicitat que u, p.rr.tru, 

"., 
lu

privacitat doméstica. Lá seva'influ¿ncia soiial a¡atváre, cuptrdu no sola_
rnent p-er les agéncies de publicitat, sinó també per artres gr"p, i col.rec-
iius polÍtics.

Sens dubte, el cinema' que es va expandir i es va consoridar en aquest pe-
node com l'espectacle més populai, ,r, ,". ra manifestació més perfecta
d'aquesta nova culiura de másses, sobretot amb I'aparició deL linema so-
nor,després de l'¿xit comercial d,El cantant de jazz dgZl).
' A Egropu, especialment a Franga i a Aiemanya, va predominar er cine-

ma d'autor i el corrent del reaiisme social, fruít de t.. p."o.ufucions so_
cials dels anys trenta. Támb¿ es va desenvorupar un cinema d,evasió, ra
fórmula més eficag el qual van ser les cintes musicars i res operetes.

o Als Estats units, el cinema aviat es va transformar en un veritable es-
pectacle i en una gran indústria, que va tractar d'arribar al gran púbric i
ll4n¡metre la bondat del sistema spcial, politic i econorirc americá.
Holl¡,wood, un barri de Los Angeles, es va convertir.n 

"t frir,.,p;i.;;tredé producció de pel.licules, ler h seva eficaq organizu[.-ir,¿.,rtriat;
alla hi havia la seu de les grans producrores (warnér, Fox, paramount),
que feien una producció de més de 600 pel.rÍcules anuals > (Doc.29).

una altra mena d'espectacles que va\comenQar a a[reure les grans masses
van ser les competicions esportives, com el futbol a Europa,?l beisbol ali
Estats Units i, a tot arreu, la boxa > (Doc.30).

:1s problemes econdmics d'entreguerres

DOC. 29. FoToGRAMA DE LA pEt_.rfculA Ktue Koua,oetl933. Durant
:l període d'entreguerres el cinema es va convertir en l,espectacle
'nés popular.

> En quins llocs es va desenvolupar la indústria cinematográfica?

DOC.30. PaRnt o¡ nucet D,lRrANoA coNTRA Fnnnqn EN LA TEMeoRADA
1924-1925.

) Quines altres competicions esportives es van popularitzar
en aquest període?

l8 Defineix: sufragi universal, cultura
de masses.

19 Compara la situació de la dona
en els anys 1 920.1 930 respecte
d'époques anteriors.

20 Explica qu¡ns mitjans van contribuir
a generar l'anomenada cultura
de masses.

21 Justifica per qué la premsa se
lranomena el (qúart podel>.

22 Valora la importáncia social i política
de la premsa idels nous mitjans
de comunicació de masses (cinem¿
i rádio) en aquest periode
d'entreguerres.

ll?
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PRACTIQUES

23 Llegeix atentament la síntesi iafegeix-hi les dades que hi trobis a faltar.

L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES

Década del 1920

Conseqüéncies económiques de la Primera Guerra Mundial
. Foftes pérdues humanes i materials.

. Pla Dawes per millorar l'economia europea.

Crelxement económic als Estats Units
. Augment de la producció i abaratiment dels preus.

. Foment de nous sectors industrials.

La situació europea
. Franqa: creixement ¡ndustrial.
. Regne Unit: estancament económic.
. Alemanya: greu crisi fins al 1925 i recuperació

posterior.

Desarticulació de les economies nacionals.

Estrangulació dels paisos perdedors per les indemn¡tzacions
de guerra.

Desorganització del comerq i del sistema monetari internacionals.

Política económica internacional
. Falta de cooperació internacional en els primers anys de la

postguerra.

. Polítiques proteccionistes.

Causes

. Crisi industrial i del sector de la construcció.

. Augment de l'especulació borsária.

. Pujada de la borsa que no reflecteix la situació real de l'economia.

Enfonsament de la borsa
. Dijous Negre: es posen a

compradors.
la venda 13 milions d'accions i no hi ha . Extensió de la crisi:

. Els dies segúents uns quants milions d'accions més surten
a la venda sense compradors.

. Les accions de borsa perden tot el seu valor.

Crisi del 1929

Gran depressió de la década del 1930

UNA NOVA SOCIETAT

Nou paper de la dona

Conseqüéncies
. Estats Units:

- Destrucció de l'estalvi í descens del consum i la inversió

- Col.lapse del sistema bancari.

- Fallida massiva d'indústries ¡ augment de l'atur.

- Els Estats Units repatrien les seves inversions a Europa
i l'economia d'aquest continent s'enfonsa.

- Tots els palsos posen barreres proteccionistes que redueixen
drásticament el comerg internacional.

Primeres mesures
. Fracás de les polítiques deflacionistes.

. Augment del proteccionisme i impossibilitat d'arribar
a un acord entre els parsos per afrontar la crisi de manera
comuna.

Polítiques nacionals
. Els Estats Units i el New Deal:

Sanejament del sistema bancari i creditici.

Grans inversions en obres públiques per fomentar
l'ocupació.

Mesures de protecció social.

Canvis en l'estructura social
. Augment del pes social de la burgesia.
. lncrement de les classes m¡tjanes, que es van empobrir

en la década del 1 930.

. Creixement del proletariat.

. Disminució de la població rural.

. Regne Unit:

- Augment del proteccionisme i acord comercial
amb les colónies.

. Franga:

- Programa d'obres públiques per fomentar l'ocupació.

- Acords laborals per millorar el nívell de vida dels assalariats.

. Alemanya:

- Control estatal de l'economia.

- Recerca de l'autarquia.

- Foment d'obres públiques i industrials armamentístiques
per posar fi a l'atur.

. lncorporació al mercat de treball.
; Generalització gradual del sufragi femení.
. Alliberament social de la dona, encara que la majoria

d'elles continuaven aferrades al rol tradicional.

Cultura de masses

. Nous mitjans de comunicació: premsa i rádio.

. Noves formes d'oci: cinema ¡ competicions esportives.

!,-
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!l Analitza el text.

DOC.31

l-a campanyade complimen, p.fi.. pagar aAlemanya 1es

indemnitzacions de guerra ens sEmbla @aeU actes més
greus de bogeria polÍtica.de qué mai hftin estaíñspon-'=---..-saDles ets nostres homes d estat.

$.examen cientÍfic de 1a capacitat dAlemanya per fer els pa_
gaments va seppandejada des del princi$ [...] La sirua-
ció linancera Ftj¡anea-tlt?l]ra-qra tan doFenta, que era im_
possible que aquests paisos escoltessin raons en la qúestió
de les indemnitzacions d'Alemanya, rrer que se'ls indiqués
al mateix temps algun altre mitjá per superar ies dificuhats
financeres que tenien. Segons la nostra opinió, els repre-
sentants aek;:slats Un€gn Eome!;e_ur glan error en no

úteJ ar gLp5ep_Ía construcriva-per or"¡, dGI-E-uIó_
pa trastomada lnral4lla"_

Le s co n s e q ü é n c i e r r r", ulf ,ll ! )IHo,Í'ru i;

. A quina época histórica fa referéncia el text? euina és la idea
principa l?

. ldentifica l'autor i explica en qué es basa per argumentar
aquesta idea.

. Justlfica per qué retreu l'actitud dels Estats Units davant
la situació econdmica i financera europea després
de la guerra.

. Posa un títol a aquest text.

15 Analitza la fotografia.

. Descriu la fotografia i identifica els personatges que es veuen
a l'escena.

. Quines exigéncies mostra la pancarta que porten
els manifestants?

. Quan situaries aquesta manifestació? per qué?

. Quines mesures van adoptar als Estats Units davant
d'aquesta situació tan greu?

26 Analitza el gráfic i fes les activitats.

,/-)
Producció: 1<t'

_.t-

S¡stema
bancari:

Empreses: Atur:

-' .^l-";;l-'rl 
ttgzgl 

n

n

n'"'

. Completa els quadres buits de l'esquema.

. Desenvolupa cada punt amb una petita explicació.

. Elabora un esquema semblant sobre la crisi a Europa.

27 Comenta el text.

DOC.33. EtNewDent
,:\/.
ila nosrra rasca prioritária e¿)tomar aftlonar treball al po_
919 Aixo no és un problema impossible de resoldre si I'a_
frontem amb prudéncia. Es pot fer, en part, per mitjá d'u_
na contractació directa per part del govern, com es fa en
cas de guerra, peró al mateix temps duent a terme, a ttaves
d'aquesta contractació, els trebal[s mes necessaris per es_
rimular i Teorganirzafr'ús dgls nostres requrs!É;naturals.
tl
És possible treballar en aquesta tasca amb esforgos preci-
sos per elevar el preu dels productes agrÍcoles i, amb aixó,
el poder de compra que absorbirá la producció de les nos_
tres ciutatsJs¡eceqsari esforEar-s'hi pesant fi a la tragédia
de la _dqaprrc:ei creixenr per fallida de les nostres petites
empreses idglcs nostres granffs.

@ planificant i supervisanr en
l'ámbir naciona@n i comunica-
cions,j ahres-ae!1v!!3!i que tenen clarament un carácter de

sen¿er-públic- t l

F. D. RoosEVELl Discurs inaugural,4 de marE de 
.1933

Qui era Roosevelt? Fes un pet¡t resum de la seva
biografla.

Quina situació es va trobar quan va arribar al poder?

Quines mesures proposa per afrontar Ia crisi?

Amb quin nom es va conéixer el seu programa polític?

DOC.32. MANtFEsTAqó D'AruRArs ALs Esrnrs Uru¡rs.

f,b problemes económics d'ent reguerres



Análisicomparativa de dos gráfics

La funció essencial de l'estadÍstica és facilitar la compren-
sió i l'análisi de dades quantificables. La millor manera

de representar aquestes dades és per mitjá dels gráfics.

Hi ha gráfics de diferents tipus: sectorials, lineals, de bar-
res, etc. Un grific lineal perrnet estudiar I'evolució his-
tórica de qualsevol dada quantificable, com l'atur o l'Ín-

f_l Producció lndustrial ! ntur

dex de producció. Un gráfic de barres és molt útil
comparar dades, per exemple la producció de dl
paisos o regions. Un gráfic sectorial ens indica la
posició d'una dada global, com ara el percentatge
significa cada sector en l'economia d'un país.

. Quines s¡milituds es poden establir en l'evolució
del percentatge d'aturats ien l'evolució de la producció
industrial?

. Quina és la causa del descens de la producció industrial
entre el 1929 i el 1932? Relaciona-ho amb les taxes d'atur
en aquests mateixos anys.

. En quins paisos va disminuir el PNB entre el 1929 i el 1932?
Per qué?

. Explica les causes de la recuperació en la producció
i l'ocupació dels diferents paisos després de la crisi
de 1929-1932

. Quin tipus de polítiques econdmiques es van posar

en marxa per rellangar les economies i reabsorbir
el nombre elevat d'aturats als paisos capitalistes més
ind ustria litzats?

'#,ffi conclusions.

. Valora els efectes económics i socials de la depressió
dels anys trenta a partir de les dades d'aquests gráfics.

DOC. 34. Coup¡Rncú e¡iRE L'EVoLuqó Dt t'atqR lt* enoDuccró
r{DusrRlAL MUNDTALs DEspREs DE LA cnrsr DEL 1 929.
Les dades són representades com a Índexs, partint de les xifres
del '1929. :. :

DOC.35. CorrlpARAcró Er pRoDUcrE NAcToNAL BRur DE DrvERsos
pAlsos DEsENvoLUpATs DEspREs DE LA cRrsl DEr 1929, Les dades són :
representades com a índexs, prenent.com a índex les xifres 

,del 1913.

FonIBECñARDGAZTE AtElaracdet2g .'

ffi ldentificació i lectura dels gráfics.

. Quin tipus de gráfics són?

. Qué representen els eixos d'ordenades i els d'abscisses
en cada gráfic?

ffi Naturalesa ¡ context histdric dels gráfics.

. Quins fets histdrics es representen en els gráfics?

. Quins paisos o regions són representats en les dades dels dos
gráfics?

. A quin període corresponen? Explica breument el moment
histdric que representdn.

ffi Descripciíi análisi dels gráfics.

. ¿Quines fases o etapes es poden observar en l'evolució de les

dades dels gráfics?

. Delimita les diferents fases i apunta la característica principal
de cadascuna.

. Analitza breument cada una de les fases o etapes que has

del¡mitat a les corbes dels dos gráfics i explica-les tenint
en cornpte el context histdric.
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Present i passat de la indústria de l,automóbil
l¿s de1 seu naixement 1'automobil ha estat un factor important en e1s canvis
."-'cia1s r culturais. Al comengament va ser un objecte de iu"e, peró posterior-

,la de les persones en molts paisos del món.

-':s que se'n fa, cada vegada més freqüent per motius cle feina i de gaudi fa-
:::iiar del temps d'oci dels caps de setmaná, ha alterat e1s cosrums i les for-
::-¿s de vida quotidiana, i ha transformat profundament 1a morfologia de 1es
:-urats, amb un impacte notable sobre el territori i el medi ambient.
i:nb 1a generalització de l'automóbir va néixer una nova indústria que ha es_
-.s els tentacles a tots els ámbits de l'economia i a totes les parts de1 món.-':ugment 

progressiu de vehicles ha generat una demandu .r.L..rt de gasoli_
,,. amb el consegüent desenvolupament de la indústria petrolífera.

DOC,36. Drlnon c¡r¡aRn ¡l Snló o¡ L,Auron¡óer eNfvuc
DE LA CREU CRISI DEL SECTOR.

lerroit, capital de la indústria automobolística dels EUA, ha
-.cert 1a temporada del motor amb el Saló Intemacionai de lAu_
:onóbil de Nord-América (NAIAS), on es presenren al món els
::ous models de les principals marques deL món. La reunió a ia
.:iutat del motor) es produeix en el moment que es conside_
:: piqor de la indústria als Estars Units, peró els organrrzadors
.stan fent el possible per oferir,ror,"tut, .., positiu. En aquest
-.¿ntit, destaca l'anuncl de General Motors, que ha fet sabei que
:-:tátreballant en la producció d,etanol a pártir de tot tipus de
lroductes, i amb un preu molt més baix que fins ara.

-edició d'aquest any de la reunió nord-americana del motor
:iriba enmig de dades desoladores per a la indústria del motor.

e_s tres. grans marques dels Estats Units: General Motors, Ford
Chrysler, han perdut prop de 30.000 milions de dólars enrre

:- 2005 i el 2006, i tan sols eI 20OT 1es venres han catgut un 7 ok.

lavant d'aquest panorama, Ia lira inaugurada dissabte inten_
-:. contrastar les dades cfltiques amb les novetats. A part de la
.ran quantltat de models que s'estan presentant, les grans mul_
:nacionals també busquen fer anuncis d'impacte . Entre les no_-:cies més destacables, hi ha el revestiment <vercl> que han
-¿i moites empreses. És el cas de General Motors, que ha fet sa_
ler que está col.iaborant amb la fins ara Coskata en la produc_
::ó d'etanol a partrr de matenals com l'herba o pneumátics vells.:r tot cas el president de la companyia, ha réconegut que cal
=r encara moltes millores en la (manera de produir etanol> i
:ue els vehicles que puguin utilitzar eficientment aquesr com_
rustible no estaran llestos abans de deu anys.

h tt p : //w ww. 3 c a t 2 4. c a t/ n ot i c ¡ a/244 I 9 6/ ec o n o m i a/ (Ad aptar)

DOC.37. PnRnctpncló DELS DIFERENTs pA¡sos I MAReuEs
EN EL TorAL DE rA pRoDucctó MUNDIAL o,AuroMóBtts.

Preguntes

32 Per qué se celebra el Saló lnternacional de l,Automóbil
de Nord-América a Detroit? Saps alguna cosa de les grans
marques que tenen la seu en aquella ciutat?

33 Quines grans firmes o marques d,automóbils
nord-americanes i europees existeixen actualment?

Saps quan es van fundar?

34 Qu¡n motiu et sembla que deu tenir la crisi actual
de la indústria americana, sobretot de l,automóbil?
Per qué donen importáncia a combustibles alternatius
al petroli? Saps alguna cosa de I'etanol?

Cronologia
. www.s o I oci enci o.co n/i n g e n i eri a/a uton ov i ! _h isto r i o_

historio.htm

listória de l'automdbil
. www.sa p i e nsm an,co m/ o I d _cors/a utos_v i ej o s,htm

ffib problemes económ¡cs d'entreguerres

. www. p o rtal m u n d o s.co m/ m u n d o moto r m a n i o/
h isto ri o/h i sto ri a, htn

. wv'tw.v e h i cu I o d o s k o. co m/eskat/ h kt o r i a /b r e u _h/
breu_historio.htn

. http ://www.h istoriaseat.com/i n-ex-fr.htm

. www. p o rta I p I on etl se d n 0. com. nr/h e n ry_fo rd, htm

Fonts d'energia alternatives
. http :// n ews. bb c.co.u lú ih p o n ishhp e ci o I s/n ewsi d _
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