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Ságsna RevoluciÓ Industrial i imper¡alisme
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[-a Segona Revolu¡c¡ó flr¡dustriafl

F'e>lpansló dernoEráfiea
i les grams n*lgraeion-rs

[-'imperiaiísme cur0PcLl

[:'in ¡perial¡sme nü europeLl

PREGUNTES PNÉV S

F La rt'lr¿tqe mostra el conjunt fabrll Krupp a

Alenian¡,a. Saps cuina parricipaciÓ va tenlr

aquest pais en La 5e gona Rer¡olucló
l,.l ¿'O , .'ó ld ^ ,

proiagor'litz¿r aqLLesi Procés I

p Qr-rin i'enomer¡ h jst-óric mosira el mapa?

> Cd'- O..,oj.,.1 r.'.OdJ^
que 1'exP iqr-rirr?

En h segona mci'Lei clel segle \LX es v¿1 clcsenvolupar L1n notl

perÍode eL-L l¡r inclust¡ialitz¿rctci c¡r-te ha lebut el nom de Segona

Rer.oluciti Inclusirtai . Es va c,araclerttza¡ pe1 gl'an rmpuls de 1a

-crdncia i 1'aplicació a]-progters sge¡Erniic, ai\1 tom pcr'l us qrcjxent

cie dues noiC-s lot-rls d'energia: l'electrtcttat i cl pctroli. 1tt} 
"--

protágonisme de les lncluslries bisic¡r-res, en particular de la ':

incl,-rstrirr c'le 1'acet, la c¡uín-LLca. I'electrLcil'.ri i e1 petr-oh, i per 1'avenq

c1e ls transpolts i 1es ccn-turicaclc¡ns fi

Er-r gran lralrera ¿1" calisa 
_c!9!1:r91;<e 

menl ecclnonllc, a Europa

c:s \'-a generar Lrn iott auginent clemclgrá.fic, qrre va donar 1loc a

I un_s movr,-1:ients nllglll'Lor1s'ser-Lse ¡trécedents ctn ia hisLÓril de la

l-iuirraniiaL. \iilions cl'eutlpeus, en onades suetcssir-us. cs \-Jn

,: Lra-c1l¡ic}¿rr rr utts ¿rltres contjnents cerc¡.nt noyes possrbilitats qr're

1a no pocliett trollal I 1.r :upcrpohirtl.r Europa.

De nraneta paral iela a1 cLesenr.'olupament inclustrial ci'acluesl

períoc1,e , 1a preponder"¡incia d'Europa es va mamlcslrr cll h
forltació a:le \'¿tsttts iinperLs colonials que hayien de garallll-ne

el piestigr,.el.p.oq1qr t.,,lrt.tni. i ci p..'tlct poliirc Per la seva banda

e1s EsiaLs Units i e1 J.l¡.'. e onl I {-r)nset¡ncncia clel scr"t

lieser-¡r|,rit¿rment i¡cllLstriai, \ran con1enQal a clul- ,l ielme accions

c1'e..ipaúsro itr-Lpenaltstlt ':n el Lor-nllert i1e1 segie \l--i a1 xx'



OCEÁ GLACIAL ARTIC

El món el 1914, els imperis colonials
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(O fu Segona Revolució Industrial

Durant la segona meitat del segle xtx, especialment entre el 1870 i el191r
Vatenir1loc"unaSegonafasedá1desen.,olupamente"cm
propis, que contrastaven amb els de la primera etapa_d-e la Revolució Jr--

dustrial. Es van desenvolupar noves lont$d'enereia i fé/es indústries. i eL

1.1.
--':-:

mrel
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i les comunicacions van mentar un gran avenq.

Aquesta etapZ

tchresanal i de desenvolu* r!¿j-- 1¿'-^V

- ció mes eran del mercat
fB\-- v <*--

L3naciona.l. i..pB la pérd
l'aparició de noües poténcies industrials dins iJóra d'Europa-

Idfy j Lofileflvdt¡reflt ue I e)

teoz ] oinuro (Gramme)

t8z8 1 Lámpada de filament1878 I L¿mpada de filament
I ¡ncandescent (Edison)

DOC. 1. EL pRocREs crENTlFrc r rEcNrc

¡
Fonts d'energia

;
i 1859 I comencament de l'extracció de petroli a Pennsilvánia (EUA)

Comunicacions

Telégraf (Morse)

It4áquina d'escriure (Sholes/Remington)

Teléfon (Bell/N4eucc¡)

Medicina

Anestésia m¡tjaneant eter (Morton)

Tractament antiséptic de les ferides (Lister)

Bacil de la tuberculosi (Krebs/Lóffler)

Asépsia (Mergmann)

Ra¡9s X (Róntgen)

Asp¡r¡na (Hoffmann)

,1837

i 1868
: L876

1846

ra67
1882

1885

1895

1899

{9,¿ 1884
1886

ta97

t88t j eriruru central eléctr¡ca (germans siemens)

E

Siderúrgia
:

1855 i Convertidor d?cer (Bessemer)

1867 j Forn eléctric (f4artin i Siemens)

leZB I Métode per a I eliminació del fdsfor (Thomas)

t886 i Electrolisi de l'alumini

n

Transports

1834 i ¡4otor eléctric (Jacobi)

1876 i ¡4otor de quatre temps (otto)

1879 Locomotora eléctrica (Siemens)

1884 I N4otor a gasol¡na (Daimler/¡4aybach)

1885 i Automóbll (Daimler/Benz)

j aicicleta moderna (starley)

1888 i Coberta pneum¿tica (Dunlop)

1891 I ¡4otor diésel (Diesel)

1900 I Dirigible (Zeppelin)

1903 Aeropl¿ (germans Wright)

- Química
:

1841 I Adobs químics (L¡ebig)

1856 I colorants sintétics (Perlin)

raor I uetoo" solvay per obtenir sosa

1867 I Dinamita (Nobel)

1909 i Cautxú sintétic (Hoemann)
h

) Quins sectors van concentrar les primeres innovacions?

F Quins ¡nvents d'aquesta época encara utilitzem?

r30

Imatge i so

rets i tutáquina fotográfica (Dague!.re) . :

1871 Placa de bromur de plata (Maddox/Eastman)

1877 Fonógraf (Edison)

1888 i Pel,lícula'fotográficar (Kodak)

1ó95 Lrnemarograt (Lumtere)

1896 . R¿d¡o (Marconi)

Armament

i 1835 i Revólver (colt)

1836 Fusell de recárrega (Dreyse)

1850 Submarí (Bauer)

t866 ] torpeOe (Whitehead)

1867 Dinamita (Nobel)

1883 i Metralladora (Maxim)

1911 i Tanc (Burstyn)
Bss*J

) Quins van ser els invents que van tenir més importáncia
per al desenvolupament de la Segona Revolució lndustrial?

I M¿quina de compondre (Mergenthaler)

I L¡notípia (Mergenthaler)

j feteSraRa sense fils (Marconi)

il



T914,
S tICtS

ió In-rrt
óem-
Eegra-

-
rnter-
avarrÍ

1.1. Noves fonts d'energia i noves indústries
una de les caracrerÍstiques d'una economia moderna és ljaplicació de les
innovacions t¿cniques a les actiütats económiques. I aquela relació entrer,nl:d$=nesa es va inte¡Lsificalen la segona meitatE-i@-te xx
> tOo [a ¿poca es va genera litzar la ne_
cessitat d'impulsar i proteffi']ginvencio per mitjá a. p"ut"rrts)i més, ra
creixent interdependéncia entidla ciéncia, l'enginyeria iJffidustri ava fer
prosperaf .-lr t"U"@.d'investigació públics i privats.

*
Wiekift@.ilest.@,.-ñ-

SatzEnr-atg?ldistri bució de I s al im en t s. e)
Peró en la segona Revolució Industrial, 1"r r""""a.,*s técniques i les se-
ves aplicacions van afecrar, sobreroi,, rr., _ ggleoie la indus_
tria: el ti¿"*rgi.*i@iq t.l' > tó-r.. rl.

o
La indústria dels metalls
Entre els dxits tecnológics que van tenir una gran repercussió en i,econo_
mia, sobresurren especialment ers que $ van dur a teime en la siderúrgia;
per aixó, molts autors fan referéncia a aquesta época com l'<era de l,acer>.

!,pgdl.¡ió**qer de m,es quahrar i més baix qost uu r.rlGffifrE
f -> (Doc. z),'del forn inventat per

in \''siemens_ 
1 .aa m¡pae d'eliminacro det fosforffiTfrE6br_

ro, patenlar-idney Gilchrist Thomas.

-olgaqg!_jqqJ4_p.q_r-
s i fibres artificials. t_es inñovacions ram_

CS VAN uctes Já?ñáiéudcs, medicaments i
perfums.

Iaa Segona Revolugió Industrial també es va caract eritzar per I,aparició de

-

{ggs-noves lonrs d'energia qge van comeieair@spráGGruament er_c¿l-
bó i el vapor. l'electricitat I el pEñh.

o passava de ser una simple curiositat científica a comenQa_
ment del se Ara bé, un
blemes relacionars illU tu tránrfoñá¿

P,ttÓ l'@ del secror quimic la proporcionaven
els productes de base (ácid sulfúnc), els subproductes?-ldsril]ññT_lr u 

"lu[orurrlp]+]d%:^
El petrolí i ltelectricitat

DOC. 2. CorrlveRrroon Besseu¡n.

) Qué va ser el convertidor Bessemer?
Quina importánc¡a va tenir l,aplicació
d'aquest invent per a la indústria
siderúrgica?

Les.característiques d. l@ -elasticitat, duresa, resisiéncia- van possibiri-
tar la fabricació de máquines i motors més precisos, lleugers fu"titr, u *e,
de ser un lqatenal e"cel@ per aIa const'rucció de feriocarrils, vaixelis i
ponts, etc.

La troballa d'acers espqcials o aliatges (acer cromat, acer niquelat o acerin ini) va permetre el d!sen.r.l,ir.,-o-

-

permetre el desenvolupa-pa-
ment de les indústries més c-aracteistiques de@x>c h de llrLr'ruurlrrcs'rcs uaracLenstrques del segre xx: ra de l,automdbil,I'u".oráutñáT1áEñu-"ru. -i¡" rn A dq t':.¿,"

La indústria química

El naixement de la i"4úrrriu_Sllglg{a mirjanitjan segle xrx va esrar mok lligai,_:'^'l:-'l-:l'l:'rL. 
qe 

T rnlysrnl Sl!9ts{a mirjan segle xrx va esrar molt lligai

i: ,rl.i:"t crenrítics i récnics, .o. €.! *érod"&X ae lroffii¿_dÉ_

DOC.3. EDtsoN, uN INVENToR

Edison (I847-I%D va anar només rres
mesos a l'escola perqué el mestre consi_
derava incapaq aque11 <cap de trons>
que perseguia tothom amb <el perqué i
el per a qué de les coses). La seva mare
va ser la seva mestra i qui va fomentar_li
I'alicio a la lectura. Als dotze anvs \.a
decidir guanyar-se la üda venent áiaris
al ferrocarril entre port Huron i Detroit.
En ¡l dels vagons va aconseguir
instal.lar un petit laboraton. t...1 El
1876 es raslladá a Menlo park, on tre_
ballava dia i nit: va invenrar el fonógral
(máquina que permetia gravar, emma,
gatzemar i reproduir la veu humana), la
iámpada eléctrica, el micrófon de carbó
[...]. Per rrobar el filamenr de la lámpa_
da eléctrica va provar tota mena de ma_
terials [...] .41 final de la seva vida haüa
creat més de mil aparells [...].

JOHN Dos pAssas, paral.lel 42, jg3O

) Quines qualitats es ressalten d'Edison?

Segona Revolució lndustrial i imperial¡sme

rn seguit d'innovacions van resoldre els pro_
rnsform c_

131



DOC. 4. PRooucc¡ó MUNDTAL

o'¡¡'¡encln EN LEs sEvEs FoRMES

coMERcrALs. En equivaléncia
de milers de milions de kWh.

> A partir de quin moment
els combustibles fóssils van
comencar a tenir imPortáncia?

> Va desaparéixer l'ús del carbó?

:cnt: C. M. C PottA, Annols (ecanom¡es,

tJ.¡etats, c¡v¡litzoc¡onJ), nÚm. 3, 1 961

1.079

1.606

2.623

4.056

6.089
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11.289
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1 860

'ta70

1 880

1 890

1 900

1910

1920

't930

1940

1 950

15

3o

5B

97

179

271

394

493

789

902

I

8

43

109

213

467

1.032

2.045

2.037

5.439

14

7B

B3

t05

40

75

162

854

5/5

867

2.OBB

6

B

11

13

16

34

64

128

193

332

1.057

1.628

2.511

3.797

5.606

8.453

9.540

9.735

10.904

11.632

Q'J G')
tric: ia dinamo inventada per Grqr.nme. t@ incandes-

cenr p;;ñe-io- du pe4E4pq", eH-orors el¿.t.ics transportables i fácils

d'instal.lar i les turbinei hidráuliques per produir eiectricitat a les centrals
.lr

hidroeléctriques. c-/

Ben aviat es va complovar que l'electricitat tenia moltesaplicacrons: enllu-
menat públic, tl4n5paI!9-(tram ns

(téIegraf i tel¿fon), Ieure (fonógraf, cinematógraf), etc. A més, l'electricitat

va gerrerar l'aparició de grans empreses i societats com Philips als Paisos

B;frfliemens i AEG ;
Estats Units.

DOC.5. Cnnr¡ll DE PUBLlclrAr

o'ut¡l lunRcA DE GASoLtNA PER

A AUToMOBTLS. Fet per Eugéne Le Mouel

vers el 1 900.

) Per qué en aquest cartell es fa

publicitat d'una marca de gasolina?

132

Una segona font d'energia, el petroli, va anar prenent importáncia de mane-

ra progressiva, si bé el carbó continuava sent la primera matéria dominant
en la generació d'energia ) (Doc. 4). El petroli es va comencar a usar com a

p rimera matéria pgl-gbtgmr un se guif Sé-sub p ro du cte s i materialsblAlligg,
amb la qual cosa e- va originar la indústria petrorFrÍrnig1. Peró, sens dub-

t., .,1-g3l rult de la indústria petrolÍfera vg rg4IJl€g.L3! desenvolupament

del motor d'explosió o de combustió interna. que usava petroli com a com-

busti

1.2. El gran impuls dels transports
i de les comunicac¡ons

Durant 1a segona meitat del segle xtx, i les primeres d¿cades de1 xx, l'ex-
pansió del ferrocarril i de la navegació al vapor va arrar acompanyada de

I'aparició del tramvia, el metro, ia bicicleta, l'automóbil i la incipient avia-

ció. AixÍ mateix, hi va haver un espectacular aveng de les telecomunica-
cions. ',
E!_prggfqs e! el5 transpoil intenso's e&gs
eeqnó.:a+es_i ÉSgr.ab;-Va_fzcr.h1¿¡ la integració i l'especialització dels mer-

,/ , \ / -= '<F

tlcatlcontin eñtais i't ransoceáni cs i tam bé e xpli ca .!g *SI1.tt del come rg-o-
(D

Elferrocarril i la navegac¡ó

Fls progressos técnics de la segona meitat rlel-segle XIX.vAljgnY4ir sLler-

róiar-ñl en el <rei dáltransports). La substitució del lerro per l'acer va

páme¡re augmentar 144 resisténcia dels rails i la capacitat dels vagons. Aixo
i¿?

SU,,t/A
-:-i-":-:T-i':--*::

rrnitat 6



ffirmetre incrementar la velocitat i la seguretat, al mateix temps que es
abaratir les tarifes, de manera que se'n va generalitzar l'ús.

lB70 estaven enple luncionament les grans xarxes ferroviáries con-

:^L:y unrtrcar els mercars nacionals, ranr a Europa com áls Es_

i¡uñopÁ1'

I Regne Unit
I

i Alemanva
l'

I FranEa
1,

I Rússia
(

I nrr¡Enrcn DEL NoRD

I nmEnlcn DEL suD
i tc¡rurRRr-

iASIA
i

i Arnrcn

23,5 104

10,s 24,5

6 19,5

3 17,5

1 10,5

14,8 90

282

33

43

36,5

50

2a1

42

359

3B

61

49,5

65

457

,r ffin primera raó van ser les innovacions técniques. La substitució dels
t-

mmf ets costos de manteniment i va augmentar l'espai reservat a merca_
dienes i passatgers.

r llFn segon lloc, l'obertura dels canals de suez (1869) i del panamá

ir les rarifl]-
,,M m€s, le¡. innovacions técniques en refrigeració van perrnetre el trans-
pnwr de carn i ahres producres agraris ,;G€:ffi-ongeiats &ldrñ€iica

lt'automóbil i l'aviació

fl.Inits > (Doc. 6).

navegació a vapor

lrl_rry1-arÍrim, a parrirf u.u,
*"posattj]: vaTells de vela (cE[-ers) ffi

'w,mts: el motor d'
desenvolupament de dos in-

t per ial

raons militars.

Altres mitjans de transport
u-{e"f'"o

[-'aparició ds.lg-.]lr¿rmvies i de-ls ferrocarrils etéctrics subterranis, al final

IOCEANIA 0,04

8,4

1,8

1,5

107

108

44

-J5

60

20

24

DOC. 6. Dese¡rlvol_upamENT MuND¡AL
DELs FERRoCARRILS, l850-1913. En milers
de km.

Font: J. P. Rroux, La revoluc¡ó industr¡aL v80-t gB0, t97 1

) En quines regions es va desenvolupar
més la xarxa ferroviária?

) Quin paper van tenir els ferrocarrils
en l'economia?

M[p'i-"t r"l"-"ltllleuger i popular que va incorporar el vorant de direcció
- C motor alapart frontal va ser dqsenvolupat origináriament pels lrancesos
-¡rmand Renault). e"ro u,.irr@ rru-".r.io J..;ffi r*b ,no-

rMFs de gasolrna v1 passalqmans dels Estats units. I, sobretot, de Henry Ford1enry torcl
\__-_-l+i_

thmbé en ¿quesra época I aviaci&a iniciar els primers passos @blrh
urcnció^de I'aerop lá d e ls gffi-árGffiieEta omen c ament d 

" 
I ." ot "lirilj_'ffilffiil¿1;;*iffiJ';prffi;i,,;üe;;;r"rffi

aI llna

; Regne Unit

I

i Estats Un¡ts
i

i

j FranEa

I

iAlemanya
1

i

, Paisos Baixos

t

t

t

t

t

t

t

3.565

168

1.586

45

6BB

14

5.691

1.1 13

1.517

.193

1.072

154

982
82

390
19

1.023

14

1.012
32

11 .700
10.700

.928

618

1-463

B3B

3.000
2:500

565

523

1'526
896

1.107

345

' --::-:-i-.'trsegl4'u fer@t notablement 
-er 

tránsrt a I'interior de res ciutats i
¿n va canviár la fdómE -- 293

3

29BEn l'últim terq del segle xrxe: v3 aconseguir un invent"áe transcendéncia
:ecnorogrca l socrat molt notable: Ia bicicleta.. L'expansió d.aquest vehicle va
contribuir a renovar les carreteres, r u".o 

"a 
p reparar el camÍ a l,automobll.

Les comunicacions

Els progressos en les comunicacions també van ser notables, per l,impacte
que van tenir, tant social com económic.

+

El teléfon i la telegrafia sense fils van perrneüe una tr gairebé
per les grans em-

r Noruega

i

i

i ltália

Les innovacions técniques en la prelrsa i les arts gráfiques varr obrir pas a
Ia preñsáTe mffi les emprÁes informaiñl-i

DOC.7. MnRlrun uence¡rlr: rornl (r)
t oe vnpon,(v). En milers de tones.
Font J. NERE, H¡stór¡o contempordn¡o,1977

) Quin país va manten¡r entre mitjan
segle xtx i comenEament del xx
la primacia mundial en la navegació
marítima?

) Per qué els vaixells de vapor es van
imposar als de vela?

mstanrrslarrLanra ae les rrc'ücfeSllno van tardar a ser util

-

presdTT-irmes comEñiáG, en la banca i en la borsa.

Segona Revolució lndustrial i irnperialisme
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DOC. 8. PRoDUccró MUNDTAL

DE MANUFACTUR¡S. En %o de la producció
mundial.

> Comenta els canvis més destacables
en la producció manufacturera
mundial, entre el 1870 i el 1913.

DOC.9. HeuRv Fono, nl voullt o'utr¡ FoRo T
A LEs PoRTES DE LA sEvA FABR|CA.

La indústria de l'automóbll va ser un altre
dels sectors que va experimentar un rápld
procés de concentració.

) Per qué van sorgir les grans
corporacions i concentracions
industrials als Estats Units?

134

Alemanya

El II Reich alemany va viure una rápida expansió económica i 
"j 

ya.g[o-
cal, a-p-arr-¡flel 1900, com a segona poténcia industrial *irá-iat i.-
l deb
rápida industrialització alemanya, cal destacar-ne quatre:

o Un desenvolupament considerable dels mitjans- _:--_]_
la xarxa ferror,rána com de la flota comercial.

o Una ráoida aolicació de les noves lécnioues i l'orsanització cientÍfica d¿
_---.1--.:--
Ia proouccro.

. U que va contribuir "
Ia crealiO de grans empreses i a-la formació de cártels*. Bancs i cánel'
van ser fonamentals en el sorgiment i el desenvolupament de grans em-
preses en les indústries basiques de la segona industrialització: l'ace:
(Krupp i lbys*),t, q"i*i.u "tea"i Hoechst, Basf) i I'eleEñ-
.t"Lsi"-:ryinPF

. La polÍtica del govern alemany va establir un p¡oteccignisme que afavc-
|.'r 

"rr 
tnrar.s tt

rmpulsar la concentTacro lndustnal r flnancera.

Els Estats Units

L'últim terq del segle xtx, e-ls Estats Units van experimenrar una rápida ir-
dustrialització que els va,cóñüá?lii?lTi primerá pot¿ncia industiial del
mdn. Áixo s'explica -

1.3. Les noves poténcies industrials
ncipal productor mundial de manufactu-

fmpliáment pels Estats Units i
en iñ g-rau méiEála-per Alemanya > (Doc. á). Aquests doslaisos elÍar.
posar al capdavant en els-SeElo6Eiacteristics de la Segona Revolució In-
dustrial: el siderúrgic (acer), el quÍmic i I'eléctric

Malgrat Unit va mantenir el seu lideratge económic i colrler-
ciáIfiñs a 1a ra buerra esterlina, juntament amb

I'or, éTá'T_a principal moneda utilizada en els intercanvis intemacionals.

de transport, tant de

o Un enorme mercat interior: la r molt rápida-
ment, grecies a migratória eu

L'A or, petroli), pnrnge.

t-r rrpia, .""tt-. ue va travess¿:
e1 paÍs d'est a oest i va contribuir a coloniLzar els territoris despoblats i,
formar un mercat nacional integrat.

Una especialització regional posslbilitada per la divisió geográfica deü

q"lell-€Lpes es diü rlia-e+ ugjg_tgl9gk, ar@.
de1 nord-est industriai, mentre que el sud-est es mantenia com a zorL;
pTodffi-ra de primeres máGiiés(cbiépTodffi-ra dé-p rimeEs máGiíés (coié. tab@-

La ránida incornoració de les.innovacions técnpida incorporació de lu"irytugjonilggniqggs, pero sobretot ¿.

que es va 4npmenar <el sistema manulacturer americá>.leasA$en e-L

'Ll--r'métodes de-f,roducció en massa i en la producció estandarditzad) d¿

produc[es

Aquests avenQos tecnológics estan molt lligats a les grans societats indu--
trlals que aúat van adquirir la forma de trusts*. Es pot afirmar quelgran
enqp¡q,sa industrial moder néixer als Estats Units. En la d¿cdd:.

1913

de recursos mi.nerals (ferro, hulla,
maléries i terra tér

unllr t



@ <&#,*a á

U)C. 10. FennocnnRll
ET¡xntnwn. El 1872 va entrar
mn funcionament la primera
lllhda de ferrocarril japonés,
emtre Tóquio i Yokohama.

) Per qué l'Estatjaponés va
assumir en un primer
moment la
industrialització?

tric i Westinghouse), r-elégrafs i te stern Union ii American TeTe,

Company) > (Doc. 9). El
r protegir, sense dxit, la

ElJapó Meiji

Encara va ser més srngular la industrialització d'un país asiátic i feudal
com.el Jupo €1 1854 un vaixeil de guerra nord-americá va amenagar de
bombardejar Tóquio si no obria els seus mercard

;$,$u"" 
u"v' a"'f'J',(á

Japó va haver de signar rracrars comercials desiguie
@ accelerarel final del si-stema feudal el 1868
i va impPls:ar la moder ó económica. Aquest any I't v3-1mPg1!g-r-!a moggnttzació económica. Aquest any I'emperador Mursu-
hito va designar un govern Meli*lüdÍáiniciar unes reformes nrofirndeq i

uL*órr.r urr BUVcrrr lvrerJl que va lnlclar unes rerormes profundes i
va adopta{ els models occidentals de la indust rialització
L'esforQ inicial el va fer l'esrar, amb l'objectiu d,assegururil i.rd.p.ndéncia
dei paÍs i r-ransformar-lo en una gran potancia. !e$at gairebé,u -o"*.,,1politzarl'activitatemIrresarialenfreellR6R;]ñoo..,.'^.,^-';¡#a-

^la

poritzar |acfil¡itar emnresarial entre el lg6g i el lQ!0-, inr,.rriiññit*
empreses públiques

:1i:,;1"{'rlüet5, rÍnies telegráfiquesl i subvenc,""""¡ *o',""::O-:- o -t-'--/ rqrrL Lttrptc)g5 -prtr-ades}(Doc.1o).L.estattambé.$€]p.m.9uIg-.]'o-b]-Hatoriehtdeiens"-ro
nyamentprimari(ei1900lapoblacióeStaVatotui-.ffi*cartel:AssociaciÓtemporalentrediverses
Dolenciar la imnorraniÁ Ao ron-^l^^;^- : 

lda)¡ va empresesdelamateixaa"i",,.l.ao"irour J:-+':'-!L' twlwór.) I asscs5urs esrrangers. A\ mateix amb l'objectiu d'eliminar la competéncia itemps, vg estgndrei modernitzar la @q,/ monopoiit ar er mercat.----=-v-,Apartir de lBBO-1882 I'estat va facilitar I'adquirrci--lde les empreses go- ]!aeifi:Slonrfica'ltum'o'iluminós'.s,utititza

f,,r, ;';ffiI'hP-"r;"# :ilir,H:M i:ffiff:i:;;;;-:::::"'"t que alJapó es van anomenar zaibatsu*.',¿+

rómic va :Lli,".',':.XX:il :;i,;',T:; ::: l1f'J:..

fe.''j
: ' .!::: ...:a"''

Af
Éfi

*!

¡'x

{i

'é4

t$

á:

',
1

I

!'-L¡'
ilieil
d¿ ,rm

nt ¡r

Uir- S

n¿Js

e11.

AC€T

rnl.

r
a

:a de 6Eone and Télegraph) i.m
govern va aprovar lleis antltrui!üe váñ-inrenra
iliure competéncia (llei Sherman del 1B9O).

ll¡c*

I ¡d

ru-
[cü

descansar en una má d'obra abundant ibaratai en unes raxes de ;;"dr.;t: P^tnjl^i?;t.:en 
com a objectiu 

"tirinu,vitat elevades. peró er mercat intern era incapaq de consumir 
""r"or"ár. :1t:.toeténcia 

i dominar el mercat.

Ció. per aixñ les or2nq .^rñ^yonin-. ,,^- J^r^*^^- r._ *Za¡batsu: CÍáns corno..c^ion-, err , ¡_";,ció. Per aixó. Ies srans corporacions van defensar l expansió a"r 3ipo .up :#al PacÍfic i .t . 
(M-iI

per unes poques f

- 

(rvlllsuDrsnt5umimoto, Mitsu¡), liderades per
'.4'.----Poc abans del I9I4, el notable creixement de la industrialització i el co_ {Fli;rO.gransempresesendiversos

:::,i,::i?lj:1"::: "1 l.-to':,' 
el rideratge d'aquest pais aL eacirr; ¿;; ii',Ti'J?.i.1'J;i:'J;i:T11il:ij,j:n'-,

a resultat, el Japó es va convertir en urru grár, pot¿ncia mundral

Segona Revolució lndustriai i ¡mper¡alisme

ferrocarrils.



DOC. f f . Les R¡uncrorr¡s ¡NrRE rA BANcA

I tn llr¡oúsrRln

Raons técniques i económiques [...] ten-
deixen cada vegada més a produir la cre-
ació de grani concentracions industrials,
combinant la producció de pnmeres ma-

téries amb la de béns manufacturats, i
semielaborats. Aquest desenvolupament
no hauria estat possibie [...] sense la cor-
responent organitzactó dels mercats del

diner i del cr¿dit, és a dir, sense podero-
sos bancs que estan en disposició d'apor-
tar les necessáxies transaccions finance-

res.

[...] El resultat és que en molts casos els

bancs semblen posseir un poder de con-

trol sobre les corporacions industrials
t.l
Com a membres de les juntes directi-
ves de les corporacions i.ndustrials els di-
rectors deis bancs estan sempre dispo-
sats a salvaguardar els interessos dels
bancs [...] .

D'altra banda, amb l'objectiu de crear i
mantenir relacions amistoses entre e1s

bancs i les corporacions industrials, als

directors d'aquestes últimes se'is conce-
dien places en les juntes directives dels
bancs.

RoBERT FRANZ, H i stór i a e stad íst i ca
de la banca germdnica,191A

) Resumeix la idea principal del text.

1.4. La pr¡mera mundialitzacaó de l'econom¡a
capitalist a, 1 87 0-191 4

En aquesta etapa de desenvolupament económic, I'economia va comenQar
funcionar a escala mundial.

progfesswa 1 mundialitza-
ció> de l'economia.

La nova organització de la producció

L'aparició de nous paisos i poténcies industrials dins i fora d'Europa va in-
crementar la competéncia. lglgpges necessitaSr] rreggr i ser més for-
tes per tenir éxit, i aixó ho va {ere{ es van generalitzar les

rj\ "- '-/
\j¿es petites empreses no tenien prou mitjans económics per inverl.ir en les

innovacions técniques i per obrir nous mercats. Per aixó, moltes es van

Gocietats anónimqs, es van originar processos de éoncentració empresarial

I ;mlUl mA va irrompre"en la

convertir en societats anonimes, cosa que els va permetre captar nous ca-

prtats a traves de Ia venda o acclons.

En segon lloc, en el penode lB70-19.l4 l'economia capitalista va experi-
mentar un proces general dUconcentració empresarial. Pero va tenir q¡a
intenritar mes qran a Alema@ó. Aqr.ffi-*.'-
tració va adoptar dues formes: horitzontal (fusió dEmpreses d'una mateixa
acti\'ltat económica) i vertical (fusió d'empreses complementáries en un
mateix procés productiu) ) (Docs. 12 ¡ 13).

L,Cg_diferelr1s formes de concentració (cártel, frusf, zaibatsu, hólding*) van
ser un intent de les grans ehpr s

de control dels preus i dels mercats, i de restricció o eliminacio dilñoñ-
pet¿ncia. Aixó va suposar una amenaQa seriosa a un déls principis básics
del liberalisme económic, la lliure compet¿ncia.

Finalment, la participació dels bancs en la indústria es va fer a través

.dels bancs a llarg
termini a empreses i que negociaven en*&ry amb valors industrials.

l#T,T .i#: fi #l' :fl , I xHffi* :'#il':l 
b a n c ar i v a o[r r-ee- e n

En el procés de producció ,

i venda d'automób¡ls,
hi participen moltes empreses:

. F¡bricació de,peces
(pneumáticslicargols
élemells mecánics;
vidres;,etc') I,

. Trnnsport,de les:peces'.
a larfábrica;, I

. Fabr¡Gció dels automóbils
(muntatge de mqtore;
xagsí! i accessoris).1

. Transport dels aütomóbils
als diversos punts
de vendár.

t;;;:;;;";;::,;
i venda d'automóbils,
hi partic¡pen moltes
empreses:

. Fabricació de peces
L (pneumátics,carqols,

i elements mecánics,

i vidres, etc.).

I . Transport de tes peces

i a la fábrica.

I . Fabr¡cac¡ó dels automóbils

i (muntatge de motors,
j xassís i accessoris).

I . Transport dels automóbils

I als diversos punts
I de venda.

j una empre.u
i especialitzada
I en la fabricació

] de pneumátics
+l compra totes

1 les altres empreses

i de pneumátics
I presents al mercat.

l;;", ;";;;;i ";'"i fabr¡cac¡ó de pneumát¡cs,

I té capacitat per reqular
I el mercat segons els seus
interessos:

. I . Pot ex¡s¡r un preu baix

I a les empreses

I que venen les primeres
+l matéries perqué n'és

I l'únic client.

I . Pot vendre al preu que
.l vulqui els pneumátics
i a les fábriques

d?utomdbils,
perqué n'és l'únic
subm.inistrador.

DOCS. f 2 r 13. Drr¡n¡¡vrs FoRMEs DE coNcENTRAcró EMpREsARTAL AMB oBJEcnus MoNopousrEs.

) Explica les diferéncies entre la concentració vertical i l'horitzontal d'empreses.

) Quina finalitat es persegueix en aquestes fusions d'empreses?

136



@C. 14. L¡s rruvsnsrolvs DE cAptrArs FETEs
Eunopn I ¡ts Esmrs Unlts n l,¡xt¡RloR

msru. 1914.

DQuines árees del món van ser les
principals beneficiáries de les inversions
de capital europeu?

> Quins pai'sos van ser els principals
receptors de les inversions de capitals
europeus?

. En tercer lloc, el
basar en l'acceptació delel paftq or per part de les principals potencies
economiques de I'Europa occidentaii dáls Estats Units

Eu va dominar els interca rcia

INVERSIONS ESTRANGERES
(or¡gen dels capitals)

llll eritániques f =] 
Atemanyes

W Franceses [l Nord-americanes

J.a integració dels mercats de capital
= | lesenvolupament d'un sistema bancarimolt espe cia ritzat id,institu cions
i::anceres va fer possible un gran moviment de cápitals i d,rnversiorrs a es-
i_.1 mundlal.

cedien de I,Europa occidenta[, sobretot
---Rgg"Tñii.. roffie r m un d iar ri ns a[ r 9 r 4. F ran_:¿f{lgrnAlf també van ser grans prestadors.

:s capitals s'invertien en paisos en qué s'obtenien més rendiments pel::e s'havia invertit. per aixó, Ies inversrons de capitals .rro'"rr. ., van di_j"3lgry, Russta I ets imperis colonials ) (Doc. r i'--"<--

Ifl Qldirlg.,Sqc ieta t I j na ncer¿ cl r re eo rr .^l¿_.Jes
d( ilvrTa[s 0 artres emoreses ner miti) .la

-

- laqSlAl@g loles lcs (.eves a€€iens, o d,una
majoria.

Qjgf Sistem¿ monei¿ri ¡nrern¿cion¿l que
va renr. I apogeu enlre el 1B/2i el l9j¿.ls
b3¡g¡a en l¿ convertib,lit¿r de les .no-leGs.-
n¿cionarS en or oer,ln \/,¡i.....-- ..,_.. _.,._,or|xefnoat,tt ntrl(
0ancs centrals respecttus.

VOLUM DE CAPITAL

lrr^l ) - 4.ooo mitions de dólars
\l f ) ¡l 2.000 mitjons de dótars
\-/ 800 milons de ddtars

ll-es transformacions en el GomerE internacional

- llarg del segle xlx, el comere internacional va experimentar un incre-
994!+99!Le, que va arrlbar a -=:1st'a1F1lq dels intercanvis del 1et3 #;;;;rd", ,í0"[",, 0.,
-P.,-" 

*t_::i:" 
i'.'"-

:'una breu fase liiurecanvisra enrre el 1860 i ár rago, i;;""J";;"i.r;:
::ncies (tret dei Regne unit) van adoptar una poiítica prot"..iorri, ta enca-,-iinada a fomenrar el creixement de res ,."., ii"Jorrn;';;;;;. 

JLa crrLd-

ntre els factors que v¡n afar¡orir el desenvolupament del comerQ interna_,:.onal, cal destacar-ne tres:

-mportava prtmere (cotó, lli, ferro, coure, plomli-lirrr"nrs, que

:f:,'r:Ti:: 1t,:9."!. 
det comers mundiat.lexp or:táva.i, ,"r, frqslr.t.,

Ylgggggls (téxtils, bens d'e quipu*.r'rr).#

Defineix: societat andnima, hdlding,
bancs de negoci.

Explica per qué en aquesta segona
lase de la industr¡alització es vJn
estrényer els llagos entre la ciéncia i la
indústria.

Resumeix:

. Els principals canvis de l,anomenad¿
Segona Revolució lndustr¡al.

. Els canvis essencials que va
exper¡mentar el sistema cap¡talísta i
que van donar origen a una primera
mundialització de l,economia.

Compara els processos
d'industrialització dels Estats Un¡ts,
el Japó i Alemanya.

Valora el paper dels t ransports i les
comunicacions en els canvis
econdmics.

En segon lloc, la revolució dels transports, que vgpossibilirar que els

::gona Revolució lndustr¡al i imperial¡sme



@ texpansió demográfica
i les grans migracions

Esrú
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*l
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G"-.anvr,: en la 
. 

p obl a ci Ó 
.euroP 

e a' I untif:lt ::orl5l'l:i; 
"u:jX 

:?ffiffi;il:'i.:i;%r"¿ilJ;;;il a dos re$e srSn impor-

;;' dQi;;;;; ;;;*ti d' 
"-oh' 

contin gents humans sqPiJsesslai=;:tdSI ;;;;;;;ñ!i d" 
"*h' continsents lumans sry-'gJssrlrlar=

iil.-;@rq massiva d'europeus a ultramarl¿DOC. 1 5. CIuPANYA DE vAcuNAclÓ

GRATUITA coNTRA LA vERoLA A Fnn¡¡gn'

) Com van influir els avengos de la

medicina sobre l'evolució

demográfica europea de la segona

meitat del segle xtx?

1841-1850 1871-1880 1881-lE

DOC. 16. EvoluclÓ DE LA rAxA

DE MoRTALITAT A At'tcutRnn, Aleru¡¡'¡yl

t Fnnngn (1S41-1910)'

) A qué va ser deguda la gran expansió

demográfica de la majoria dels estats

eutoPáut en la segona meitat del

segle xtx?

138

del 1

orca elevada. Entre 4 i 5 mt-

hons áe persones es van dirigi ñ a"lA-sE.;ñb-uña densitat de Po-

blació baixa (Ceilan, Birmánia, Índies Onentals Holandeses i Maláisia)'

Explicaaquévaserdegutelcreixementacceleratdelapoblacióeuropeaentreel
1B50iel 1914.

AnalitzaelsfactorsqueVanirnpulsarlesmassivesmigracionsdetreballadorsa

Compara l'emigració del segle xlx amb l'actual i explica'n les semblances i les

diferéncies.

O-xo¿e-rulq$ ó massiva d'euroPeus a ultramarl¿

massives de treballadori en el seglt

iferents factors ) (Doc. 19)

".*".@ 
qulva fer ?ugme+tar el percentat-

i sed'K-t
de salaris entre el destinació, r ¿--zl. Les difeEnf

!/ 

-.-

\--" desig d'esca a

. rñ-U¿ van tenir un paper important"els

de destinació, queg
aquests s'hi altres factors, dment dels transPorc

G I'abséncia)a-
restriccions allentrada d'imm nts i la

(;'6)te:!se 1tlT: Uns seixantag-¡;tun, el segle XtX Ia majoria dels emigrants eren europ"i]#*
milions d'eu forid.'Errropa. Es van dirigir prinE-pa--

bé u"t t-ig'á'nombre més baix, tam

üália i Nova Zelanda > (Doc. 17).

r-'ñrs:raci66;peavatenir lloc en dues fases:
- -----¡- - -- - r

-

i económica de 1845-1B4Qen algunes zones dburopa y4;eDr:IOfJ-lU lv !¡r r ¿.-

"rÉracró 
t.ansoceánica queis va allargar tins '

,"gÉüT¿emanys van constituir-ne el contingenl

. rrr.l periode de 1B7O-1BB0 l'emigraciÓ europea,es va,ac-c-e]¡1T lY
*p.;^"#;áJ "''iuu 

anual d'emif"nt":'l t:T!T:*:: g,t::#5
emigrants proc9$glgl suq1]gg!

Ga poblució europea va experimentar ulritme *"(::-::::l:espectacu-
lar en la segona meitai deisegle xix > (Doc' 18)' D?)s aproximldam::t¿!

nrition,.a,h"abital.,t, del tB50 es vapassa| als 400"del-1900. Aquesta Segc-

fta lase ¿. tu ,.r.uáü
{_¿ortalitat accelerat i prolongat, grácies als progressos en medlcrna reri tr-
l,-ráortalirat accelerat i prolongat, gráctes a,l.s Progressos. clSH
7)siene ) (Docs. t t, t uiiüi *,á"tlfri*""'@

ja establerts als Paisc'

en o/oo



[EUnit
trürÉ! de persones

Alemanya
en milere de peEones

Franga, suibsa, Pai'sos Baixos, B¿lg¡€a
en m¡le6 de peEones

1846-50 1851:60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901'101846-s0 18s1-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10

EÉ¡a
üdrs de peEons

mC. f 7. MrcRncpns rNrERcoNlNENrALs. Els gr¿fics mostren la mitjana anual
demigrants durant cada període. El mapa fa referéncia a les migracions de finals
ftl segle xtx.

> Enumera de manera ordenada els pai'sos d'on va sortir més població.
Anota, al costat de cada país, les zones a les quals es van dirigir els
emigrants, també per ordre.

> lndica en quin període hi va haver un nombre més alt d'emigrants
británics ialemanys, iquan els pai'sos mediterranis (ltália, Espanya i

Portugal) van superar els anter¡ors.

EMIGRACIó

J Europea

---j' Índia

-+ Xinesa

-+ Japonesa

DOC. 19. El.s molus oe l'¡mlgRActó

Al voltant del 85 o/o de I'emigració d'Itália als Estats
Units prové del sud d'Itália, incloent-hi Sicília.
La proporció de dones i infants creix cada any, i
mostra una tendéncia a Ia residéncia permanent al
nostre paÍs. [...1

Del 80 % al90o/o de I'emigració italiana esra inre-
grada per la pagesia; la resta són sastres, sabaters i' fusters, peró no, per regla general, treballadors de
primera classe. [...]

Les durer condicions de l'agricultura a Itália no són
l'única causa de I'emigració italiana. La superpo-
blació és una causa acriva. Irelia és el paÍs més po-
pulós d'Europa, un 30 % més poblat que Franqa o
Ausria. Els últims anys, Itália ha enviat als Estats
Units aproximadament la mateixa proporció res-
pecte de la seva població que el Regrre Unit i lrlan-
da, pero tres vegades més que la propoició alema-
nya.[...]

F. L. DlNctEy, Fmlg rac¡ó Europea. Estudis iobre I?migració
europea, especialment la que va anar

als Estats Un¡ts, 1890

} Quins eren els motius de l'emigració italiana als
Estats Units?

Espanya, Portugal
en mile6 de pe6on6

1850 4,3

1870 
'''''tt""4:'8''"

1890 6,1

T}OO::::. t6i6,:

1910 7,4

35,B

;4i,6i,1ii:::

38,3

,,39ió,:

39,6

34,0
.,qúe

49,4

'sdA

64,9

15,0

,,lQ'2,

17,6

,186

20,0

20,8

261

33,1

37;ot

40,8

24,4

2i,8

30,3

3:?s

34,7

68,5

',:Vrs.r,t,

117,8

:1'32,?.,

160,7

6,6

sA,

L7

,4,5'

4,4

fX)C. 1 8. Er- cnExEMENT DE LA FoBLAcró EN ALGUNS pAlSos EuRop¡us ¡nrns ¡l I 850
r ¡r 1910. En milions d'habitants.

Font B. R. MIcHELL Stat¡st¡cal Append¡x, l TTG\gl4,fascicle del tom lV de Ihe Fo ntona Econom¡c H¡story
ofEurope,1991

> La població va disminuir en algun país? Com ho explicaries?

Segona Revolució lndustrial i ¡mperialisme

en mile6 de pereones

1846-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10



DOC. 20. Unn ¡usrl¡lc¡cló
ot t'gxpAlr¡sló coLoNlAL l

Des del punt de vista económic, per qué

les colónies? [...] Les colonies són, per

als paisos més rics, una inversió de ca-

pitals de les més avantatj oses [ . . . ] . lls dic

que Franqa, que sempre ha gaudit de

grans capitals i n'ha exportat quantitais

considerables a l'estranger [...], t¿ inte-
rés a consj.derar aquest aspecte de la

qüestio colonial.

Peró senyors, hi ha un altre aspecte mes

important d'aquesta qúestió que supe-

ra de molt el que acabo de tractar'

t...] En els temps que ens trobem i en

ia crisi que iravessen totes 1es indústries

europees, 1a fundació d'una colÓnia és la

creació d'un mercat. S'ha assenyaiat, en

efecte, i els exempies abunden en la his-

tória económica dels. pobles moderns,

que n'hi ha prou que el llag colonial sub-

sisteixi entre la mare pátria que produeix

i les colónies que ha fundat, perqué el

predomini económic acompanf i supor-

ti, d'alguna matreta, ei predomini poli
tic.

JuLES FERRY, discurs davant la Cambra
de Diputats,juliol del 1885

) Quines raons econÓmiques, segons

Jules Ferry, van justificar l'expansió
colonial de Franga?

@ fimperialisme europeu

xlx van desaoaréixer els trets del coionialisme

-

, que s'har,raTeseruolupat entie els segle-xvt i

Durant el seble xlx les qrans poLéncies indusLrials europees-elq F'tats I Jnits

ielTanóvan-iva|iufpffimanerasimiltániaalseudes-
. a*.n[ indusrrial,@i politic-i ternLorial so-

bre prácticamenr rora t'4fla, t4sg, el Próxim Orient Lles illes del PacÍfic
C,(Q'A"o$^

3.1. Causes de l'expansió imperialista

F ser un fe!.emen complex en qué van influir factors eco-

I id.otoerlB en el quál vanlenir una granrlEiéñii?-les

l
o

ment del se

t en el model mercantilista d'explotació de metalls preciosos, se-
, ------.

des t espéctes I en el comerq d'esclaus.

-

En-ekejgl es % desenvoiupar un nou_mode1.9'imperialisme. Els

seus prota$iisr&n ser primeiFranea i el Regne UillméitaiilIá res-

ta de paisos industrialitzats. L'imperialisme gs va sustentar en un nou esce-

i en unEocés de rápida

motivacions ci
europeus.

ioues i-reltgroses, i les rivalitats nacionalistes dels paisos

Causes económiques

Fins a la década del 1870, l'expansió territorial dels paisos eulopeus va ser

reduida. L'auge del lliurecanvisme va pelrnetre que les pot¿ncies vengues-

sin la seva producció industrial en altres paisos.

Peró arran de 1a depressió comercial del 1873 es va accentuar el naciona-

lisme económic i la majoria dels grans paisos industrialitzats van adoptar

polítiques proreccionistes. Aquest gir proteccionista dPJliltirrrtergd{se-
gle va coincidir amb I'aparició de noves pot¿ncies economiques (els Estats

-Üilis, Alemanya i el Japó), cosa que va augmentar la competéncia. Per

tant, calia trobar nous mercats._ Per a molts autors, pro--teccionisrne r-expan-

sió colonial són dos fenomens paral'lels.

A les colónies. les metrópolis buscaven el subminisl-rament dels recursos

economlcs que e$ mancaven, prin-ipalme.r! pri-eter rnut¿ti"t i fottt de-

@ nergia més barates, i una destinació de-l! ñFde mercaderies i
aEs pensa@ enlre les metrópolis i les colónies

En esséncia, doncs, els móbils económics de l-rnpedalbml %n. ser de na-

turalesa molt diferent' i@ donarJditida als exce-

denrs de la producció industrial, la inversió de capitals a les colÓnies a un

interés més elevat que a la metrÓpoli, i
més barates o que escassejaven a Europa > (Doc. 2o).

Factors polítics

Si bé les necessitats economiques de l'Europa occidental, i en un grau més

baix, dels Estats units i el Japó, sÓn a la base de l'expansió imperialista, no

expliquen per si soles aquest fenomen, ja que no sempre les colonies re-

sultaven rendibles per a les metrópolis. Moltes de les accions de I'expansi6

colonial de 1es darreres décades del segle XIX van ser degudes a factol¡

d'ordre politic i estrat¿gic o militar.

Al come

permetria a les primeres un creixement ininterromput
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0OC. 21. L'¡xcusn DE LA Mtsstó

{T[.JTZADORA

i-aces superiors! Races inferiors! És facil
:ir-hq)Per la meva banda, jo m'aparto
;4tr€staap11.1 o. espe cial mFñGEBprrs
:'haver üst sávrs alemanys demosr riiiieR:-
:@in-
i::ior a l'alemanva. No. no existei¡, el dibt
:i les anomenaoes nactons suDellors so-

::¿ les anomenades naclons rnlenors 1...1.____
--1 conquesta que preconitza vost¿ Uu-
.:s Ferryl és la de l'abús, ras i curt, la de

--a. forga que dóna 1a civilització científica
:¡bre les ciühuacions primrtives per apo-
jerar-se de l'home, torturar-lo i esprémer-
I la forea que té en benefici d'un pretés
:irilitzador.

GEoRGE CLEMENcEAU,

discurs davant la Cambra de Diputats,
juliol del 18B5

> Quina és la posició de l'autor del discurs
enfront de la idea de la <superioritat de la
raqa europea> i la seva missió
(civilitzadora) amb qué es va justificar el
dret d'uns paisos a sotmetre uns altres
pobles?

Doc.22, Ponreon
DEL SUPLEMENT

IL.LUSTRAT DEt DIARI

Le Prnr Jounwe4
191 1.
Al peu es pot llegir:
<La fidelitat de l'altra
Franga. Els cabdills
árabs saben
respectar el seu
jurament de fe.>

LA FIDELITE DE L'( AUTRE FRANCE "h oh* a¡!fu &vont gsd6p ta io¡ ¡üú

) ldentifica qué representa la figura femenina coberta amb el barret frigi.

) Relaciona l'escena amb els factors ideoldgics de l'expansió colon¡al.

ü-
ES

l!$

litar, com els_lglals de Suez (1869) i de mA (191,!).
+ 

-

¡ A les raons estratégiques, ix el desi restrsr o de r,o
simplement la conveniéncia d'evitar l'enfortiment de paisos

?er tant, l'expansió imperialista es va explicar com una defensa dels inte-
ressos nacionals i es va traduir en l'extensió del domini politic sobre altres
:¿rritoris. Per a1 Regne Unit, per exemple. I'interés nacional es va concretar
¿n la defens a de 7a seva posició hegemónica, que estava amenaqada per Ia
¡rdustrialització creixent d'altres nacions rivals, en especial, Alemanya.

qrsa imperialista vaFer aquests motius-lA_cursa imperialista va ser, en bona manera,ttt+.{€.etot
més en lB(¡¡yu¡¡1u,. enrre lesE [éncies.

Factors ideológics

Juntament amb 1es causes económiques
:ambé van tenir un paper essenci

ionalisme es va estendre una
dels va

i polítiques, els facrors ideológics
ió colonjal. Am! l'auge del
|Ahl i'th? 'n¿¡l d'e 

" 
airac-ió

!acp., de voiuntatdápoder i de somnis de
grandesa. Per aixó, les poténcies van apel.lar a la história. ILália va revifar
el record de la grandesa de la Roma antiga; el Regne Unit va enaltir la mis-
sió ciülitzadora británica, i Franga es va erigir en Ia portad ora ala resta del
món dels grans principis revolucionaris > (Doc. 22).

.!ggÉ!-pgg9!rme exal iat i carregat de sen ri menrs 4r,4cionalisles, soün r

uglgr,*rih_.--.---t uan alegir unes connotacions. r4cistÁ9A rol Europa van
--tprolilerar postulats raclstes que alirmaven la superioritat de Ia raga blanca
i la seva missió <civilitzadora>, enlronr de les <races inferiors> dels pai-

Seqona Revolució lndustrial i imperialisme

. -Els governs de les grans poténcies colonials van mostrar un interds per-r@,*,
de les ciuals era esseniiáf-tant des del punt de rnsra comercial com mi- '
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sos coloni.tzats > (Docs. 21

del darwinisme social*.

A aixó s'hi va unir la popularitat
de-Rudyard.Ig@, entre airres,

i zzr. Era una ideologia derlada de l'acceptació
PolÍtics, escriptors, lilósofs i <cientÍfics> van de-

0
Gi

D

*,

t
t¡0iiatEtTt

feiJTT@&arEn

Les raons religioses

inlluir en ámplies capes de la poblacio.-__'

L'imperialisme també es va justificar amb 1a necessiiat de dur e1 cristianis-
me a pobles que mantenien práctrques religioses ancestrais.

Les missions catdliques i ts van protagonitzar una intensa_tas-
-ca umanitária (per éÍémple, íáel rebuig de

Esciavitufl-Peñ iamb¿ van ser un mitjá de legitirnació de I'expansió im-

Les societats geográfiques, que sovint van donar supon a aquestes expe-
dicions, van ser un dels focus de propaganda colonial. Grácies a1s infor-
mes i les revistes que publicaven, van famlltartfzar l'opinió pública amb els

assumptes colomals. Per la seva banda, les associacions colonials a les

quals pertanpen polítics, homes de negocrs, intel.lectuals i escriptors,
també es van esforqar per difondre entre I'opinió pública la ideologia colo-
nial.

perialista i d'imposició de la cultura occidental als paisos colonitzats pels

e u ropeus JLpaJli r de. I BB0-l B29-l'e¡grn¡¡i Sg] gl4f BSgg . i ssi one ra

van anar estretamgnt !!g1des > (Doc. 24).

Les motivacions científiques

També es va considerar que I'aveng de la ciéncia exigia l'explotació de totes

les regions de la Terra. Elsv t de zones

i4e+!.|ggde:dg]jrntqlior de I Af¡1qa mru-ancant el reconeixem-ñ-i delíGeu-s

grans rius com a r,'res de penetració van preparar e1 camí per a la colonilza-
/\, -+-

cto > (Doc. 23). '- 
.t \,

k v.ibd o¡pldh. ¡r ñil¡¡ d. !o¡ 6.üL Fht $n ds.úr vq¡S s CúF

DOC. 23. SnvoRc¡¡n¡r o¡ BRnzzn nnRIan

nl Co¡'¡eo. ll.lustraciÓ de Le Pettt lournal.
En honor seu, la capital del Gabon es diu
Brazzaville.

) Descriu la il.lustració.

ds la literatura de yiatses. com les obres._:*
que tambe van drlond.re aquesta ldeologa.

*Darwinisme social: Teoria social inspirada
en la teoria de Charles Darwin de l'evolució
per la selecció natural, peró aplicada

a la dinamica de les societats.kgont aquesta
teoria, les soc¡et¿ts més desenvdlupades
tenen l'obligació d'imposar-se a les menys

desenvol u padeS$er afavorir la mil lora general

de l'ésser humá.

142

DOC.24. Mrssró R¡uctosn. En aquests centres es volia donar una formació básica

al mateix temps que transmetre el missatge cristiá.

) Descriu icomenta la imatge.

'"-t +eF.-"



M- 25. EL nNENr
,ilmtitl BR|TANIC

mLA RrGtó orr PnNlno,
rug¡sTAT DE DIVERSOS

rtíll,RAJAs.

> &.ri eren els
rnaharajás?

> Quina creus que era
re tasca de l'europeu
que hi ha al mig?

de poblamenr a lei@?lsET.á ap Els po_
ders del governador esraven limitars FñnTrn d;ignii-per una
assemblea elegida pels colons. @;¡tpt"gen la polÍtica i4 hlr cq e_xle riqr_Q!j19.E1 a¡ E ¡q e !ró p-oli

-: 

,:.----f :-_'

Zelanda, Ausrrália i la Unió Sud-africa-

32. Les formes de dominació colonial
' Dresencia dels europeus als territoris colonitzats va significar el conlrol

:,-ltic, social r cuitural, i la submissió dels pobles colonitzats als interessos
:':-.nómics de les metrópolis.
!- :rincipi, i'administració local dels rerritoris coionials va ser duta a ter-
:. per les companyies privilegiades de comerQ, que van rebre amplis po-
:¿:s. Peró aviat i'estat va assumir aquesles funcions.

@q"!grqlgl-'mo1t variats. Els més frequenrs
,r ser les.colqnLes. els domiflis, els prolectorats i les gg!:]o_¡¡,

" -n 
.ltg]g.fs en-senrir estricre eren elq terriiolis en qué la població indí-

gena estava totalmenr sotmesa a la potén&-colonial, que hi va impian-
:¿r un govern i.una adminisrració roralment europepq. El poder de la
m e t ró p o l i. s' e x e rfi ffi F go' eñ¿..E n q u-e s ü s r.,n? uu p re d o -
ninar a l'Alrica i a oarL ¿éfkéi
un tipus peculiar van ser les coldnies de pobrament, en les quals es va
assentar una nombrosa població europea que va imposar la llengua, les
maneres de üure i les institucions a semblanqa del séu pais d'origen. Un
exemple característic va ser ei cas d'Aigéria.

' ¡lsjqlqjnilqren,específics de l'tmperi britanic. Es iracrava de colonies
de poblamenr a les quálsEr'-aápll-icaffiiis-iEñá d'aurosovern FIs no-

-f_ lñ\.

h,u

-- 

---- -' 
+

!92*tee:ricament, g!€gygln r I'adminisrració.

@ñ-cio de ia política."gtl1I-i
mica > (Docs. zii)oT 

-

el Ca

militars. El cat-rnes

hi havia un govern sobirá
colonial res-

Ígena

DOC. 26. EL pRorEcroRAr soBRE TuNístA

Manttndrem a TunÍsia aquesta situació
de protectorat, de potencia protectora,
perqué té grans avantatges. Ens eütará
instal.lar en aquest paÍs una administra-
ció francesa, és a dir, imposar a l,erari
francés unes despeses considerables;
ens pernetra supervisar i govemar, sen_
se assumir Ia responsabilitat de tots els
detalls de l'administració, de tots eis pe-
tits errors, de totes les petites friccions
que puguln sorgir del contacte de dues
civilitzacions diferents. Als nostres u1ls,
és una situació adequada, útil, que sal_
vaguarda la dignitat del vengut, qüesrió
gens indiferent en un paÍs musulmá,
qüestió que té una gran importáncia en
terra árab. Salvaguardar la dignitat del
venqut és consolidar 1a seguretat de la
possessió.

JULES FERRY, discurs davant ta C#AB;

l' PerquéJ. Ferryconsiderava que el
protectorat francés sobre Tunísia tenia
més avantatges que una colónia?

c10 econo-

e Un sistema de control colonial menys úsible van ser 1es concessions.
Un

SCNSC

:aEona Revolució lndustrial i ¡mperialism€

va ser la Xina.

rt¿nciafol_o¡trT*qTa:f s

- 

-i-.ear-Rr nl luncronaris ni



DOC.27. El ooull'¡r coLoNtAL

o¡ L¡opop lt soBRE Er CoNGo

3.3. El repartiment de l'Africa

I L'expansió imperialista va comengar a I'Africa. Fins al lB70 la presdncia
-europea a I'Africa es limitavalun seguit de factories cosLaneres o petits

enclavaments colonials en zones g4I > (Doc. 28). P€Igelg.ar-
total del territori > (Doc. 3o).

paisos colonitzadors.

Amb la barreja caracterÍstica d'aquesta
priirrera fase colonial d'ignoráncia, ce-
guesa, mala fe i creenga tranquil.la en la
superioritat de la <raqa blanca>, Leopold
II i els seus agents van volerjustificar, en
nom dels imperatius del <progrés>, el re-

curs sistemátic a la imposició i a la üo-
léncia contra els africans.

[...] A més de proveir obligatóriament de

marfil i cautxú els agents de I'estat i de

Ies companyies, els africans tenien tot un
seguit d'obligacions -treball forgat, trans-
port com a portejadors, prestacions per-
sonals, lliuramenl de queüures, impos-
tos i taxes-. No respectar les obligacions
implicava la resposta immediata del lloc
administratiu o de la factoria més pro-
pera. Presentat com una necessitat per
manca de mitjans de comunicació mo-
dems, e1 transport per portejadors va ser

legaliuat el 1891 i va subsistir en el con-
junt de la coldnia molts anys després de

la construcció del ferrocarril que unia
Leopoldville [avui Kinshasal amb Mata-

di (r890- r 898).

Hereu directe d'aquesta esclavitud I'abo-
lició de la qual era una de lesjustifica-
cions principals de la preséncia dels co-
lonitzadors, el treball forgat va ser
legahuat el 1892 per contribuir a la cors-
trucció i el manteniment de ies pistes i
dels primers equipaments col.lectius, a

la tala dels boscos, al transport per por-
tejadors [...1.

Tots els testimonis directes, en particu-
lar els dels missioners protestants i no
belgues, concorden a testimoniar e1 re-
buig dels africans a sotmetre's [...] .

AixÍ doncs, va caldre erigir tot un im-
pressionant aparell coercitiu, no tan sols

per obtenir el compiiment de les tasques

obligatories, sinó també per reprimir i
prevenir les revoltes [...] .

MARC FERRo (dtr.), El llibre negre del colonialisme.
Segles w al xxr: de I'extermini al penedimen¡

2005

) Quina valoració fa l'autor del text
de la colonització belga dá Congo?

La llibertat de comerc i de navesació oels rius NÍser i Conso.2

Lu p-hiUi.iO ¿. t'"r.

A l'Africa mediterránia, Franqa va iniciar el I830 I'ocupació d'AJgrCÉa, i el

1B4B la va proclamar ol nstauració
de la colónia francesa no va concloure lins al 1870. I el IBBI els francesos

)(Doc.rUlY:
A Egipte van entrar en col.lisió els interessos francesos i anglesos pel do-
mini de la rura del canal de Suez (inaugurat el 1869) ,El_¡eggq@!€tilar 4.

rar-se la ruta fins ¿interessataeentrolar-EgiptLpctSssezurar-se la ruta fins a I'india. El fB-82,

arran de I'esclat d'una revolta nacionalista, va tenir lloc l'ocu
británica d'Egipte, que, de fet, es va convertir en un protectorat anglés.

Missioners, exploradors i aventurers van obrir la resta de lAfrica a Europa-

Durant la segona meitat del segle xIX. es van re
us ) (Doc. 29). Van

que va remuntar el riu
Victór4: d.Jlgrry Enlgy. qu"

va descobrir les fonts de-l riu i es va posar al servei del Leopold
gica, !1 al servei de F

rar el marse dret del riu Conso > (Doc. 23).
J _

La conferéncia de Berlín

Les rivalitats entre Franqa i Bélgica pel Congo i I'interés creixent-dels co-
merciants @s per tAfng central vaoülmpuEáiElianceller alemany
Bismarck a a Berlín entre el

t d'acords que ñ de regir

de

!o
z).*q
",

t Elpdn.ipi d" I'o."p 
"d-tat un territori pel c Aquest principifaccelerar el

<repartiment de láfrica>, ja que les poténcies es van llangar a conquerir
les terres que encara no pertanfen a cap paÍs.

Al final del segle xx noves poténcies es van incorporar al repartimenf,
de I'Africa. Les més importants van ser It¿rlia i Alemanya. liália es va apo-
¿era. ¿e Somatia i et peró va fracassar en I'intent de conquerir el reg-
ne dAbissÍnia (Etiopia), després de la derrota que el seu exércit colonial va
patir a Adua (1896).é1"*""yt va ser l'última.a participar en la cursa colo-
nial. Apartir del t88@!!ir colónies @,
rygrÉl.C"*"."l,a d.]ly@
de I'Rfri1ca, que després es va anomenar Africa Sud-occidental A1-emanya-

$ü[t, t

A\¿urarr.4a a-'^

aÉ\R!L trr¿{¡er¡t
¿¡¡"*¡r^¡¡UAdCf

rer terc del sesle va t una ocu
Aquesta rápida ocupació va

üatqes d'exploració i de descoberta-

aasu"r rcions de Daüd

1884 i el 1885. S'hi van
I'ocupació del territori a

El reconeixement de l'<Estat
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Francesos

--+ Caillaud, 1819-1822
+ René Caiflié, 1827-1828
+ Arnaud i Sabat¡er, 1840

-+ Panet, 1850

--+ Duveyrier, 1859

-.'+ Grandidier,1865-1870
+ Bjnger,1887-1889

".".> centil,1895-1900
... > lvlarchand, 1897-1898
......- Missió Foureau-Lamv.

1898-1900

Británics
+ James Bruce, 1768-1772

-+ 14ungo Park, 1795-1806

-.+ Clapperton, 1822-1823

-..+ Livingstone, 1840-1873
: Baines,1861

- 
Cameron,1873-1975

---> Stanley, 187I-1877

Alemany
Wissmann, l880-1882

Portugués
+ SerpaPinto, 1877-1879

Italiá
Bottego, 1892-1897

f 1 Regions desconegudesI el 1900

Possessions europees el 1800

Portugueses

Espanyoles

Franceses

Brjtániques

Seychelles
(Bri!.).,,

IMPERIS iA -.

f_l rurc

f__l eortugués

ffi,rfr aritánic
T --- ocuDaciót ---J br¡tánica

I I hrances

DOC. 28. L'A¡Rrct v¡Rs EL 1870.

DOC.29. L'exploRncró o¡ l,A¡nrcn
EN EL SEGLE XIX.

DOC.3O. ELs tMpERts coroNtALs
¡ L'AFR..A EL 1914' 

,," ocrA
A.TLANTIC

¡lles Madeira ESPAN
(Port.) \ ___Z

illes Canáries- --
(EsP'], ""o t,

RIO

É;'

jt'1ÉT

t!

t.ñ

M
-l

¡lles
CaD Verd

..(fort.¡

POSSESSIONS

f-l Regne Unit

[] FranEa

f__l rortugal

W,iTlffi Espunya

f.l Atemanya

['l sétqica

l,l l Itátia

f__l Estats ltiures

ESTRATÉGIES
DE COLONITZACió
.* Regneunit
^ .- '.' Franga
+ Alemanya

OCEA

ATLÁNTIC

(Esp.)
Santo TorrÉ
(Port.)

(Esp,¡,",t,

UL EA

AT LÁ NTI C

> Qué representen els dos mapes
de l'Africa dels documents 2g
i 29?

> Quins territor¡s de l'Africa estaven
ocupats pels europeus abans
del 1870.

> Quina importáncia van tenir
les expedicions científiques
en el repartiment de l'Africa?

) Quines van ser les exploracions
principals?

> Quins imperis colon¡als eren
els més extensos vers el I 914?

> Per qué va ser tan rápid
el repartiment de l'Africa?

:egona Revoluc¡ó lndustr¡al i imperialisme

\ 
SUü:

cap\,-Ciutat del

Fashoda

r
J

145



Els conflictes internacionals

Peró ni la conferéncia de BerlÍn ni altres acords internacionals posteri.ors

van evitar els conflictes.

mffi strHJil#+i¿.o,tz|#".."^ift "tJ;*hSiS"***
El Resne Unit pretenia formar un i unÍs el nord i el sud dei

.ffia linia de ferrocarril de

col.lisió amb el

costa del Sáhara i Gul-

nE-ii-ins alrnar situació lloc a un sreu incident en tro-

Uur- cies én liloc danesa-de Fa-
q,. 

-shoda (1898). E{ cqrrÑic¡e finalment qs va resoldre per la

- --
- J \ --A I'Africa austral es van enTronrar els Liadicionals{nteressos de

eE d"!#oY^áAY .__
O g13¡ys (boers o afnkañs*) assentats 1$!r cffi des

O d'" Iment, d,el.Reene Unir'.-ql.,l?:::ffil9r9?,.
- uorr"ri., rivalirats i tensió rE-ilu rrr-ut, des del 1884, la preséncia'd'$g-

@ manya alsud-oeslde I'Alrica.

dj]lgg> (Doc. 31). Aquest proJecte W
fr-anc¿s de cJgar un eix colonial d'oest a est, des

Les tensions entre els anglesos i els colons holandesos es van agretjat a

parrir del descobrimenr de jaciments miners ¿'gt ai^-"lY les repúbh-

ques boers iñ&pendents de sud-álrica, orange i Transvaal. tll contllcteJ¿

PO

tr
-
¡
-f

_-r:'

;¡,ll¡

.n.La.

r"-

*:

l]l:

e'lll

ñ.1

ji!:

"lLiC

LiI

Doc. 31. (EL coLós RoDHES>>, CARIGATURA

DEL BRrrANtc Cecll Rloo¡s.

) Esbrina qui va ser Cecil Rhodes.

) Qué representa la caricatura? Qué va

impedir el projecte imperial británic
d'un domini continu entre Ciutat
del Cap iel Caire?

Doc.32. Et n¡p¡nrlurnr DEL (PAsrís)

xINE5, SEGONS UNA CARICATURA PUBLICADA

n Et Pe¡rr Jouat'tt¿ clP nl 1885.

) Quins paisos s'estan repartint
el <pastís> xinés?

146

conduir a l'anomenada guerra an€blqer de f 899-1902, Com a conse-

ffi;;;;;ffiñ
ser annexades pel Regnlunlt. No obstant aixÓ, se'ls va atorgar una certe

-"f--"-.-
: t: i IafrñóñiaZin, lu .oléifbritanica de la Unió Sud-africana, que des dg

l9t0 va passar a seIg{omrnL
Al principi del segle XX van ressorgir els enfrontaments imperialistes a-

nord de I'Africa. L'escenari va ser el Marroc. La qüestió marroquina, és a

d.ir. la pretensió irancesa d'establir un protectorat sobre el regne del Mar-

t.,. ilbno-osició alemanva a aquesta acció, va ser un locus de tensions co¡*rc-

t@téncies, fins al punt que va esdevenir ql4l9s
causes de la Primera Guerra Mundial.

res de l'Índia (Afganistan, Tibet). D'altra banda, Ig-pgetracÚ,

L'Índia va constituir I'obiectiu isme británic a lAsia
de les Índies Onentals va anar ocu-

3.4. L'expans¡ó imperialista a l'Asia

L'expansió lmperialista de I'riltim terq del segle xtx es va completar amb

I'acció coionial europea al continent asiatic > (Doc. 33).

L'lmperirus

L,expansi(de I'lmperi rus a l'Asia va ser sobretot politica. Bússia har,ü

.,cr-rnar t'A?ra r.ot.rrtriorral en el seg,le xr,rt, i a mitian segle xrxc i:;ffib
const_rucció dqllerrocartil Etttib"ti¿ tins a Vladivostock I del rama-

transmanxuriá, la preséncia *t¿5"t 
"^ "tt."¿t" 

fi"s t
Els avenqos russos al Turquestñ van aprofundir I'hostilitat amb el Regne

Unit. Tots dos paisos mantenien disputes sobre Pérsia i les terres frontere-

Dél&I-segle >ortt la Companyia Británica de les tnd.res Unentals va anal ocu-

putrt g.un part del territod, amb el suport del govern britenic. Per fer-ho.

xúria va originar el xoc amb elJapó, qye v? provoE-al lu gt"* ggupo-
nesa de 1904-1905, en qué Rússia va ser derroLada--

L'lmperi británic

uniui ó
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AFRICA

POSSESSTONS

l Regne Unit__l 
rranga

F j.] Estats units__l 
Paisos Baixos

E:apó
! eortugal

T.'l país independent

MAR DE.
LA XINAgolf

de Bengala
MERIDIONAL ¡

.Maldives

OCEA
Íuotc

;-.posava d'un exércit de soldats indis enquadrats en l'exercit britanic, els
.i:ais. Peró entre el 1857 i el 1858, els sipais, davant el menyspreu que els
:-cials británics manifestaven per les seves creences religioses, es van revol-
':. La insurrecció va obligar el govern británic a reoÍganrtzar l'administra-
:'-l colonial. La Companyia va ser suprimlda i i'Índia Y3.lassar a gependre
:jectament de la corona i governada per mitjá d'un r,[rrei. k- r.rru,cq.(*c.oñ\

:-rece[británicdavantl.expansiócoIonial,,un."ffi
y4gQ-de Birmánia, cónvertida en prorecrorat des del ñé0, i del,

:oldanats del centre i el sud de l4ulairia,enrre el 1870 i el 1885.

!- Regne unit rambé havia esrablerr des de feia remps corónies de pobla-

=.nt u,?..lli, (AutEáIi .,_

-,nis el t90t i el 1907. resDec[ivamenr

l-'lmperi francés

-,'ilq""@e,:rb l'ocüpació del delta del Mekong i la signarura d'un rracrar amb-álEi
J"-{nnam, que va cedir a Franqa les tres provÍncies orientals de cotxinxina.
::anqa desitjava conrrolar el delta del Mekong i del sóng Nhi Ha o riu
i'.rig per trobar una via de penetració al mercat xinds. EI IBBT es va cons-
-:urrlaUnl11Gengral d'Indoxiqa (formada per Annamfti@]ffiin-

:- IB93 es va acordar la neutralitat de siam (actual Tailándia) com a esrar

---dependent, tot i que amb alguns retalls en la sobirania.

Altres imperis

- inalment, els Paisos Baixos van refermar des del rBB2 I'administració
;--'bre les Índies orientals (actual Indonésia i parr oriental de Nova Gui-
-¿a), i Alemanya va arrrrexar Nova Guinea orienral i les illes Marshail, Sa-
r-¡mó, Carolines i Mariannes.

,';cna Revolució lndustrial i imoerlalisme

o.¡ñbo:ñiór

DOC. 33. L'Asln veRs ¡¡- I 914.

) Qué representa aquest mapa de l'Asia
el 19"14?

) Assenyala quins imperis colonials es
van formar a l'Asia i quins territoris
van ocupar.

) Quins paisos es van mantenir
independents? Significa aixd que no
van intervenir-hi els paisos
occidentals?

€n.h"t L¡" .q^.\LJ CC^p)
!n'fü¡a-r,q r' l'r-..r<9 s

*Bóers o afrikaners: Paraules holandeses que
signifiquen, respectivament,'colon' i'africá'.
Es van aplicar als grangers blancs sud-africans
d'origen holandés, alemany i francés
de les regions de Transvaal i Orange.



DOC. 34. Er- cotumg De t'oel

A tot arreu el comerg es ressent, no es

cobren rendes, perqué la moneda lde
plata] está cara i 1a moneda de coure,

depreciada. Aquesta manca de plata es

produeix perqué surt del paÍs en mas-

sa, drenada pel comerg de I'opi. Aquest

comerq el fan e1s anglesos. Aquest po-

ble, que no té de qué viure a 1a seva ter-

ra, procura esclaifzar els altres paisos,

dels quals primer procura afeblir e1s

habitants lamb l'ús de I'opi] [...] Ara ha

llegat a la Xina el consum qué fará asse-

car els nostres ossos, que rosegará el

nostre cor, arruinará les nostres famÍ-

lies i les nostres persones. Des que f im-
peri existeix, mai no va córrer un perill
tan gran. És pitjor que un perill univer-
sal, que una invasió d'animals felotges.

Demano que el contraban d'opi s'ins-

crigui en el Codi entre els crims casti-

gats amb Ia Pena de mort.

Memorial adregat a

l'emPerador de la Xina, 1838

) Qui feia aquest comerq de I'oPi

a la Xina?

) Quin tipus de conseqüéncies
dlaquest comerg ressalta I'autor?

) Qué es demanava al govern xinés?

Entre aquestes ciutats hi havia Xang,ai i Canton.

Elcas de la Xina

L-a Xina va sel el sran obiectiu comercial de les poténcies europees i dels Es-

tats Units. pnmer, i deljápó pÉs. La rivalitái6I?dldqggg9:era tan

gran, que la xlna va poder conservar la independéncia, almeñys erY teoria.

"'*fr"l#"ió del qovern xinqs a i'entracia cie i'opi inq¡> (Doc. 34) que s rnter-

c7ffipel té-i la leM-r'a onernar lqánomenades -9ry!-]pp.L
(1839-1842 i 1856-IB5B). Després d'aquestes guerres, e-L-5'eme-!nil I

Franca van obliqar els xinesos a negociar un seguit de tractaLs, els resultats

mes importalts dels quals van ser 9osUr¡F =-
o La Xina va cedir Hong Kong al Regne Unit.

. quals Permetien
e guit de ciutats, i conLrolar les duanes-

Aqut
nes (

\ran :

r¡ifza

La,Xina es va convertir, doncs, en.un mercat obert per.alsuEr$$¡ct$ euro-

peuS'coSaquevaca,''a@ciantsauctÓctons.AqueStape-
[affi ffir.sporénciesoccidenrapázrt?r-áffi esocialipo-
lÍric de I'imperi i va motivar l'esclat de diversels insurreccions populars.

Peró la década del 1BB0 va ser la que va marcar el comenqament del repar-

ti,,,",,ffiésencinczoneSd'influéncia.Elpuntdeparrida
van ser les derrores davant de Franqa (1884-1885) I el JapO (1894-1895),

després de les quals els emperadors van cedir el control a británics, france-

sos. alemanvs. nord-americans i japonesos d'un seguit de ports i árees

¿fifr ññG@áltxplotaciodd-certsrecursos(mine-siferrocarrils).

Davant la passivitat amb qué la Xina es va plegar a les exigéncies estrange-

res. van sorgir moviments ultranacionalistes radicals, com la revolta dels

bóxers*. els anvs 
.l900-i90l. 

La seva derrota va consolldar el slstema Oe

-

@vareforqarelssectorsconservadorsdelacort.
La situació va continuar sent inestable, i el l9-l t un4 revolució va poltar a

la proclamació de la re1Éb!!g4-_qUe va posal fi a la dinastia manxú. PerÓ la

,"i.rbli.u rampoc no,r1!ñiÍÁtau@ por¿n-

cies beneficiáries del sistema de concessions.

3.5. Les empremtes o conseqüéncies de l'imperialisme

t-u .olo"itru.iO 
"u 

ptovocar necessáriament ca-nI}s profunds err]'econq.

*@aneres de viure dels pobles indÍgenes.<
L'explotació económica

Els europeus van practicar el que s'ha anomenat l'<economia del pillat-
ge>, és a dir, I'objectiu essencial era explotar amb el mínim cost possible

uns territoris immensos que tenien reculsos naturals en abundáncia.

(r) Els colons europeus es van apropiar de les terres, i van desplaqat ah

-
forca els indÍgenes a les zones ermes. AIXr, a Alg,ena, despres Oe la revol-

t ees de t..r.t uut' ser confiscades I
distribuides entre els colons. En altres casos, es va tancar els indÍgq¡¡S

en reserves, com va passar d'¡f.i* ¿.t S"¿ > t@
..F*.,% o ffi ikl'J;: t J'tH[".ffi: t"T'ffi'.:",rT:# Jfi

fe4
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lqul!!

liüiüEiitiiliiJ+,i"]i,iil,lil"" .!.for':S,r l:'.,*,:iu.3;i*,X,?k:1li*,tr"'.?'ffi
*in'$q-u" mostravafortestendénc¡es -/ > (Doc' gs) i fins i tot el

xendfobes. A, E p¿yrb" des, va produir drástiques reduccions de la població, com al Congo Belga

F-.zz'l"Y
'!48



Aquesta explotació, el trebail forqat i la ruina de les activiHs arresa-
gs de les poblacions indígenes per I

F "r*..",rr'" rntrnr'm; lu nr;
nrtzació.

ll'

::l :ls seus sistemes d'i

L'explotació dels recursos
dels mercats colonials per als

matérles, minerals), el control
industrials i les preocupacions

(primeres
productes

3strat¿giques van impulsar Jes metrÓnol
:-ocarrils, carreleres Pero es traQaven s€gons_glt
rnte tq¡ry:!¡¡)p!, per exemple unint ports amb les mines o les
rlantacion{ mentre que la resta del territori quedava incomunicat

Generalment, les metrópolis europees van imposar 1es seves monqdesrct-roporrs europees van lmposar les seves monedes lÁ\
$postosJ uan aug -t'

:re les merc-aderies per limitar les despeses de l'ocup7?iffidmi

s-
:,

La societat colon¡al

les del punt de vista demográfic, la introducció de ia mgdictn4 europga
higiene,vacunes,hospitab)gpermerrer"d..irluñiill-itu-t\:Ir.r,tr"
:-ue la natalitaL va tendir a manienir-se eleffiTi-a El creixemETde 1a po-
:.ació i el rápid procés d'urbanització , a causa no de la industrialització,
=inó de 1a mls¿ria trrt, r@ va incrementar 1es

-:nsl on

-¿s estruciures socials van quedar alterades per la creació de fronteres
lrtllrcrals CLle no Lenien res a verlre amh ln conliolrrce ió nreevictanr i n'a

:ració dels territorls colonials.

__-eL. f\txu va uorrar uoc al Ienomen de I aculturaclo

::: e1 si de l'adminisfració cnlnnicl p( ..r fnriar "-o

ürt que-no teñFn res a veure amb la configuració
'=".i-gñifr

-'ra persisteixen avul dia.

-'acció imperialista va impactar profundament en 1es mentahtats de les
,--'munitats més primitrves de carácter tribal. Les missions i I'extensió de
:nSenyamentVanimposarIapreeminénciade1@ai

¡:lenaQavcq la cultura auróctor1a, mirant d'atenuáiJáEffid iden-
-rt. Aixó va donar lloc allenomen de ]'aculturació S.)

::: el si de i'administració.coloniul 
"r 11 

fotiur ura 
"lit i r luo

:,;al es van difondre idees liberals i soi-ialistes que van qenerar un nacio_
:al isme cre ixen r q ue as pi rZGT tal nlepñ-d e nffi

9 Defineix: lliurecanvi, proteccionisme, imperialisme, aculturació, coldnia,
protectorat, domini, mandat.

l0 Resumeix els factors que van impulsar l'expansió colonial del segle xrx.

1l Explical

. Qu¡nes relacions hi va haverentre l'expansió de la Revolució lndustrial
i l'imperialisme del final del segle xrx.

. Quines formes va adoptar l'explotació económica dels pobles colonitzats.

l2 Anal¡tza:

. Les principals rivalitats entre els imperis colonials a l'Africa i les seves causes.

. Les empremtes de l'imperialisme en els pobles o paisos sotmesos al domini
colonial.

'13 compara l'expansió colonial a l'Africa i l'Asia i assenyala'n alguna diferéncia.

f 4 Vatora els factors ideologics, religiosos i cientídcs en l'expansió colonial.

: : -: revo ució ndustrial i imperia isme

DOC.35. INDícENES pREpARANT LA coLLtrA
DE CAFÉ EN UNA FACTORIA FRANCESA DE NOVA

Cnleoórurn.

)' Com eren les condicions de treball
dels indígenes a les colónies?

(:J

DOC. 36.5rcnEGActó RActAr A SuD-AFRtcA

Els obrers blancs, fossin quins lossin els
seus orígens -britanic o aJnhaner-iIes
seves filiacions polítiques [...J compar-
tien el mateix temor per la competéncia
potencial que representaven els treballa-
dors negres. Per aixó es van adherir als
pnnciprs deL col"ourbar (barrera de coior)
i del job resewations (sistema de <feines
reseryades> als treballadors blancs) 1...]
Va ser entre el final de la guerra dels bO-
ers (1899-1902) 1...] i la nctória elecro-
ral deis nacionalisres el 1948, que es van
establir els fonaments.lurídics i práctics
del'apartheií [...] Vott imporrant ram-
béIaNatiyaLandAct [Llei de rerres na-
diuesl t I gI3). que va consagrar i agreu-
jar les expropiacions de terres de qué els
alricans haüen estat üctimes en crear (re-
serves indígenes> -limitades aI7 ,5 

o/o del
territori (per aI78oA de 1a població), men-
tre que 1es zones <blanques> cobrien el
a2 .5 o/o.

[.. ] el l q2 3 I. I se ls va assrgnar zones
on viure, Ies townshtp, apartades dels bar-
ris europeus.

Et t t i b re n es re d e I cYáffi iiffi ilái

) En qué va consistir l'apartheid?

mlnls-

-
q

ürt rrcrarg que, no tenlen res a veure amb la contiguració preexistent i que
:n signilicar la unio o divisió forgada de qrups rribals iétnics dilerer,rs.

--L\o va provocar lnnumerables conl lictes polÍtics. socials i étnics, que en-



*Destí Manifest. Expressió publicada per

@nnexió>
@.Enaquest
article defensava que: <El poble nord-americá,
en qualltat de poble elegit, té unÍi manifestat
per Déu segons el qual li és permés
apropiar-se de tot territori que estigués
destinat a formar part dels Estats Units>.

*Doctrina Monroe. Anomenadaa_ixí pel
, pren-rdenrffilñfr]ñ;;. Aq u esta d octri n a

aparentment antiimperialista, segons la qual
cap estat europeu no tenia el dret a estendre
el seu domini sobre América (<<América per
als americans>), va constituir l'eix de la política
exterior dels Estats Units a Hispanoamérica,
per la qual en la práctica es reservava Cl .l.ot,
1 ¡nteyen¡r en el continen

Les raons que expliquen I'impenalisme laponés van ser laco@,r 
""i"r,S? 

pe. ali r.us pffi
(, p-rlmg:sm31¡g¡les que no tenia Ferro, carbop-Ir*""ryrtes qu€ no rema (trgg, J4!g) perroli, coure, esranl,)

consolidarlasevaindustrialirzu.if FEFr-iiñp-"tialisme japonésta
van actuar els'corrents nacionalistes molt en uogu a I'cpoca,-com la
d'un <GranJapó>. G)
Un cop conquerits els arxipdlags propers (illes Kurils i Ryukyr), elJal
forgar corea, regne tributari de la Xina, a obrir tres portá i a permetre
sentament d'emigrants japonesos. La guerra amb la Xina va Jer
Entre el.1894 

I .e-llB%, rropes japoneses Lan ocupar rot _Corea,!u"
LVtar"ul]ul, després d'una vicrória naval tácit, vañ?esemUáGñT
thur i altres punts estratégics del golf de pequÍn. La Xina va reconéixer
independéncia de corea i va cediiForrnosa Gaiwan), les illes pescado¡e
Ia penÍnsula de Liaodong amb Tü¿Iffiégi. á" p;;;
Rússia va considerar intolerable la preséncia japonesa al sud de Ma

4.2. L'imperialisme nord-americá

dels
Ia i de territons mexicans. La proclarnació d indepen
déncia de Texasi VA r, posteriorment, la declaració &
guerra dels Estars units a Méxic (1846-1848) El 1B4B els Esfats unim
van véncer i van annexar Nou Méxic, Arizona, utah, Nevada i califórnia- I
el 1867 van comprar Alaska a Rússia.

Els Fstats_ Elts.van ir{ompre amb forqa .@1, ury,:rr r €srefa ln[ernaclonal als aI:r.LesEusesdel'impe--rialism-ñ,ófi -a*"rñ-ñ-rr-rerrlggg@.re,sjIx. Les causes de I'imperialisme nord-americá van ser
més complexes que les simplement económiques, ja que tenia un ampli
mercat rntern, que era capag d'absorbir l'oferta industrial. En l,imperialis_
me nord-americá van prevaler lJ:s ide

DOC.37. [e polflcA DEL (BoN BAsió)

És fals dir que els Esuts Units senten una
necessitat de terres o alimenten projec-
tes respecte d'altres nacions de l'hemis,
feri occidental [...].

Tot el que el nostre paÍs desitja és veure
els seus veins estables en l'ordre i la pros-
peritat. [...] Si una nació mostra que sap
actuar amb eficacia i amb raó [...], si
manté I'ordre i satisfá les seves obliga-
cions, no ha de témer una intervenció
dels Estats Units. Mais crónics o una in-
capacitat que comporti una relaxació ge-
neral [...], poden provocar a América,
igual que en altres llocs, la intervenció
tl
Afirmant la doctrina Monroe, prenent les
mesures que hem pres pel que fa a Cu-
ba, Venequela i el Panamá, i esforgant-
nos per limitar la guerra a l'Exrem Orient
i assegurar la porta oberta a la Xina, hem
actuat en interés nostre i de la humani-
tat sencera [...].

Missatge anual del president
Theodore Roosevelt,

6 de desembre de 1904

) Quines raons va esgrimirT. Roosevelt
per justifi car l'intervencionisme
dels Estats Units a l'área del Carib,
l'América Central i del Sud
i l'Extrem Orient?

@ f:imperialisme no europeu

Els Estats Units i elJapó, com a conseqúéncia del seu
industrial, també van comenQar a fer accions d'expansió imperialista
tránsit del segle xx al xx.

4.1. L'expansion¡sme japonés

ElJapó Meiji% experimenrar un rápid creixemenr económic i va
mesures per modernitzar la seva administració i el seu exércit
q"d.t "..i¿."tal. Aquesta politica va anar acompanvada d'uñ n
añiFñ7-nsionista i aeressiu, que renia com a "üffii" "r,r""$ts@i?l-dom-ni de gglga i liEna >(Doc.38). vs
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tat del poble nord-americá va
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Monroe*
vedada als europeus. I

del <Destí Manifest>* defe el nbrd-a icá era el
poble r Déu. cosa

ser exalQat per

r50

consideraven destinades a formar part dels-Estats Units.
terres que



0()(.38. L'expnusró
r¡pERtAusTA DEts EsrATs

¡lüum r el Jnpó.

> Qué representa
el mapa?

> Quines van ser
les línies d'expansió
iels objectius de
l'un i de l'altre
imperialisme?

> Els interessos
dels Estats Units
iel Japó podrien . .
xocar en el futur
en alguna zona?

per moviments desesubilitzadors

E ¿e Puer-To Rico,les
la de Hawlñl

li

| :apó i territoris annexats

+ Eixos d'expansió del Japó

f Protectorats dels Estats Units

f l ¡stats Units ¡ territoris annexats

Eixos d'expansió dels Estats Un¡ts

L

15 Defineix: conquesta de l'Oest, política
del "bon bastó>.

16 Explica per qué es considera que
l'imperialisme japonés va tenir un
marcat afany expansionista i agressiu.

17 Analitza per que en l'imperialisme
nord-americ) van prevaler les raons
ideológlques i geopolítiques.

18 Compara les motivaclons
de l'imperialisme japonés
i nord-americá i indica'n les

semblances i les diferencies.

19 Valora l'intervencionisme dels Estats

Units a l'América Central i del Sud.

OCEÁ

PACiFIC

u

'; HAWAII
(1898)

)
I

Aquestes docirines van consolidar un lori sentiment nacionalista que
7a tat racial, po1ítica, religiosa, cultu-

ral i técn-ica@sobre els llatins que poblaven
la majoria d'América.

' Les co4eepcions geopolítiques defensades per l'aimirall Alfred T. Ma-
han van tenir un ampTi:¿gffient. Mahan era partidari de consolidar la
posició dels Estats Units per mitjá del domini esrrar¿gic del mar, per
mltJ.ádelconlllg!-d'imp orlants bases nava I s i el desenvolup ament .d,ñ.a
flota de guerra, més que per l'annexió de territoris.

-iotes aquestes idees van justificar e1 dret a la intervenció. Les interven-
:ions dels Estats Units es van succeir rl ea'ib i en aitres esrffiñffirc,

-

:1 Pacífic i a la Xina ) (Doc. 38).

¡t t gqg et prestd"n amb el supoft de poderosos mitjans econó-
mics, la premsa i els mitjans nácionalistes, ir en la guerra que
mantenia Espanvaamb les seves co ba i les Filipines.D-E-
:rés d'aniouilar la feble noréncia naval

-

:ar Ia independéncia de CuEiTla-'ttrsi
d'Espanya, els Est4ls Units ván

Filipines i I'illa deG:ram¿lPacÍfic, i van

-- - 

\
La consolidació de 1a posició dels Fstats Units al Carib i al Pacífic es va

govern panameny l'ocu militar de tots dos costáIsldel canal, ia
del qual va acabar éf I q t+.

Des de llavors, ncions armades van ser constants: a la Repúbli-
ca Dominicana (1905), a Cuba (I906), a la una base na-
ralaGuantanamo.aNica 1909), a Hondures ( . a HaitÍ (I914)

.i a la Xina (per sutocar la revoha dels bóxers). La justificació que s'usava
era la Glensa dels interessos nord-americans, que consideraven amenaQats

Seqona Revo ució ndustrial iimperialisme



PRACTIQU ES

20 Llegeix atentament la síntesi i completa-la amb els punts que creguis que falten.

LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Fonts d'energia
i indústria
. Dues noves fonts

d'energia: electricitat
i petroll.

. Fstrenyiment dels
llaqos entre la ciéncia
i la indústria.

. Sectors capdavanters:
siderúrgic, químic
i eléctric.

Transports
icomunicacions
. Expansió del ferrocarril

i triomf de la
navegació a vapor.

. Nous mltjans de
transport: tramvia,
metro, bicicleta,
automóbil i aviació.

. Progressos en les

comunicaclons:
telegrafia sense fils,

teléfon, premsa, etc.

Població

. El creixement de la

població europea
en la segona meitat
del xrx va tenir
un doble efecte:

- L'éxode rural

i el rápid procés

d'urbanització.

- Les migracions
massives

de treballadors
europeus
a ultramar.

Noves poténcies

. Consolidacló
del domini técnic
i econdmic
d'Europa.

. Aparició de noves
poténcies industrials,
com Alemanya,
els Estats Units
i el Japó.

Mundializació
. Nova organització

empresarial
(concentració
horitzontal I vert¡cal,
participació de la
banca en la indústr¡a).

. Llibertat de
moviments de capital

. Patró or.

Causes

Económiques: necessitat de les grans poténcies ¡ndustr¡als
europees de trobar nous mercats on col.locar
els excedents de la producció industrial o on ¡nvertir
els seus capitals

Polítiques: necessitats estratégiques, desig de prestig¡
o de poder, etc.

ldeológiques: l'auge del nacionalisme a Furopa, juntament
amb la idea de la superioritat de Ia raqa europea i la seva missió
<civilitzadora> enfront de les <races inferiors>.

Religioses: expandir el cristianisme.

Científiques: necessitat d'explorar tots els racons del món
per afavorir el desenvolupament de la ciéncia.

El repartiment de l'Africa

Fins a la conferdncia de Berlín de 1BB4 1BB5 l'expansió colonial
va tenir el Regne Unit i Franqa com a protagonistes, i es va limitar
a l'Africa mediterránia i a certs enclavaments costaners.

Les exploracions dels rius Nil, Níger i Conqo i la penetració al

continent van fer créixer les rivalitats entre les poténcies
europees.

Aquesta situació va impulsar la citada conferéncia per adoptar
un segu¡t d'acords per ev¡tar conflictes.

L'IMPERIALISME EU ROPEU

L'IMPERIALISME NO EUROPEU

Conseqüéncies

Efectes económics
. Les colónies es van convertir en focus d'explotació

per les metrópolis (economia de pillatqe).

. Els colons europeus es van apoderar de les millors terres
I van controlar els negocis.

. Les grans companyies europees van aconseguir la cessió
dels drets d'explotació de les primeres matéries.

. Els negocis tradicionals autÓctons es van arruinar.

Efectes socials

. Rápid creixement demográfic i de Ia urbanització.

. Aculturació de les societats nadiues.

. Alteració de les estructures socials.

L'expansió imperialista a l'Asia

L'expansió de l'lmperi rus es va dirigir cap a l'Asia central, on va
entrar en col.lisió amb l'lmperi británic, i cap a Sibéria i Manxúria
(Xina), on va xocar amb el Japó.

L'lmperi británic es va desenvolupar a l'Asia Central i meridional
(india, Birmánla, Maláisia), i va rivalitzar amb Rússia i Franga.

L'expansió colonial francesa va tenir com a escenari Indoxina.

La Xina va mantenir la independéncia, perd va cedir Hong Kong
al Regne Unit i va donar concessions en diversos ports.

L'expansionisme japonés

Conseqüéncia de les transformacions económiques i polítiques
del Japó en l'últim terq del segle xrx.

Va centrar els objectius estratégics a Corea i Ia Xina,

i va aconseguir forjar el seu imperi després de les vlctorioses
guerres contra la Xina (1 894-1 895) i Rússra (1 904-1 905).

L'imperialisme nord-americá

Va comenqar a finals del segle xtx, un cop configurat el territor¡
actual dels Estats Units.

Les raons d'aquest imperialisme van ser sobretot ideológiques
i estratégiques, i van justificar l'intervencionisme creixent
¿l Carib, el Pac'lic i la X¡na.



ll tdentifica i comenta la imatge següent.

DOC.39

. D'on prové aquesta imatge? A quina época correspon?

. Qué simbolitzalafigura de la dona?

. Quins personatges apareixen en la imatge i qué representa
cadascun?

. Comenta qué intenta transrrletre'ns i valora'n la

intenciona litat.

. Posa un tito a la imatge.

Z! Consulta els mapes de la unitat, completa el quadre següent
de les possessions colonials i respon les preguntes.

Possessions Africa Asia

Britá niq ues

Franceses

Alemanyes

Portugueses

Belgues

Holandeses

Japoneses

Russes

ta lia nes

Nord-americanes

. Quins imperis coionials eren més extensos?

. Per qué, en generai, els imperis coionials més importants
corresponen als paisos més industriaIitzats?

. Quines diferéncies podries assenyalar entre l'expansiócolonial
al'Africaial'Asia?

. Assenyala els avantatges i els inconvenients de la possessió
de colónies.

23 Compara els gráfics següents.

en o/o sobre la producc¡ó en o/o sobre la producció
¡ndustrial mundial industr¡al mundial
40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

2A

15

10

5

0

f_-] negne Unit [..fi,11 Estats Units f l Atemanya l 
_l 

Franga

DOC. 40. PRoouccró wrurr¡DIAL DE MANUFAcTUn¡s (1870-1913).

. Qué representen els gráfics? Quines dades ens proporcionen?

. Quina situació ens mostra el gráfic del 1870? Explica per qué
el Regne Unit ocupa el primer lloc en la producció
manufacturera mundial.

. Quins canvis es van produir entre el 1870 i el 1913? Quins
paisos han redult el seu pes en la producció mundial de
manufactures? Quins van créixer?

. Per qué el Regne Unit va perdre l'hegemonia?

Analitza el text següent.

DOC.4r

Oh! Sabem que els negres de l'Estat Lliure del Congo, e1s

esclaus de Sa Majestat el rei deis belgues són cruelment tor-
turats. Sabem bé que a l'Africa, a l'Asia, a rores les co1ónies,
a qualsevol poble que pertanyin, sorgeixen les ma¡eixes
queixes, els mateixos crits de dolor cap al cel sord. Ja fa
quatre segles que les nacions cristianes disputen entre si
per exterminar les races ro1a, groga i negra. Aixó és el que
s'anomena ciülització modema.

E1s blancs només es comuniquen amb e1s negres o e1s grocs
per sotmetre'ls i massacrar-los. Els pobles que anomenem
berbars només ens coneixen fins ara pels nostres cnrns [... ] .

Per 1a nostra banda, i sense cansar-nos, denunciarem les
exaccions i e1s crims comesos per I'administració de les co-
lónies franceses [...].

Imperiosament i sense cansar-nos exigirem per a1s grocs i
els negres del nostre imperi colonial e1 respecte a1s drets
humans. Exrgirem justícia en nom de la humanitat ala qual
no s'uitratja en va; en nom de la pátria els interessos de la
quai se serveixen malament amb aquesta barberie colonial.

ANAToLE FRnncr, discurs pronunciat en el míting de protesta
contra la Franga colonial, el 30 de gener de 1 906

. Posa un títol al text.

. Fsbrin¿ qJi es l'aJtor.

. Quines idees destacaries en el iext?

. Relaciona el contingut del text amb les causes
i les conseqüéncres de l'expansió colonial.

24
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La técnica d'elaboració
de mapes conceptuals
L'elaboració de mapes conceptuals és un potent mitjá
didáctic per or ganitzar la informació, sintetit zar-\a i pre-
sentar-la gráficament. És molt útil perqué ens permet
ordenar la informació que conté un text i les relacions
entre les seves idees.

Els mapes conceptuals contenen dos elements fonamen-
tals:
. Els conceptes: són les idees essencials que resumei-

xen la informació que es vol organitzar.
. Les paraules d'enllag: són les paraules que serveixen

per unir dos conceptes o més. Permeten, juntament
amb els conceptes, construir frases o oracions amb
significat logic i trobar la connexió o la relació que hi
ha entre els conceptes.

Els mapes conceptuals han de tenir les caracteístiques
segúents:
. La jerarquització dels conceptes; aquests s'ordenen

de dalt abaix seguint criteris de més a menys impor-
táncia.

. La selecció: els mapes conceptuals reflecteixen un re-
sum o sÍntesi dels més important d'un tema, de ma-
nera que cal triar els conceptes més significatius
abans de construir-los. Aquests conceptes han de ser
concisos, peró al mateix temps han d'aportar el má-
xim d'informació possible.

. L'impacte visual: un mapa conceptual que estigui
ben elaborat ha de ser simple i clar. Per aixó s'han
d'apreciar a primera vista quins elements són els ele-
ments més importants i quins hi estan subordinats.

Fes-hotu '

ffi Obt"-" atentament l'exemple resolt de la página següent.

ffi etabora un mapa conceptual sobre l'imperialisme europeu
seguint els passos.

. Agafa un full. Generalment és millor escriure amb el full en
format horitzontal.

. Llegeix totes les págines de la unitat que et donen informació
sobre l'imperialisme europeu i subratlla només les ldees més
importants.

. Quin concepte encapqalará el mapa? Escriu-lo a la part que
consideris adequada.

. Llegeix el comenqament de l'epígraf 3. Per qué es diu qüé-

l'imperialisme del segle xrx és un fenomen nou? Quins tres
trets hi aporten novetat? Aquests trets seran els conceptes
del segon nivell.

Com esfa

L'elaboració de mapes conceptuals consta dels pas-
sos següents:

1. Llegir el text atentament i amb cura, identificant
i subratllant-ne els conceptes o les idees prin-
cipals. No es tracta d'incloure-hi molta informa-
ció, sinó la més rellevant o important que con-
tingui el text.

2.Tragar les connexions entre el tema principal i
els subtemes. Per fer-ho, elmapa conceptual s'or-
ganiLza situant els conceptes més importants i ge-

nerals a la part superior de I'esquema i els més es-

pecíficslen nivells successius per ordre d'impofiancia
i de seqüenciació. Els conceptes de la mateixa im-
pofiancia han d'anar en la mateixa línia i altura.

És recomanable destacar els conceptes amb lletres
majúscules i emmarcar-los en figures geom¿ri-
ques (ovals o rectangles).

3. Seleccionar i escriure les paraules d'enllag de
cadascuna de les connexions que s'han traqat. Les

paraules d'enllag que descnuen la connexió s'han
d'escriure a prop i sobre les línies de connexió o de
relació en lletres minúscules. És molt important
triar la paraula més precisa que caracteritzi millor
la relació.

E¡¡r

rf
c
€

d

n

rf
€

(

. Agafa cadascun d'aquests conceptes i tria els subtemes
que en depenen. Per exemple, si un primer tret és que
els protagonistes són sobretot Franqa i el Regne Unit,
els subtemes que podrien dependre d'aquesta idea
serien els motius que expliquen la seva expansió
i els beneflcis que en van obtenir.

. Finalment relaciona els conceptes per mitjá de fletxes
i paraules d'enllaE. No oblidis que aquestes fletxes poden
relacionar conceptes de columnes diferents.

. Fer un bon mapa de conceptes no ésfácil i haurás defer-ne
dlversos esborranys. Quan estiguis satisfet del resultat,
passa'l en net.

Ara, elabora sense ajuda un altre mapa conceptual
sobre l'imperialisme no europeu.

27,
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Exemple de mapa conceptual resolt

. E1 mapa conceptual següent es basa en la informa,
ció sobre la Segona Revolució Industrial que es dóna
en aquesta unitat. Per tant, el primer concepte que ha
de sortir en ei lloc més destacat és aquest, acompa-
nyat de la data.

Segona Revolució Industrial (f 870-f 9f 4)
. Es trien els trets que es consideren més rellevants per

explicar aquesta segona fase del procés d'industrializa-
ció. Aquesta informació anirá al matel-x nivell.

El següent nivell de conceptes i els successius han
de ser els que aclareixin r desenvolupin aquests tres
conceptes.

S'han de triar les paraules d'enllaq perqué Ia rela-
ció entre els conceptes quedi clara. Observa que
aquestes paraules d'en1lag s'han triat de manera
que es poden fer frases amb un sentit complet i
precís.

En algun cas els conceptes de 1es dlferents co-
lumnes també poden estar relacionats, de manera
que els unirem amb fletxes i també triarem una
paraula d'enllaq adequada per explicar aquesra
relació.

Exoansió
Caoitalisme

de la
financer

lnd ustflalrtzacro

Pérdua

de l'hegemonia

del Regne Unit

SEGONA REVOLUCIó INDUSTRIAL
(1870-1914)

¡
I
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Itl
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PRACTIQU ES

Quidomina avuiel món? Els nous imperialismes

El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix im-
periaiisme de la manera següent: <Tendéncia d'alguns
estats a imposar el seu domini sobre els altres, tant en
l'esfera politica com en l'esfera económica.>

El terme imperialisme ha tomat a prendre forga en I'esce-
nari mundial davant f increment de la intervenció exterior
de les poténcies principals, amb els Estats Units al capda-
vant. Molts observadors I'associen aIa reacció davant els
atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York i Wa-
shington, peró uns altres assenyalen que no s'ha d'oblidar
que té l1oc en un context de gTobalització económica. Tot
plegat ha fet que alguns especialistes es preguntin si es po-
den establir vincles i semblances entre el <nouo imperia-
lisme i l'imperiallsme del segie xtx i principis del xx.

Els defensors de f intervencionisme de les potencies es-
grimeixen arguments com la necessitat de combatre el

terrorisme internacional i d'estendre la llibertat, la de-
mocrácia i els drets humans als paisos on no existei-
xen. Per aixó, l'anomenen <imperialisme benévol>.

Peró els detractors d'aquest procés pensen que, en el
fons, obeeix a raons estrai¿giques: I'intent de les po-
téncies de mantenir la seva posició de domini i de con-
trolar els recursos dels paisos de i'anomenat Tércer
Món.

Tampoc no s'ha d'oblidar el context históric en qué está

tenint lloc aquest intervencionisme. Una vegada més, es

posen de manifest un seguit de condicions históriques
en qué es reprodueix I'hegemonia d'Europa, el Japó i.
sobretot, els Estats Units en Ia tecnologia, en els ámbits
financers, en els sistemes i mitjans de comunicació i en
el control dels recursos naturals del planeta en una eco-
nomia globalitzada.
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Intervencions unilaterals

* Abans de la Segona cuerra ¡4undial

* Durant la guerra freda

* Després de la guerra freda
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Intervenc¡ons emparades per I'ONU

A Durant la guerra freda

A Després de la guerra freda

ú
Diego García

ocre

íruotc

Q erim.ra i Segona cuerres lYundials

Ü Bases militars dels EUA

\

L
oczA

ATLANTIC

'}-=

0ll{!

"'?-b

I tu"AeW:!. ;),'Y
..,.'-

Ií\Flt
if
r;.'',

I

unitat 6



DOCS.43 r 44. GRANs MUrnNActoNALs: NAcroNALtrAr
1 sEcroRs o'AcIVITnt.

DOC.45. R¡nccló co¡¡rnn ¡rs Esrnrs Ut¡rs

Els esdevenlments polÍtics a I'América Llatina els darrers cinc
;rys podrien forqar I'administració Bush a parar atenció a1

:eu hemisferi. Aquesta regió reflectelx una tendéncia que es
;a albirar l'any passat en molts liocs del món. Els seus ciuta-
dans, conscients de la seva pobresa, privats dels seus drets
rolÍtics i ubicars a Ia regió amb més desigualtats económi-
ques del món, s'han adonat d'un poder polÍtic acabat de tro-
iar. En paraules de l'exassessor de seguretat nacional Zbig-
riew Bzrezinski, <els Estats Units necessiten afrontat cara a
lara una important i nova realitat mundial: que la població
iel món está experimentant un desvetllament polÍtic sense
:recedents quant a l'abast i la intensitat, amb el resultat que
:es polítiques del populisme estan transformant les politi-
ques del poder>. Indis, pagesos i rreballadors de l,América
Liatina, igual que els seus homónlms a l,Asia i I'Orienr Mitlá,
defineixen cada vegada més els seus objectius en oposició a

-es polítiques dels paisos desenvolupats, especialment dels
istats Units.

-{ixó es reflecteix ara a lAméricaLlatina en l'augment dels
lÍders populistes radicals i la tria de governs d'esquerres o
:opulistes. El fenomen no sols sembla que es propaga a totaI;arcgió, des de Méxic fins al Con Sud, passanrper lámérica
Central, sinó que troba la máxima expressió en un seguit
d'associacions internacionals o coalicions regionals qu. .,
listancien dels Estats Units i del seu discurs del lliure co_
merQ.

ioBERT MATIHEW5, <Els Estats Units s,enfronten a l,América Llatlna el 2006:
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LES 10 PRIMERES MULTINACIONALS
PER INGRESSOS

Preguntes

28 Observa el mapa del document 42. Sintetitza la histdria
de l'intervencionisme militar dels Estats Units
ide les motivacions iels interessos que l'han impulsat.

29 Per qué certs autors parlen d'un <imperialisme benévol>?
Com justifiquen aquestes intervencions?

30 Explica a quins pai'sos pertanyen les principals
multinacionals i quin paper tenen en l'economia actual.

3l Quins problemes planteja el text de Matthews?

32 Amb quins arguments es critiquen els intents actuals
dels Estats Units per mantenir I'hegemonia?

33 Quins conflictes está provocant aquesta posició dels Estats
Units per mantenir el seu predomini polític, económic
i militar al món? Qui els dóna suport?

34 Creus que podem definir com a <imperialisme> la política
actual de les poténcies? Explica la resposta tant si és
afirmativa com si és negativa,

35 Quines semblances idiferéncies hi ha entre aquesta
situació i la que es va donar durant l'época
del colonialisme?
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. www. arteh i stori o jcyl. u/h i sto ri ako ntextos/ 2 7 5 4.htm I

. www.ortehistorio jcyl.elhistoriakontextos/3 326.htnl

. http ://es.w i ki ped i a.o rg/wi ki/l m p eri o _Estod o u n i d e nse

. http ://www.realinstitutoelcono.org/onalisis/3 50.asp

-,:mbre de multinacionals

Empreses Pairsos Act¡v¡tats
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Exxon N,lobil

Wal-Mart Stores

General Motors

Ford Motor

Da¡mler Chrysler

R. Dutch/Shell Gr.

BP

General Electr¡c

M¡tsubish¡

Toyota Motor

EUA

EUA

EUA

EUA

Alemanya

Ru/Paisos Baixos

Regne Unit

EUA

Japó

iaoó

Petroli

Cadena comercial

Automóbil

Automdb¡l

Automdbil

Petrol¡

Petrol¡

F¡nancer

Comerg

Automóbil
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