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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI- CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 
 
 
Cognoms i nom.........................................................................:........................................ 
 
 
Primera part. 
 
Llegiu el text següent i responeu les qüestions. 
 
"Era natural i inevitable que el nacionalisme indi estigués ressentit pel domini estranger. 
Així i tot va ser curiós que fins a finals del segle XIX nombrosos membres de la nostra 
"intelligentsia" van acceptar, conscientment o inconscientment, la  ideologia imperialista 
britànica. Van elaborar els seus propis arguments sobre ella, i només s'aventuraven a 
criticar-ne algunes manifestacions exteriors. La Història, l'economia i d’altres temes que 
s'ensenyaven a les escoles i universitats, s'escrivien enterament des del punt de vista 
imperialista britànic... Al principi ens era impossible alliberar-nos intel·lectualment 
d'aquesta versió, ja que no coneixíem d’altres fets o arguments, de manera que buscàvem 
l'alleujament de la religió en la idea que si més no, en l'esfera de la religió i de la filosofia 
estàvem al mateix nivell que qualsevol altre poble". 
                                                             
                                                         
                                                  SRI  JAWAHARLAL NEHRU.Autobiografia (1936) 
 
 
1. Resumiu el text amb paraules vostres i situeu-lo en el seu context històric. (1 punt) 
 
2. Expliqueu els orígens de la descolonització, destacant-ne principalment les causes 
polítiques i les causes econòmiques. (1,5 punts) 
 
3. Relacioneu la figura de Nehru amb la Conferència de Bandungi i el naixement del Tercer 
Món. (1,5 punts) 
 
Segona Part. 
 
1. El crac del 1929 i la crisi americana. (1punt) 
 
2. Expliqueu les repercussions mundials que van provocar els fets de l'apartat anterior. 
(2 punts) 
 
3. John Maynard KEYNES defensava una alternativa renovadora al liberalisme clàssic i 
inspirà polítiques econòmiques com la del New Deal (nou compromís). Expliqueu en què 
consistí aquesta alternativa. (2 punts). 
 

 


