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Nom i curs:  

 

DOCUMENTAL. “La doctrina del shock” (2009) 

Cursos : 3r d’ESO, geografia humana; 4t d’ESO, ciències socials i història; 1r de BAT, Història del Món 
Contemporani; etc. 

Enllaç al blog :  http://historiata.wordpress.com/2013/01/10/documental-la-doctrina-del-shock-2009/ 
 

Observacions: aquesta pel·lícula documental dura una hora i quart. Cal veure-la en dos sessions.  

1. La primera sessió: fins el minut 46 i mig del documental, de l’inici a l’apartat “A New Enemy”. 

2. La segona sessió: des del minut 46 i mig del documental, des de l’apartat “A New Enemy” fins al final.  

Els minuts que sobren han de servir per a que els alumnes puguen completar les respostes del qüestionari  
i per a comentar les “cites  per al debat ” que he seleccionat i he posat després del qüestionari. 

 

QÜESTIONARI – LA DOCTRINA DEL SHOCK 

 

PRIMERA SESSIÓ  

1. De quina universitat nord-americana era professor d’economia Milton Friedman? 

2. Quina era la prioritat segons va dir el president Franklin D. Roosevelt en el seu discurs d’investidura el 4 
de març de 1933? 

3. De quina associació, dirigida per l’economista Friedrich V. Hayek, era membre Milton Friedman? 

4. Segons M. Friedman com es resoldrien per si soles el problemes de l’economia? 

 

5. En quin país es va fer la primera prova de les idees de Friedman? 

6. Completa: “El 1970, la Unitat Popular de Salvador Allende guanya les eleccions, amb un programa que 
proposava     grans sectors de l’economia.” 

7. Amb quin nom es coneixia el programa econòmic dels Chicago Boys per a Xile? 

8. Sobre el colp d’estat a Xile:  

a) quin dia es va produir el colp d’estat contra la democràcia?  

b) com es deia el general que liderava els sublevats? 

c) quants anys havia tingut democràcia Xile? 

d) quants opositors van ser detinguts i empresonats els dies després del colp? 

EL SHOCK ECONÒMIC 

9. A quant va pujar la inflació a Xile un any després del colp d’estat? 

10. Qui és l’enemic segons el general Pinochet? 

11. Com va morir Orlando Letelier, antic ambaixador de Xile als Estats Units? 

LA REVOLUCIÓ ES PROPAGA 

12. Quin any li van concedir el Premi Nobel d’Economia a Milton Friedman? 

13. En quin altre país sud-americà es va donar un colp d’estat liderat pel general Videla el 1976? 

14. Com es deia l’organisme nord-americà que ensenyava a intimidar, reprimir i torturar? 

15. A què va ser condemnat el general Videla? 

L’ESCOLA DE CHICAGO I EL MÓN ANGLOSAXÓ 

(Nota: el 1979 Margaret Thatcher és elegida primera ministra del Regne Unit, i el 1980 Ronald Reagan 
president dels Estats Units) 

16. Segons M. Friedman: “Els resultats econòmics de l’administració Thatcher són     .“ 

17. Quina guerra va permetre a Thatcher recuperar la seua popularitat el 1982? 

18. Quant de temps va durar la vaga dels miners al Regne Unit? 
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19. En quin any es van desregular els serveis financers i la banca al Regne Unit? Quin nom va rebre 
aquesta desregulació? 

MÉS ENLLÀ DEL TELÓ D’ACER 

20. Nom del sindicat polonés que va participar en les eleccions de juny de 1989? 

21. Nom del president de l’URSS que va impulsar reformes (la glasnost i la perestroika) per a implantar un 
règim del tipus de socialdemocràcia a l’escandinava, a mitjan camí entre el comunisme i el capitalisme de 
lliure mercat:  

22. En quin mes i any es va dissoldre l’URSS? 

23. El 21 de setembre de 1993 el president de Rússia, Borís Ieltsin, va dissoldre el Parlament. Dos dies 
després el Parlament va destituir a Borís Ieltsin. Vots a favor?   Vots en contra?   

24. Aproximadament quants manifestants morts, que estaven a favor del Parlament rus, van haver en la nit 
del 23 de setembre de 1993 per la repressió de les forces de Ieltsin?    

25. Amb quin nom es coneix la nova classe d’empresaris multimilionaris amb influència política a Rússia? 

26. A Rússia, quants milions de russos van arribar a la pobresa en 8 anys de reformes? 

- 

SEGONA SESSIÓ 

UN NOU ENEMIC 

27. Qui és el nou adversari segons el secretari de defensa dels Estats Units Donald Rumsfeld? 

LA GUERRA CONTRA EL TERRORISME – PART 1 

28. Quin país es va bombardejar en la primera fase de la guerra contra el terrorisme? 

29. Nom de la base de l’exèrcit dels Estats Units a Cuba on es van portar (i encara n’hi ha) presoners de la 
guerra contra el terrorisme:  

30. Quants presos van arribar a haver-hi en aquesta base? Quants condemnats per algun delicte? 

LA GUERRA CONTRA EL TERRORISME – PART 2 

GUERRA COM A TORTURA DE MASSES 

31. Com s’anomenava el pla militar del primer dia d’atac a Iraq?  

32. A Iraq, segons Naomi Klein, es van implementar tres shocks: 1. el shock de la guerra; 2. el shock 
econòmic; i 3. el shock de la        (contra la resistència econòmica). 

EL SHOCK ECONÒMIC 

33. Apunta el valor dels contractes amb empreses nord-americanes en la reconstrucció d’Iraq en milions de 
dòlars: 

- Creative Associates:    - Bearing Point: 

- RTI International:    - Haliburton: 

- Parsons (hi havia de construir 142 clíniques sanitàries i només en va acabar 6): 

EL SHOCK DE LA REPRESSIÓ 

34. Quants iraquians es van empresonar durant els primers tres anys i mig de la repressió? 

EL NEGOCI DE LA GUERRA 

35. Quin “complex” era un risc per a les llibertats dels EUA segons va dir el president Eisenhower el 1961? 
El complex i     i m    . 

36. Apunta les dades de la següent comparació:  

- En 1991, en la Guerra del Golf, per cada 100 soldats hi havia 1 contractista militar. 

- En 2003, per cada 100 soldats hi havia   contractistes militars. 

- En 2006, per cada 100 soldats hi havia   contractistes militars. 

- En 2007, per cada 100 soldats hi havia   contractistes militars. 

- A mitjans de juliol de 2007 hi havia        . 



MATERIALS DOCENTS – Ciències Socials, Geografia i H istòria 

Professor: Roderic Ortiz i Gisbert - Blog: http://historiata.wordpress.com/ 

 

 3 

37. Què tres coses són les úniques que no privatitzaria Milton Friedman? 

a) 

b) 

c) 

UN MÓN DE ZONES VERDES I ROGES 

38. L’huracà Katrina va assolar la ciutat de Nova Orleans, als EUA, l’agost de 2005. Quina va ser l’última 
recomanació de Milton Friedman abans de morir? 

39. Quin és un dels monuments a la crueltat del règim de Pinochet a Xile i a la seua posterior derrota? 

40. Quants anys van fer falta per a que l’experiment econòmic dels Chicago Boys donara la volta al món? 

LA FI D’UNA ERA 

(Nota: el 1986 comencen a desregular-se els mercats financers. El 1987 es va donar un “dilluns negre” i es 
va enfonsar el mercat de valors; el 1992 es va donar un “dimecres negre” contra la lliura esterlina; el 1997 
es va donar la crisi asiàtica; i el setembre de 2008 els mercats financers van patir una implosió que es 
considera l’inici de l’actual crisi, que segons la majoria dels experts és el resultat de la desregularització i la 
privatització econòmica.) 

41. Com es diu l’empresa financera nord-americana que es va declara en fallida el 15 de setembre de 
2008? 

42. Comparació: el 1937 va ser un any clau per al president Roosevelt i la seua política keynesiana del 
“New Deal”, i van haver-hi 4740 vagues amb una mitjana de 20 dies de durada. Quantes vagues van haver-
hi el 2007 als Estats Units?  

 

 

 

 

CITES PER AL DEBAT 

1. Milton Friedman: “Només una crisi, real o percebuda, produeix autèntics canvis . Quan eixa crisi es 
produeix les mesures que es prenen depenen de les idees  que floten en l’ambient.” 

2. Naomi Klein. Definició de la doctrina del shock: “És el saqueig  sistemàtic del sector públic després d’un 
desastre, quan la gent està massa ocupada amb els seus propis assumptes i amb salvar-se.” 

3. Naomi Klein: “En l’actual crisi està realitzant-se una transferència  de riquesa, del sector públic a mans de 
les empreses i els individus més rics del món, que a més a més són els responsables de la crisi”. 

4. Naomi Klein. Cal ser coneixedors : “L’estratègia del shock no funciona si sabem que existeix”. 

5. Naomi Klein: “Si volem polítiques contra la crisi, fer d’aquest món un lloc més sa, més just i pacífic, hem 
d’eixir  aquí fora a obligar-los”. 

 


