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Pi.trEGUhJTES PREVIES

Qrrins e stats e[ei-r e s mós poderosos
e¡ e d¿rrer t-.rg del seq e lx?

Fn e qladre, l.Japo eó de Frarca rep
la rei¡a Victdria L Per qué !a¡ ser tan
inf ue¡ts ¿quests dos persolarces?

Quins a tr-.s gov-.r¡at-tts d'aqLtesta época
co¡e res?

{#r,,..:.

Eniopa i el ntrin, entt'e la scgona neitat de1 segle XIX I I'lricr
cle la Priirera C,uerra \lLlnrlirl. r,¡rt r-iutc Lransformacions
molL importants qtle vJlr \cr pr',.,t.,l,,niLzlrles pe r les grans
poténcres eLlrollr:res, especialrnent el Prcgne L nir Fr.r.n,-¡
i ltlema.ny;r

Ei Regne Urrit de l¿r reina Victoria (ltl37- i90l) va assolir l'etape
,l c-¡rlctrJ,'r nrilyitnil.:tntlr l'cr[,rlrsiu ir rp..rirrli.t¡ i]es tr.lr,nrc<,
iutt¡rnes, cLue \-an ampltrr r1 sr-rftrrrgi i'r-rtn ,,stabirr una. legislac-ió
:,,r i-l lllull Ir lll.l.ll.

fr:¡¡94, en canr.r, clcsprés cl'nr-r non assarg inperjal amb Napolcít
lll (1852- 1870), va pal-ir se riosos conflictes rnre rns cle carácLer
social cluranL h -lerccra Repr-rblicl, 1".¡u.,1 uosa no r.a impeclir
clLie riiribé,s a ser un;l poióncia colonral, culrur4l i econór-nica

Ll Rerch alen-utn¡' e:i vii e r)rvcrtLr cn rlnJ grrrn potc;ncra
econirnric¿i i rniliiar-rlesprés de la unilicácio rlcl 1871. tor i clue
no \ra rrostrar garre intcrés per l'expansró colonlal llns al llnal
clel segle Xlx El prerlonuli curopclt esrrt\-;r, cloncs, a les m:rns
c1'aqr:t:stes l-i es nacic-r¡s.

E1s lltrcs inperis curcf)eus, és a ctr, l'austlohongares,
,l Lt'r;cl lL,r.. \i,l h;r\'(rt!rlr, rnlJI-grt.u> pti,lrlcrnesl.le r.rals
,lr' ..tlil,,ri ..: r tcl),1', lr'lli,]t ..lc 1., .,,nrpl(xil¡t.le I.r r,.rl,
cln¡ersit¡.t itlucrt i cr,rlt,,rr,,l i ,1,:1.. citnflictes interns i territorials
c1r-te patie n.
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lurropa el 1871. Sant Petersburg

IMPERI RUS

MAR

DEL
NORD

OCEA

nrtÁNrtc

FRANEA

córsegad
(Fr.) \/

,--n o Su.O"nvil
oY(It.)ll" \-,J

. 1837 ComenEa el regnat . 1851 Expos¡ció 1867 Reforma a 
:

de Victdria I Universal de Londres electoral .

Separac¡ó estat- 1869 .
Església anqlicana

. 1870 . 1877 Re¡na . 1886 Es presenta la
Llei escolar V¡ctória, Home Ru/e (lrlanda)

. 1873 empgradriu r 1334 . 1893 Fundació del
Cris¡ de l'lndia Reforma electoral partit Labor¡sta
económica

TMPERI ALEMANY
a

IMPERI
aViena .Budapest

AUSTROHONGARÉS

. Madr¡d

ESPANYA

1864 ¿ |1852 .
Napoleó III

proclama el II Imperi
Llibertat d'associac¡ó i

1867 j
Exposició Universal de París

1882 ¿ 1889 ¿

Ensenyamentestatallaic Exposlció
,l 1g71 Comuna Universal de París

de París. III República

1870 1880

I ¿ 1894
Affa¡re Dreyfus

¿ 1893

¿ 1904 Prohibic¡ó als religiosos
d'impartir ensenyament

Primers diputats socialistes

1900

Il.IPERI ATEMANY

Confederació1867i l aI871-TgKutturkanpf
d'Alemanya del Nord i . 1871 II Reich:

1870 ¿ Guillem I, káiser;
Guerrafrancoprussiana Bismarck,canceller

1860 1870 1880

i-IMPERI AUSTROHONGARES
1889 ¿

Acord hongarés-croat
. 18b/ Ureacro

de la monarquia dual

I I . 1890 Dimissió de Bismarck
| ¿ 1888 cuillem II, káiser del Reich
¿ 1883 Lleis soc¡als

de B¡smarck

1890 1900

1900-07 ¿

Govern absolut
de l'emperador

j ; 1908 Annex¡ó de

I Bósnia i Hercegovina
¿ 1907

Sufragi un¡versal

1853¡ , .1858-63
cuerra de Cr¡mea Abolic¡ó de

1855 . la servitud

Alexandre II, tsar

. 1881 . 1894 Nicolau II, tsar
Alexandre lll,
tsar . 1889 Confol dels zemstvo. 1877 Guerra russotuTca (repress¡ó)

. 1864 Reforma de la
justíc¡a i l'administració

. 1863
Insurrecció de Polónia

, ¿ 1906 Primera Duma
. 1905 Revolució

: i reformes d'octubre
. 1904-05 Guerrá amb el Japó
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f) lnnglaterra victoriana

Durant el seqle XIX. el Regne unit va ser el primer paÍs que va ler la Revo-
lució lndustrial i qu

I :

1.1. Una poténcia económica i territorial
El regnat de Victória lva comenQar el [837 i es va allargar fins al I90l:
aquesta etapa $ coneix amb el'nom d'era vicforiana. E-n aquest perío-
de el Regne Uri, u.u uttibut u Iu -a*l va consoli-
dar el desenvoluparnent industrial-i va manl-enir les instituññ3Tidi-
cionals basades en la monarquia párlamentária9ot i que es va avanQar

Ogp u_Ull aut¿ntic sistema democrátic. A aquest paÍs no el van afectar les
onades de revolucions de carácter liberal que van convulsar la resta
d'Europa; contráriament, els avenqos polítics es van produir en un marc
d'estabilitat institucional > (Doc. l).
g. t a"t"*"t"p"*.r va estar afectat per una crisi molt pro-
longada des del 1873 fins al 1895. Aquesta crisi va afectar sobretot l'a-
gricultura, perqué la llibertat de comerq establerta el 1846 pe4udicava
clarament La ruina
agrícola va fer que laferra cultivada es reduÍs :ln26 o/o fins al 1914 i els
camperols van abandonar el camp i es van traslladar a les ciutats o van
emigrar a América. Si el 1861 la població urbana era el62 o/o, el 1891
havia passat al 72 o/o. Es a dir, al final_d{ segle XIX només eI 28 o/o de 7a

població vivia en zones rurals )(Doc.3). r'a¡s

-

Tot i que l'economia británica no va disminuir el seu potencial, sí que es va
reduir en xifres relatives: altres paisos, com Alemanya i els Estats Units, al
final del segle xtx van aconseguir el nivell de desenvolupament industrial i
económic del Regne Unit. Malgrat aquest declivi relatiu, va coniinuar

el principal centre financer grácies a una moneda forta, la llilra es-

terlina, fla, que era el més important del món.

D'aquÍ ve I'interés dels politics británics per les qüestions económiques:
l'expalsió jmperialiQta anava noll unida a! comere, les finances i el
control d" I"t *t.r d" "un"guú Tots els pnmersñilrstres del segle xtx
van ocupar préviament el cárrec de canceller del'Exchequer (equivalent del
ministre de finances). Les successives lefqrmes pressupostáries van asse-
gurar la primacia de Ia burgesia ffi'a?iit I industrial. que dominava Ia
Óambra á"b co-r térratinent ffi-

*Cambra dels Comuns. Cambra baixa

del Parlament del Regne Unit i máxim órgan
legislatiu del país.

*Cambra dels Lords. Cambra alta del
Parlament del Regne Unit. Els lords són l'alta

noblesa i les persones més rellevants
de la vida social del país. Fins al segle xtx van
tenir un gran poder.
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sentada ala Cambra dels Lords*, i van afavorir l'expansió colonial.

1.2. Obertura política i reformisme

Les reformes polÍtiques van comenQar el IB32 amb I'ampiiació del sufragi.
Des de la meitat del segle XIX la vida política anglesa girava al voltant de
dos partits: eis forí¿s o conservadors i els whigs o liberals.

Disraeli. mjnistre conserv{dor. va ler una reforma electoral el I867. oue es

considera que va ser la primera de carácter clemocrátic. Amb aquesta me-
sura, Disraeli va aconseguir aprop-ar-TesEñls a I'esta-iidenrificarles amb
el tron i les institucions del govern britanic. Els dos grans partits , els tones i
els whigs, van donar supoft a la reforma electoral perqué defensava els fo-
naments del sistema politic: la monarquia i el régim parlamentari > (Doc.2).

Aquesta relorma va obrir el dret de vor a un milióde ciutadans" sobretot
artesans i obrers de les ciutals. Peró com que üncuiava el dret de vot al?e#

Al¡xn¡r¡oRt¡¡n VtcrORtA DE He¡¡nov¡R
(1819-1901)

Victória I d'Anglaterra, reina de la Gran
Bretanya i d'lrlanda (1837-1901)

i emperadriu de l'india (1877-1901).

Va intentar intervenir tan com li va ser
possible en la polítlca interior i exterior
del Regne Unit. Va donar el seu suport
als gabinets conservadors moltes vegades
i les dlscrepáncies amb els governs
liberals van ser freqüents. La seva

coronació com a emperadriu de l'fndia
la va convertir en símbol de l'imperialisme
brit¿nic, que va arribar a l'esplendor
máxima durant el seu mandat-

unitat 5
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DOC. 1. Et slsr¡mn porfTtcA ANGLES vtsr pER uN FRANCES

La Constitució polÍtica és estable i no corre el risc,
com la nostra, de ser violentament derogada i mal
reformada cada vint anys. És liberal i invita els
particulars a participar com a actors i partícips en
els assumptes púb1ics, i no a mirar,se'ls com a

simples curiosos.

Dóna la pauta que cal seguir a Ia classe superior,
que és la més capacltada per governar el país i que
troba en aquesta tasca la seva feina natural, en lloc
de llanguir o de perdre's per falta d'objectius, com
passa al nostre país. Se la sotmet sense gaires pro-
blemes a millores contÍnues i produeix finalment
el bon govern: el que respecta més la inicrativa
dels individus I col.loca el poder a les mans dels
més dignes. Els ciutadans parlen i s'associen com
els plau, no hi ha al món una premsa tan ben in-
formada, ni assemblees tan competents.

FIIPPOLYTE TA NE,

Notes su r l'Anglaterre, 1 87 1

) Qué considerava Taine que era el més positiu
del sistema polític br¡tánic?

DOC.2. Ln C¡¡r¡sRn DELS CoMUNs A Wesrulusr¡R. Aquest lloc era
el centre del parlamentarisme británic i el model per a molts par'sos

de l'Furopa del segle xrx.

) La disposició d'aquest parlament s'assembla a la d'altres,
com el catalá o I'espanyol? Comenta'n les diferéncies.

DOC.3. Lonon¡s EN EL SEGLE xtx.

F Per qué van créixer tant les ciutats
britániques durant el segle xlx?

propietat (per votar era necessari tenir una casa o pagar un lloguer), e1s pe-
tits camperols i e1s treballadors del camp sense terra van continuar sense po-
der votar.

El triomf liberal (whig) de Gladstone el 1868 va permerre aplicar 1es re-..----.....--lormes one va ser el model de po-
lític de I'Anglaterra victoriana. Els valors que caracteritzaven aquest mo-
del vrctoriá eren: liberalisme, eficácia, expansió económica, cristianisme
evangdlic i bones relacions amb les altres poténcies; tot arxó al costat d'u-
na polÍtica fiscal i fi.nancera ben sólida i de llibertar de pensamenr. Duran[
el govern de Gladstone es van pgsar en marxa Ieformel molt importants:
. Les-relormes religi comunes a altres paisos en aquests anys. van

aixecar suspicácies en I'Esg1ésia anglicana oficial. El 1869, Giadstone va
aconseguir la separació enrre l'esrar i l'Esglesia angliüñJva sup-nffi1-o-
b der ser professor.

. Erggut, d'aquesta manera,una nova escola amb liibertat confessio-
lnal. i al comencament del segle XX es va arri\ar a lesláxéldEnallábéüi

me més baixes del món. :-e-
' Altres reformes importants en aquesta d¿cada van ser la nova llei sindi-

cal,la reforma de la justícia i de I'administració, i una nova ampliació
del dret electoral el 1884, que va elevar a cinc milions el qaeblg_db-
lectors.

Des del final del segle XIX i fins al principi de la Primera Guerra Mundial
(1914) es va desenvolupar un nou mapa de parrirs al Regne Unir. El lB93
es va fundar e1 Partit Laborista, que finalment va desplagar els velh-@
Els ron¿s es van renovar despres de lescissió deis anys tg02-l 905, duranr
eL regnat d'Eduard Vll q l90I- I 9 I O). dél?{tral uu n.l*., un secLor renova-
dor encapgalat per winston churchl-f va ser Mh

a del seu pod.r.

Le q¡¿1, potercie, -L opeés 107
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1.3. La qüestió irlandesa

Irlanda va ser un dels grans problemes de la'politica interna britanica
finsalaguerrad,independéncia(l9t9-I92I).@
mini anglés des del linal de l'edat mirj444, peró es va manrenir com un

:
regne teoricamenl independentJins al I800, any en qué es va aprovar
I'Act of Union, que va unificar Irlanda i la Gran Bretanya en el Regne
Unit.

Irlanda va mantenir un desafiament constant contra la incorporació al
Regne Unit. La tensió va augmentar a partfu del 1870, per la crisi económi-
.u i lj.pubro 4" milers d'arrendataris irlandesos de les terres que eren
propietat de terratinents anglesos. Aquests fets van radicalitzar el movi-
ment naci@ 1BZ9 per Charlffior

moderació al clergat católic per evitar que els enfrontaments poguessin de-
rivar en una guerra civrl.

Des del lBB5, els nacionalistes irlandesos van ser presents al Parlament
británic, i un any després [one va ntarlaHome Rule, que con-
vertia hlanda en un territori autonom dins
bat d-?questa lléi va iEfpilnrer mEr-stre al final va aban-
donar la polÍtica el 1894. El projecte de Lord Balfour de concedir el 1902
un Parlament irlandés propi va ser una de les raons que va produir I'escis-
sió del partit whig.

La qüestió irlandesa va quedar sense resoldre fins a lgjnzuffggiÁ-dgl
1916 a Dublín, que l¡¿l posar en marxa Ia partició de I'illa enrre el nor4, de

- ro-
na católñildbE?láñ¿nf co-ntr>traTÉf,ertiilensa al Regne U"iñu aconse-
guir finalmert lu irdeperd¿n.iaSn la década dgl lq-ü ?r-
Aquest fet, peró, no va solucionar del tot el problema irlandds. 4l'Ulster,
la zona nord sota sohirania britániqr, els enfrontaments etrtte üñQffia
protestant i la minona católica van continuar durant tot el sesle XXpfo van continuar durant tot el sesle XX

de persones que consideren que la rei

del Partit Parlamenrari irlandés el lBB2 i organirzador del boicola aglgsls ..terratinents. (..)ñYa^^ Aq(\ fc¡'-"r')
i rlllosa? I hi ha, ho sé, milions i milions

vindicació no és excessiva ni perilloba. !- Lespiral de violéncia es va intentar frena144b una reforma a
Des del nosÍe punt de vista, només s'hi firma dtn acord entre el govern britán4 lelpot objectar una qüestió: saber en quin | ,

que va re -uport del papa Lleó XIII, que va recomanar

ria parlamentária, que la veu d'Irlanda
s'expressa amb autenticitat i que I'escol-
tem amb atenció. [...] Ara podem com-
prendre aquest paÍs, ens trobem en si-
tuació de saber quines són realment les

seves aspiracions i la seva voluntat. Com
es presenta alui el problema? Els meus
honorables col.legues van somiar que
entrarien en conflicte amb una nació?

Quin obstacle pot aturar la reivindicació
d'una nació, quan no és excessiva ni pe-

momgrlt i en quines circumstáncies s'ha
de donar aquesta resposta satisfactória.
Perqué aquesta resposta positiva es do-
nará, n'estem segurs. Donar-la lliure-
ment i de manera digna, rebent testimo-
nis de gratitud i de reconeixement, o bé
donar-la sota I'amenaga i el ressentiment

[...1. gn aixó hi ha, des dei nostre punt
de vista, una diferéncia fonamental, i
aquesta és la raó essencial per Ia qual
avui actuem aii.
Hem donat a Irlanda una veu. Tots, no-
saltres també, hem de parar atenció a

aquest moment. Tots, nosaltres també,
hem d'escoltarla, als dos costats, diü-
dits, crec, per un abisme infranquejable

t.t.

t0B
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Franga: del II Imperi
ala III República

Mesprés de la revolució del 1848, Franga es va convertir en una gran po-
tufucia económlca i colonial, al mateix temps que evolucionava d,un reglm

tal
ni-
en
yi-
br
s

la

!-

:

¡.1. El ll lmperi (1852-tS7O)

L-luÍs Napoleó Bonaparte r" cnnr rcar, el IB5I, un plebiscit en qué de_[D¡tÍlnava rs: e.rercia el
@er executiu, es reseryava Ia iniciativa legislativa, no-enáiiels seus mi_
mfistres i els membres de dues de les tres cambres legislatives i tenia potes-
iüM per declarar la guerra. El 1852 va proclamar el II Imperi i es va intitular
*p"rudo. u-b.l "o* d

toritari i l.imperi
Inberal.

f imperi autoritari (t 352-1 860)

Tl1l,ié,g".sta 
etapa. el govgrn va perseguir l'opHició i va insraurar la

ry!]l-de premsa, er coniror de res reunions públiquesiiá propagáñda
dbctoral. Yu.u.o"*g"ir el suport de l'Esgrésia cátohcai va defensar I'ordre
rjlgprryf com a p

monárquic a un altre de republicá.

ment obrer va aparéixer amb cosa que va

DOC.5. NAporEó lll ¡I- 1852.

) Descriu la imatge: quins atributs
del poder imperial mostra el retrat?

[.¿ seva manera de govemar responia aia tradició cesarista en qué el podercsconcérurav@<lasevaleqitimitato'o."diudelno-
hle". EaéTTue sEa anomenar bonapartiñe=.

t.gtgT no dirigien t, poti,*TIñl^i exrerior, sinó que eren sim-
ples execrltors de-les decisions de I'emperador. De les rr", .u*br*ñnr,
cos Legislatiu i consell drEsrarr,It darileta la que renia més poder, i
cra I'intermediari entre el poder executiu i el legislatiu.

lJimperi liberal (t 860-t B7O)

En aquesta fase lbnlperador va perdre una part del suport que tenia, so,
bretot dels católics, per haver fei costat als impulsors de h unitat italiana
sn contra dels interessos del papa. Loposició es va organiÍzar i el movi_

r
uestes mesu

, grácies a la qual
molts exiliats van poder tornaiTFiáiEál
Reformes legislatives que donaven atribucions més a les ca

SIE

'üiber!4-perqué&-premsapogués pubricar ers debars de res cambres,
cosa que permeria a I'opinió pública poder seguir la vida parlamentá-
ria.

.@entreIesqualsvadestacarl.ensenyamentpúblic
per als ioves.

. 4ls obrers se'ls va c e vagaila llibertat d'associació i el
permís per participar en la primer

Aquesta evolució semiliberal va diüdir |oposició en dos grups enfrontats,
i el IB70 Napoleó III va convocar un pretiscit per ratifilar"les reformes,
que va guanyal per ámplia majoria )(Doc.6).

Les grans poténcies europees

.._lq ."- c\o:¡tohfu il .Vth-y od<utnh alJ.rT.*tsonapartisme. Politica adoptada per t

rd\apoleó lll, que entenia el poder com a
autoritari, encara que per deleqac¡ó pop.rlar.

,ü
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La polÍtica exterior, perÓ, va provocal una.com'ulsió en la polÍtica interior

francesa. Ngpoleó llr, f""tttput q:lg:q: militar dt P4:ga Y3degbl3r

iüsr-1@' parsTlTdiotdéryqzq - - 
- --4

2.2. LaFranga de la lll República (1870-1914)

La derrota fran@ a la-batalla de Sedan (2 de setem-

ii 
dos dies des-

prés.

Davant l'asse-qament de la capital per les tropes prussianes' 
" :tP

l BT t va .r.lu,u ll 9ou:T-provls1o-
G

nal, que era a versatÉl!-ilñe!ó-óiálla,p.*1*u-prússia' 
va ordenar ia

t@ á;t 
'uiit 

galrebe 5'000 morts duranl la setma-

na sagnant o. u"ut' al "*u'_-"il¡ .Tilnpre;¡t6-posterior 
ferotge

e9 lggJ"tolucionaris van ser g5;gglalgileQw més van sellgPrg9o-

@
La república Gonservadora (1 871 -18791

Després d'un perÍode transitori (IB7I-1874)' en qué van col'laborar repu-

biicans i monárquict, "i-"J"ttt agpA ítti"tt vatract^r de consolidar

el nou régim' "n u'iq"" rtt va hÑdiilñoilents de restaurar la mo-

narquia. . t^ ^^^..tó.

DOC.&l

Senr.ti
vau ii
tan tel
Heu s
taca ai

rir aq;.

aqu6;i
meü¿

Jo ac:
Dreri
idei.
ACUS]

crirn-
Guen
la p-
per c

mer (

secre

crim

t...1 I

verit
me\i
men

Dnumtrn, 1870.

-Sinyor arcalde, qué és un bibiscit?

-it ínu paraula llatina que vol dir <si>>'

) Analitza l'escena i el sentit

de la resPosta de l'alcalde: quines

classes socials es rePresenten

a I'escena?

> N'hi ha prou d'establir el sufragi

universal Perqué es consolidi

una democrácia?

: es va ltrlPi.drrl4r Lr ":"-b:-:=-''.--i-----=--
lel Senar i l'Assembleu t:p-qsslottit tl poder exe->-at-

Aquesta consolidació es va aconse9:y-p"1 T]:li i::"::ll:1"i'.ffiül|s-
;:ffili#l ;;';.;.;;' ;. i^'x,191;, q"' 

H: #+*#i:';,:-e totes (]e Iart) ru¡ /' Yur :- "-- ------r-'-r---<:1^-:-

blica: es va implantar el sglllti ullryll"',pou!'.,I?l-
ció de la III

es va re

*LaiLDeslgna els fidels que no són membres

i"i .iitqu, 
"n 

l'Esqlésia catÓlica 
, 
En seltit

oolÍtic, alqú és laic si és qll¿q-talsevsL

3@'g-
entn-esuthñl

110

DOC. 7. L'Et ts¡NYAMEtT¡T REPUB-LlcA' secot'¡s Jul-rs FrnRv

Tots vosaltros sou fills del 891

ffiaiaRevolucióFrancesa,voSt¿SserannomenatS
mestres d'escola per ia República dei 1880: com no han d'estimar Í de fer esti-

*á, fu n 
"A"cio 

i 1a República en les seves ensenyances?

Aquesta política és una polÍtica nacionai,i vost¿s poden' vostés han de -la

qúestló es ben f¿rcil- i*t"io'*tu'-ta' sota les formes i per les vies desitjades'

en l'esperit dels nois: ;;" ; fotttitu conlra la oual eis vull ler posar en guár-

dia és aquella q,',. ¡" ^""'i"""1* 
i^ p"in*a m1liünt i quotldlT': lfjlttu 

a"

partit, d.e persones, dt;ü;;u'q"t'* po1ítica no tenim res en comúl [ "]

Una escola per a un pui'it, t'"u 
""oiu 

p"' a un grup' un mestre de partit o de

grup, vostés ,",i.'-' uiJ, ql"" ""t'* 'án 
ek -át"t d'escola de Franqa i de la

patrial r ¡ ,

D'aquí a uns quants mesos' senyors' farem les. eleccions generals És la matej'xa

República la que pot quedar tn dubtt si es dLgués: oHeus aquÍ un govern que

[a les eleccions 
^,nb 

tü;;;t'it ¿:ttt"r"ot tÉ qui va substituir van tracrar de

fer-les amb els capellansl> Romanguin' t"t''yn" mestres d'escola' allá on les

nostres 1leis i les "";;;;; 
t'udicionf els han situat' romanguin amb els seus

alumnes a les regi'ons serenes de I'Escola'
Discurs de Jules FenY en el Congrés

PedagÓgic de Franqa' 1 881

) Quin model d'escola defensava aquí Ferry?

) Qué significa la primera frase: <<Tots vosaltres sou fills del 89!>?

LaR

El tn
mes
van i

laic'
pent

Ena
públ
van
pulz

Des

sió i

d'hi
rilla

I=gj
nat
trai

^f^LC\

fÁ
tan

,{]

G
EL
t{
ca

I'ri* l'r.nir" <1uoi donc que^ c'esl qu'r11r. brblgcile

tt.i ,ir- ."t 'lnlin qui ierrl dire- our

DOC. 6. Et pÉatsctt' cnRlcnrunn o'Hott¡oRÉ



D(X.8. El cns DRevrus: l'ncusncló oe Zon

>enyor President, perrneteu-me que, agrait per la bondadosa acollida que em
rau dispensar, em preocupi de ia vostra glória i us digui que la vostra estrella,
un feliq fins ar,rri, és amenaqada per la taca més vergonyosa i inesborrable.
Heu sortit sa i estalü de üls calúmnies, heu conquerit els cors [...]. peró quina
taca de llot sobre el vostre nom -anava a dir sobre e1 vostre regne- pot cánfe-
rir aquest abominable procés Dreyfus! [...] I no hi ha remei; Fiangá consewa
aquesta tacaíIa historia consignará que un crim social com aquest es va co-
metre a 1'empara de ia vostra presidéncia [...].

IETTRE tU pnÉslDEltrDE [r REpuBLt0uEpar ÉMILE zoLA

rc
io-

&
m-
@

0r-

Jo acuso e1 general Billot d'haver tingut a les mans les proves de la innocéncia de
Drey{us i no haverles utilizat, fenr-se; per rant, culpabledel crim de lesa humanitat
i de lesa justícia, amb una finalitat política i per salvar l'Estat Major compromés. Jo
acuso el general Boisdeffre i el general Gonse per haver-se fet complices del mateix
crim, l'un per fanatisme clerical, l'altre per esperit de cos, que fa des les oficines de
Guerra una aÍca sanf^, inatacable [...] . Jo acuso les oficines de Guerra per haver fet a
la premsa, particularment a L'Éclatr í a L'Echo de parís, ,ttru .u-punya abominable
per cobrir la seva faita, confonent l'opinió pública. I en darrer lloc: jo acuso el pri-
mer consell de Guerra per haver condemnat un acusat basant-se en un document
secret, i el segon consell de Guerra, per haver cobert aquesta il legalitat, cometent el
cnm jurÍdic d'absoldre conscientment un culpable.

[...] I I'acte que faig aquÍ, no és sinó un mitjá revolucionan d'activar l'explosió de la
r-€f itat i de la justícia. [. .] La meva ardent protesta no és altra cosa qu. ,rn crit de la
meva ánima. Que s'atreveixin a portar-me als Tribunals i que em jutgin púb1ica-
ment' Ho espero així 

t Mtt,, zo A,<<J.A¡¡¿5¿...t¡(,Joacuso...r),
article publicat a L'Aurare,1 3 de gener de 1 g9g

DOC.9.
EuruZou.
Lr gran
qscriptor

"naf.ur€"ls+a va
sef la ploma
més decidida
entre els

gefensers de
Dreyfus. El

3A41.-b,ti
va costar l'exili.

) Analitza les raons iels (arguments
morals> de la denúncia de Zola en el seu
article J'Accuse. ..!

) Esbrina per qué va ser tan ¡mportat
aquest article en la história del periodisme.

t_

{T'

!-

5
F

La Repúbli€a (dels republ¡cans> (lgg0-1914)

El triomf republicá a-legeleccrons del 1BB0 va obrir I
mes de c@cter .reflübltc*i
+ -'-:::""i-
nes de carácter republicáfd democrátic. Van

rl td80 va obri¡ la porta a noves refor-
:retic. Van destacar les mesures que es

tllcs ue caracrer TepuDtrc4l clemocrattc.
van aprtcar en I ensenyament. quan es va

pEñr reñbiña >iE;e
En aquestes mesures hi va ten\un paper destacat el ministre d,instrucció
pública i president del govern, j"rcfnrrr peró a les eieccions del 1BB5
van sortir enfortits els conseryadors, i Ferry, desprestigiat per la seva impo-
pular política a les colónies, va deixar el govern.

Des dei 1BB9 lins al 1B9B la República es va consolidar, g_.]gp¡gtar !,expgn_Osió imperialista i es va elaborar una legislació social mili avan (lleis ¡3
d'higiene i.de segurerat en éL
tilla obrera).

e n car-

I¿yrdaigltrsa d.l prilryg& enterbolida des de lanv r 894 per |anome-

"u7@y¡\lf"tzAllredD'-Dreyf Gera,n"fi cidÉ'q*ü-#";r;.;.
traicio amb proves fals i finalment va ser condemnat. El procFva
aLlargar fins ai 190ó, any en qué Dreyfus va ser rehabiiirat. Aquesr assump-

lL ya s9lconlfeúéncia del forr antisemitisme d'alguns sectolláálilóciáat
lrancgsq, LaJJaire Dreylus es va convertir en |assumpte públic mes impor-
tant de Franga i va adquirir caracrer mundial > (Docs. e ¡;).

Defineix: bonap-artisme; dret de vaga,
Comuna, ensenyament laic, affaire
Dre.yf¡s, anticlerical ' '

lxplica per qué Napsleó.llI var haver
de liberalitzar el seu régim a partir
do1.1860 , : l

rincipi del segle xx hi va hu,r"r rln9nada anticlerical 5 l'Estat
t13!ce!_y4 lglggaleLconcordar amb I'Eselesia i en va conli
Els governs segúents van accentuar ies reformes socials. També es va ins-
tal.larun atSl lar un am-hienr prebél.lic. que va portar a Ia crida del préHtr+rf+ia, ---t'caré a Ia <Unió Sagradaide tots els parrirs S9(Ig t'r*.rlreSJg¡1uny1Q_]

9 Analitza legreYorm,es socials
de Ia llt Rep/ública.

10 Valora Ia importáncia i les

'; . 
cónseqltQncieg del cas D6ryf¡5,

L'AUROFE
Aoetrse¡..!

Les grans poténcies europees



O El II Reich alem^ny

El 1871 es va crear el Ir Reich ('segon lmpen') 4:j"r"i O,,?:,!:li_Tl;
eiPrl-a''t@

drrrqrlidffii?d.ú'Wir@1mi,o,'li'i"''o;@' ll:*ulJ Gryl i Y:':1il: :1"'-']l;
;; fffificar l'áparició d'una nova gran potencia,

que va canviar l'equilibri de poders a Europa'

3.1. Expansió económica i organització política

La unio duanera del 18.34 i el.rlesenvolu.qamglt in4u,slllgl-lfli".:T:3f:
rior al I 87O van .onrlbui' a la unificació polÍtica.d Alemanya i van ser res

;;;";J" i;p t86e ja s'havien elimi-

nat les últimes barreres econÓmiques entre les diferents regions i es va cre-

ar un mercat nacional després d'e la supressió de taxes i de la unificació de

f"ror i mesures. Pero faltaval#^lle"ry i9ry
il;;l;.'"á.. a"r -"'. tr¡ñc Imperial (1875)'
O-------_

La nolÍtica f"rroroia^ril-* "' lo'-'utt!ttui' tn tl tttü* lceono¡tit 'l-t-

',' 
*'lli',1']:, 

rY]', jT 
:,"^t: :"1:

ffi.ililrianylen a l,estar. peró Bismarck va nacionalitzar ia major part

de la xarxa, de manera que el 1912 les societats qit:*t només tenien

DO(

5

q1

pr
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ul

t

E

d

d
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DOG. 10. R¡rRñ o'Orto vou Btsunncx'

oBRA DE FRnnz vot'¡ LENBAcH'

* Konzern.Consorci empresarial o grup

d'empreses a AlemanYa. Modalitat

de concentraciÓ en qué un grup d'empreses

controlava un sector de la producció

o tot el procés productiu, per exemple,

de l'acer (mines, alts forns, siderúrgia,

metal lúrgia).

DOC. f 1. SlsrEMA PoLíTlc ALEMANY'
a

a

EMPERADOR ALEMANY

. Dirigeix les forces armades

. Designa el canceller

. Governa els 25 estats confederats

) Era un sistema democrátic?

I parlamentari?

) Quin PaPer hi tenia l'emPerador?

112

Leconomia va tenir un glan creixement en les indústlies t¿xti1 i siderúrgi-

ca, en la mineria i en eis transports En aquest procés hi yan ajudar molt

l,annexió d,Aisácia i Lorena i ei procés de concentraciÓ financera i em-

4.000 km, mentre que l'estat en controlava més de 60'000'

pr"r"t,"f (per mitjá dels honzern*) Com,a resulta:'4ern3ly:ryn
vertir en la poténcia industrial més d,E urona al finai

El slstema polític ale concedia IS > (Doc.

11). EI panoramaqfrls PII .6'^tnHtry¡:*ryN''r
marg,e dels petits Partits locals:

'[,ffi,,ffiw
. Reichstag
. Bundesrat

(Consell Federal) I

Eis liberals, que es dividien entre nacionals i esquerrans'

Elr.."**adors tenien un gran peq entre la burocrácia prussiana i van

effiZ&fttutta n la resta d'AiemanYa'

Elssocialdemoc,ateJ(SPD)vannéixere11B75i"eU.,g'4
tffi 30 o/o de l'eleclorat el 1912. La seva ideolo-

e*-@toriquehiconviviendiversosCorIentS,moltesvega-
des enfronlats.

.E|Zentrumelaunparritcatqlicdecentre,partidaridelaGranAlema-

" nir et 25 % cieis vots'
"vui@

3.2. Bismarck, canceller del Reich (1871-1890)

Otto von Bismarck va ,er el can:etler del Reich des dqlf B?f-bs que va

Ji*i,i, J fggffifiotL.fx de la seva política interior i exterior era

Jorur r.go-r.tut-u I'imperi, i es va plasmar en una estrat¿gia preventiva con-

;;út p8ssibles dissid¿,tcies a iiinterior d'Alemanya' i' en el.p1a exterior'

.or,,ru ia reven¡a de Franga, humiliada després de la derrota del 1871'

La primera batalla interna a la qual va haver de plantar car^v^ ser la que el

va enfronrar u-tr itrgl.ria caálica en I'anománada Kulturharyp. f ('lhita

O¡ recella.o"-WTiTi:
"a"1r.ffi.'J;i;r"prconrraAlemanya.Lal{ulturhampf eraunaporí-

dca semblant a la que va apllcar Franga '*l'tg 
i-pt'"t"tio ¿"

G)

I

I

Nomena

{

unitat 5



@()(. 12. LA polílcA soctAt- DE Brsmnncr

-: \f. Guillem I va dir: <<Ja el febrer d'aquest any hem manifestat la nostra conviccró
:::1a guarició del malestar socral no es pot ler exclusivament per mitjá de la re-
::¿ssió dels excessos dels socialdemócrates, sinó mitjangant una promoció efectiva
::- benestar dels treballadors>. D'acord amb aixó, el primer de tot va ser aprovar
-, . ilei d'asseguranga d'accidenrs [...].

' 
Ens hem imposat millorar la situació de1 treballador en tres direccions.

-:- primer lloc, fent els passos necessans per protegir el treball en el seu propt paÍs
- r;ant 1a competéncia; en altres paraules, hem introduit tarifes proteccionistes per
'==nsar el treball nacional.

-:, segon pla, que ja está en el pensament del govem, és la millora dels impostos.

= -¿rcer p1a de reformes [...] conté un suport directe als treba]ladors [ ] El pro-
:.=::ra real dels treballadors és 1a rnseguretat que tenen en 1a seva vida; un treballa-
::: no está segur de tenir feina sempre; ni ho está d'estar sempre sa, i preveu que
;-¡:n dia será vell i será incapaq de ¡reba11ar. Peró fins i tot si cau en la pobresa com
; ::sultat d'una llarga malaltia, estará completament desatés si ha de comptar no-
:-:-. amb les seves propies forces [...] . Peró l'auxili socral deixa molt a desitjar, espe-

-.:.-nent a 1es grans ciutats [...]. Des de1 costat progressista, podeu anomenar-la <le-
¡-.-:ció socialista>, jo prefereixo el terme <cristiana>.

Discurs de Bismarck al Reichstag,
10 de marg de 1BB4

> Quines tres <direccions) tenia la política social del govern de Bismarck?
:er qué prefereix anomenar-la <cristiana> abans que <socialista>?

unt d' que con-

o)o
:-':-:sia-estat. l'ensenyament púbiic iel control estatal sobre el clergat. peró
ffi--:i el tó/ó r et I 8/9 tsrsmarck va anar abandonant aquesia po1Ítica i es va
irr: acostant a1 centre catóiic, i el 1BB7 es van abolir les lleis anticiericals

DOC. 1 3. ArunArs ALEMANys AL FTNAL

DEL SEGLE XIX.

) Per qué es considera que la política social
de Bismarck va ser molt avanqada?

1 1 Defineix: Reich, Kulturkampf, guerra
preventiva, káiser.

12 Explica la política social alemanya
en l'últim terg del segle xtx.

13 Analitza el panorama deis partlts
polítics alemanys en aquesta etapa.
Quins eren els més jmportants?

14 Compara la política exterior alemanya
durant l'etapa de Bismarck amb ta que
es va aplicar després de la seva
dimissíó, el 1890.

els
;, el can-
vellesa iQ)

-: ieñtlláborak que van ser pioneres (1883-l > (Doc. 12)

::- --. década de1 1880, Bismarck va tenir dificultats quan no va donar su-
rn-ant a la política colonial, que era defensada per comerciants i banquers
r:---: influents. E1 1BBB va morirci káiser Guiliem I. El nou emper;dor,
-1: lem II, tro rru pel que fa alapoli-
-r,: social, 1a posició respecte als socialdemócrates i ia politióa exterior. per
:: '-ró, Bn*rr.k 

"r 
p."r. 1 marg del 1890.

3.3. L'Alernanya de Guillem ll (1890-1914)
--.:la marxa de Bismarck, 1a polÍtica alemanya va experimenrar canüs
l::Jrtants. Pe1 que fa aIa politica exterior, Guillem II tenia un gran inte-rt)
::s,per l'expansió irnnerialista i el desenv@"

- '-dfrrespecre a la politica inrerior, l'objectiu de l'emperador era assu-
:*-:: :lés poder a costa del canceller.

::-. successors de Bismarck amb prou feines van millorar 1a legislació social,-irr \an lonveriir la Pol Q)I1:rn. Von Bülow, canceller des del 1900, va encoratjar encara més
,,--*3St? 1Ínia i van néixer moltes organitzacions en suport d'aquesta polÍti-
:n erpansionista, com 1a Lliga Naval o la Lliga imperial. El bei licisme ale- ¡¡' ::.)-\'a despertar el recel dels alrres paisos europeus. espffieffi v

--

_ _:. ¿nemtga lradrclonal, l-ranga. i del Regne Unit. que temien que l'expan_
:i :rsme alemany pogués per¡udicar els imperis colonials respectius.

- :-:-: poténcies europees



DOC. 14. Tfrol DE I'EMPERADoR

Fn¡nc¡sc Josep I

Sa Majestat Imperial i Apostolica, Fran-

cescJosep l, per 1a Grácia de Déu, empe-

rador d'Austria, rei d'Hongria i de Bohé-

mia; rei. de Dalmácia, Croácia-Eslovénia,

Galítzia, Lodoméria i ll'liria; rei. de Je-

rusalem; arxiduc d'Austria; gran duc de

la Toscana i Cracóüa, eic.

) Qué recorda la forma que té la relació

de títols de l'emPerador Francesc

Josep l?

I ntemanys I nutens
r ucratnesos

Honoaresos- I Polonesos

f;-_l Txecs

J ESlovacs

ffi Romanesos f- Eslovens

lTi] ltalians I croats

W Bosnians

I Serbis

4.1. L'lmper¡ austrohongarés

. A Austria hi

.Praga

S
o

, com ara els txecs

i els rutens de Ga , o els serbis, els cro-

@ebi* lurinacionals

El conjunt de les-g¡ans_pqG4gtgq de I'Europa de l'ultim terQ del segle xtxgl
completavg¡^amb ues vells

án diversital- ¿tnica, cultural Eren 1'lr,nperi

'Imperi n¿s.!-t'Imperi turc olom¿i.

rls
17.R

t'lMPgl ¡
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Llmperi austrohongards reunia els territoris que van agrupar des del segle

xvi ü dinastia dels Habsburg, els arxiducs austrÍacs i els emperadors del

Sacre lmperi gt tret fonament¿ d'aquest immens i*p.tjtu-b gt- . -*n diver-

,i u, ¿,ntiu, .uffii i ,.t gt*u ryg@, que el va fet ini ft-ér-

-Ei >(Docs.15 i16). Els moviments independentistes i na9!on3!9!g9r van

sjl ulg-41x€44e1constant per a la seva supervivéncia'

r-@ScentreS:Austria,deculturaalemanya,iHongria.
e-cultgl¡¡ggr e,-, t'

intentar liderai la unificació de tots els pobles de llengua alemanya en una

Gran Alemanya. Així doncs, al congrés de viena del 1815 va néixer una

Confederació Germánica, formada per 39 estats i dirigida per Austria. PerÓ

la derrota davant de Prússia el 1866 va posar fi al projecte austrÍac.

l-]¡1pg¡rrotrylat per FrancescJosep I (iB4B-1916) >(Doc' 14)' En

la primera part del se olÍtica de cen-

trulirrrr. i absolutisme germánic. AixÓ va originar un enfrontament entrc

austrÍacs i hongaresos, ge amenaQava de provocar la divisió de I'lmpen-
per aixó es r/aacol@ un compromis (1867) que va organitzar I'Impqri ená"',.*.',ffi

Au

1,,,,*
L de l'est

] 

i oe t'oest

--l 
,,'.u,

]o"'o

v"^

<.Q\\'oa,,':-.'

'c

DOCS. 1 5 r I 6. NncloNnllr¡rS Oe l'h,¡p¡Rt AU5TROHONGAnES (nsl¡ls oe¡- 19O8)

I LA sEvA DtsrRlBUclÓ GEoGRAFICA.

>' La diversitat nacional de lflmperi austrohongarés en va dificultar molt

la governabilitat. Per qué? \ _

ats, els eslovens i els italians de Dalmácia.

en millons d'habitants



qX. 17. FoRmnc¡ó

rrlmperu nus (1ó89-1 900).

> Eelica les raons
de l'expansió de l'lmperi
ri.ts cap a Orient iOccident
durant el segle xtx.

eifiétnt.¡attc
"$to\3

L̂)

oceA

CF:
: "fa

. D',
Risá

)_

re o'uruIrtcncró

-_l tmperi rus del 1689 al U96
__l 

Conquesies del 1796 al 1855

F-l Conquestes del 1855 al 1914

-* Principals línies férries

. Hoqgr!¡ comprenia, a més del territon hongarés, Eslovénia, Croácia i
Tianssilvánia, sotmesos a la sobirania hongaresa des del 1867. La po-
blació majoritária eralamagiar (54o/'), seguida de romanesos (16%) i
eslovacs (I0,7 o/o). LEstat hongarés va imposar la <maqiarització> en els
seus rerriroris per mitjá de I'ensenya@

-:.nomenada, des d'aleshores, monarquia dual compartia la figura de
rla, Ienc xteriors i finances. Pero

.. de les altres nacionalitats. Les demandes dels polonesos o dels txecs van
;¿r silenciades, mentre que Bosnia va ser annexionada el 1908. EE_89!1.-,_O
-¿s amb els nacionalismes croat, eslové, dálmata i serbi van ser?onstants.

@emes ran complexos i&s ánsies expansionistes qp
:l$!!!3!onglial8bre els Balcans a costa deb tffi -
:.-n turc ym ser el mJtiiffiE6stabilitat de la zona i l'origen de l'ano,
:r¿nada qüestió d'Orient o balcánica.

les de rrEEE-^i??i-regle xrx, l'Imperi ausrrohongards apareixia comjr estat sense futur, a causa del personalisme de I'emperador, I'equilibri
:apossible entre magiars i germánics i la incapacitat per evolucionar cap a'-: sistema de govern democrátic.

4.2. L'lmperi rus

5.],Issra va ser r rmpen que va expenmentar menys caru'ls durant el se

':- Llmperi dels tsars s'assemblava bastant a u4ron4tquia absoluta.

--

ser I'imperi expenmentar durant segle

OCEA iPACIFIC \

-extensió territorial de I'immens Imperi rus s'havia incrementat després
lel congrés de viena del IBI5, peró rot i aixo, ya mantenir aspiracions ex-
:,ansionistes constants el¡-t'es¡lggions > (oo..ffi
. C=p a l'Extrem Orient, a la zona de Manxúria i I'illa de Sakhalin, que es

-

@i que va ser iéFáñida-?esprés f,eltEftíra amB
.@ -------------o-'

. Cap alsud. amb la.incorporació del Turqr.lestan i_els intents d'ocun4r la
zona trontererá u*b@ del mar Caspi.

' A I'oest es va apoderar de la Bessarábiai una purtEpohrria i deFínrandia.

-:J Erans pot¿ncies eUropees 115
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DOC. 18. Pnocessó¡ ¿¡
nzaó oE Kuns9, r,,rnng ' .

o¡l- 188-0. Ob'ra d'llia
Repin (1844-1930),

Moscou, galeria .

I etriakov.

} Descriu,l'escena

i -digues qu!ns, gr.ups

socials hi són. ,

representats-

La diversitat étnic4 de i'Imperi rus eJa molt variada. Hi predominaven q_b
'='--- +-"-

: russos, ucrainesos, bElorussos
caucási€&mb una gran varie-rpo

[at interna] armenis iazerbaidjanesgs LerKra groea dglBsi
cs. els.turcs i els tártarsYÉls bálrics eren maiorn ics, els glgli els tártarsYÉLs báltics eren majorirarid a)R

Letónia, s'hi afesia una JUeVa 1 Una

@allñ-?i'ál emanya molt disperses.

Fl seu regnat va estar condicionat pels efectes alU grr"r. u dyCri^^
(1,853-1856)j de la qual Rússr@da, cosá@éffi-br-igar a
emprendre reformes sociah \)
La primera reforma va ser l'abolició de la servitud per mitiá de diversos
decrets(1B5B-1B63),q,'"uffiese'fs.PerÓl'apIica-
ció d'aquesta reforma no va millorar 1a situació de la pagesia russa. Els
camperols van continu a i,
a través d'aquesta adscripció, van continuar depenent del tsar. A més, ha-
r,ren de pagar un cens als antics senyorc u .un rid" la llibertat.

Davant d'aquesta diversitat étnica i religiosa, es produien dues tend¿ncies. Hi
hata@ pobles que inlentavenseparar-se de l'l-m-

ññÍom els polonesos. els báltics fels bieloffi-
SSiM

@tendénc s-
es dAlexandre It fins a Nicolalil

La polÍtica interna dgE ,r*wer la de rynr_r el régim autocrátic* amb
p e t i re s re [o rm e s, L o ffi6ií-t i v a d e s p e r Ia ffi s r an-
cies, la qual cosa no va evitar l'oposició creixent a I'absolutisme.

Alexandre ll (1 855-1 8Sl )

o

- *Autocr¿c¡a. Signiiica (govern d'un mareix>.---'.--
S i stEnra dé gcvern-ñldnrarie+Su€
lgloliraa$U sobi'á er¿ a tei suprema.
S'aplicava de mlrre+a-espetiáIá isá7 rú3,
que s'autoanomenava <Autócrata de totes
les Rússies>.

xZemstvos. Governs locals establerts a Rússia

pel tsar Alexandre ll el i864. Eren assemblees
locals de govern que el 1 9T 7 van ser
substituldes pels soviets o consells obrers.

116

En el regnat d'Alexandre II es va iniciar , que
va afectar la mineria. T es va come{IQar a ferro-

V) calllt Les lrnres terrouánes van unir les zones de producció de cereals
añ-b-els ports del Baldc i del mar Negre.

Altres reformes pretenien modernitzar 1a jusrÍcia. Tambe es va intentar mi-
(!lt ".tt, " 

¿-i"+: r * m_rerrit oriai amb la creaciO dels_j<enrFv g¡. gguids- rurals (assemblees locals de goveffi l'educa-.::-
ció, que va ser sotmesa al control estatal.

(3

ruir la xarxa de

unitat 5



El govern dAlexandre lfyl t

s:i:tl,*t=sr.1grups lelen actes terroristes, i el matev tsxr va ser assassinal en un atemp_
uat I'l de marq de 1881. ------:-

Alexandre lll (1 881 -1 g94)

rtit marxista fundat el l

ls fran-
mar Roig. D'a-
Egipte al britá-

DOC. 19. Po¡orurn coNTRA LA RusstHcActó

, La nostra llengua és desterrada no sola-
ment per totes les institucions públiques

I i per moltes institucions particulars, ex-
, ciosa en l'ensenyament obligatori de to-

tes les nostres escoles, prohibida fins i tot
en les converses infantils als passadissos

I i a1s patis dlesbario dels establiments edu-
catius [...] Es permet adreqar-se al govem' en totes les llengúes europees, excepte en
la llengua polonesa.

1...] cap funció superior, rnfluent i ben re-
tribuida, no és accessible als polonesos
[...] Dels 558 presidents i vicepresidents
de tribunai, jutges i fiscals, només hi ha
21 polonesos l. I A les escoles hi ha el
mateix panorama: de la quantitat total de
I 516 professors, només 164 són polo-
nesos [...].

Com que I'administració sencera dei reg-
ne no es proposa cap altre fi que l'explo-
tació fiscal i la russificació, totes les insti-
tucions han deixat de respondre als
objectius originals que renien. El tribunal
no vetila per la consewació de la justícia;
l'escola no ensenya. Els funcionans i els
magistrats només es preocupen de russi-
ficar.

Crida polonesa a tots els governs, partlts
icercles polítics, homes d,estat, diaris i

associacions, i 905

) Digues quins són els arguments
dels polonesos per queixar-se
de la russificació.

DOC.20. lsuntl EnvrR. Un dels líders
dels Joves Turcs.

) Qui eren els Joves Turcs?

El govern d'Alexandre III va ser molt conservador, peró va potenciar el des-
envolupament economic Per assolir aquest desenválupament va tenir al seu
sen'ei dos minisrres d'hisenda com Buge i witte, veritábles aftÍfexs d,aques-
ta arrencada. Les dues nalanolles del dccen-r^Lrnama-t annnÁ*i^ -,^- ,^- l^o :...ff 19u. 

Les.d rlgq pa lan q ues del desenvol u pam en t eco nom ic ya n ler lagrt{ fir*] r trÉtació de capiral europeu, especialment frine¿s.
industrialització es va com ara el

.rr.ariu, ta

'¡)industria taxtiftmportanr a Moscou i en determinades zones de polonia) i
el millor I va ser la co4gfrucció del Transsi-

IB91 (el 1905 es vaacabar el rraqat de

ila me

Aqy":t desenvolupament económic, peró, va anar acompanyat del ll@n-
troL"de l'ensenyament i la_cqltura, la russificació dels teriitoils fronteñ(D

beriá, que es va c-nrengar e[
lcrr de via férria).

' - t-'"=-:"'" "' q=*t aouests oblectlus Ale-
-xandre ilt va crear la policia poLrtica,(ollrana!$Acarregada de perseguir
e I rerro ri sm e-ld@iú6ffiffi'q-u; ;; ,i; ;; #;?il _

es s'imposessin propostes liberals.

El PAIlQbr.r Socialdemócrata Rus (l
i dirigit per Lenin, va ser el pariiiñEi

Nicolau ,l (1894-1911)

Peró aquesta polÍtica va accentuar el

ana. En el segle xrx era un
A aixo

s'hi unia [a debilitat det govern cr-¡iá-óIó6t p., L qrulirl-hi haüa una
forru @lilitut politi*.

gt ,r"l t" a"r"r r"p-t a I'expansió imperialista cap ala zonaoriental,
que el,r,a pot .
la quat va sortlr derrotat.

Aquesra derrota i el descontentament social van portar a la revolució del
iqos, momenr a panir del quar er rsarisme y, iai."ru, iruilrrorrnrr. 

"l 
,ir-iémadegoveInmit1a[gantuntÍffititucionaIismeque

no va acontenlar ningú.

4.3. L'lmper¡turc

b

:

t
I

@hpenÍnsu1adAnatÓlia'depob1acióturca;elsBal-
cans, on hi havia minories islamitzades i cristianes, i s,estenia per l,orient
Mitjá, una part dArábia i el nord d'Africa, ror i que en mohs.uror..u r'
domini més teóric que real.+
A l'Africa, els turcs di
cesos i ls) a Ia costa del
quesfa manera ei LÍb{n va passár ai domini francés el 1864,
nic el 1BB2 i Tunísia { Franqa des del IBBI >(Doc.2t)

/ñ;ñ
I es grans poténcie\ eLlooee5

ortodoxEr i I'escola > (Doc. t9)
scontentament de Ia població



DOC.2f . L'lmpeRr oromA EL 1908.

) Quins paisos actuals ocupava l'lmperi
turc? Assenyala, almenys,
els més importants.

) Quin era l'origen d'un imperi tan
immens?

fl Imperi otomá

FI Terrltori otomá sota administració
Dntantca

l- -l 
soldanat de Najd

! Possessions britániques

l_x lerflton sota protecclo Dfltanlca

N Condomini angloegipci

d"
ü

mar Negre

ANATOLIA

).--

--\i

t.-j
@r

(

5.

Y u e)*N.v"-F"\r -LS;ry6.2r

'24o ¿x:vd..' 
/U/ E D I T E R R A N I

l
{/s

xEstat teocrátic. Forma d'estat en qué

els líders polítics són al mateix temps líders

religiosos.

15 Defineix: monarquia dual, russificació,

tsar, soldá, xária, Joves Turcs.

16 Explica:

. Els problemes interns que van

afectar els imperis austrohongarés,
rus i otom¿-

. La lluita dels.JovesTurcs per la

modernització i occidentalirzació
del país.

17 Analitza la dinámica política
de les reformes dels tsars russos.

Explica les raons per establir
les reformes.

18 Compara la complexitat étnica
i cultural d'aquests tres imperis.

19 Valora el significat de l'alliberament
de la servitud a Rússia i els efectes
que va tenir.
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Alexandria

al-Kufrah.

OUADDAI

El sobirá de I'lmperi turc rebia els títols de soldá i califa; el p4lner feia refe-

rencla a Ia sev lítica. i ei seson-3T%mfrAt sobre t
sulmans. Era auxiliat per un d'ho llemes, I Ia xana o co-

ñEitractava, doncs,di de lleis sagrades de f islam é
d.'un estat teocrátic*. La complexa estruc[ura politica i admiñGi?ativa, el
É r 1.1ffiema_detributsquepeSaVasobree1scampero1s,lacorrupcióie1
cost de l'exércit temqn el país arruinat.

EIs intents d. r.ffis que un grup de ref&-adors ano-
ñénatJoves Turcs van fer un cop d'estat el 1876 per instal.lar un govern
d'estil li6??áTó6d-e?Tff.Tñ aquest grup hi háüa sectors avanqats, intel.lec-
tuZk, funcionaris i membres de I'exércit que criticaven el despotisme del
soldanat > (Doc.20).

Després de la revolució, peró, el nou soldá, Abdul Hamid (1876-1909), va

tornar a concentrar tots eis poders, va mantenir els tnbunals religiosos i la
xaria,va suspendre la Constitució lins al 1908 i va alimentar els sentiments
antieuropeus i antiliberals. Eis Joves Türcs es van hal¡er d'exiliar o van ser

perseguirs. --J 4

--I6escassetat de recursos económics, la dependéncia financera del Regne Unit
i de Franga i els problemes exteriors, sobretot als Balcans, on l'Imperi otoma
es va enfrontar amb Austria-Hongria, van accelerar el debilitament progres-
siudgllqpqsulrA-.rl..Jqnu.long!!ry-r*adr'rega-ffi mé:ll,.l-
sos. Juntamenr amb el nacionalisme balcanic. I'altre gran m-oñmeni nacio-
ñ-ulista va ser el dels armenis. la insurreccio dels quals el IB94 va quedar
o [e qa da p e, I'. *. r.ffi s, a m b m é s"d='d66IóDiñlrt s.

En aquesta situació es van produir diverselconspiracions per enderrocar el

soldá entre e1 1BB9 i el 1907. La Societat per al Progrés i la Unió, formada
per estudiants de l'Escola de Medicina-lr{ilitar, juntament ambSlilpyeq hlgs
iuna part de I'exércit. van-feJ un Edp d'estat el 1908, que va obligar el

soldá a convocar .1"..r6il.--
Peró la suspensió una altra vegada de la Constitucioclmarg del 1909 va

desencadenar Ia revolucio dpb.Iovgl Jures, quq-r,aucaba. a-b la- delilu-
--cddsl-a9!da,!el nomenameirt de Mlhmet V Resat (1909-1918)Fé 

"a
iniciar un corlunt de reformes.

Aouest solda es var' DroDar a Alemanva nercué desconfiavá.de Rússia i del
. Regne LlryL paisos que creia que estav¿n-fnteressats a aconseguir telpos-

sessions ólomanes.

rl!

J

¡

l
i

unitat 5



Les relacions internacionals
(r870-LeL4)

e'"a tr¡ncoprussiana del lB70 lins a I'esclat de la primera Guer_
(1914), u, ,.mr llo. unu pñir-6lo.ea enrre les giinip-otE-n-

. L'Europa de Bismarck (1870-1890)

rmenada era bismarckiana va ser I'etapa en qué el canceller ptto
Bismárck va imposar els inreressor d.llpg!ú_ale4any, a la riñ

paisos-zel conrinenr. Quedava parenr, ain,la grai habilitat política
canceller i el potencial militar i economic cada vegada més gran del

Reich alemany. Aquesta hegemonia va ser afav.orida per podeieconó-
lxlel paÍs, que va donar uÁI" unyuel pe@,

i posar en práctica noves aliances.

Mantenir Franga en un aillament,diplomdtic i ferJi p@r h immensa
indemnització de guerra de 5.000 milions de francs deipies de la derro-

DOC.22. L¡ o¡lrlu¡¡ct¡ o¡ LEs trt trEs
ÉTNteuEs r rERRtroRtALs A Eunop¡

taalabatalla de Sedan (1870). Fra la manera de debilitar Franea
(nre es pozués prendre la revenja.

Mitjangar entre Rússia i Ausda-Hongria, que s'enfrontaven pel con-
trol dels territofls propers al mar Negre i els estrets que comunicaven
aquest mar amb el Mediterrani. D'aquesta manera gllctu 

-els 
possibles

fEs la necessari cridar I'atenció dels go-
"ver$ europeus sglgun fel ran petir, pel .

que sembla, que fa la sensació que els

: govems no el perceben. Aquest fej és: i
s'assassina un pob.le. On? A Europa.

19€Lt1'.f testimonis? Un resrimoni:

9J-rygg ggniéi: E ls governs+ro-ve-uenl
Ño. 1...1 %%

fEI que passa a Sérbia demostra Ia neces-
'sttui d'.tnr Esrars Units d'eurofieue

i sobre els governs desunits triornfen els i
pobles units. Posem [i als imperis assas-
sins. Fem callar el lanatisme i el despo-

I tisme. Trenquem les espases, esclaves de i

Ies supersticions i els dogmes que soste-
: nen al puny un sabre. Ja n'hi ha prou de i

guerres, de matanges, de -ca-rnfu;
p*4n6ffi e*ntll iure, lli u re canvi, flrate mi-
tat-. Es que es tan difÍcil la pau? I=ARep-É-

[!yg{*ey¡opa. [a Federació coninental. i

[oj1_!3. cap ahra realitat política que

, a.g-|91!1; '"- - 
,

Crida de V¡ctor Huqo t\
a favor dels serbis, '1g76 r \

)

) Qué denunciava aquíVictor Hugo?

} Qué proposava com a solució?

una polÍtica de rearmament b¿l.lic com a elemenr
dissuasiu p! possibles enEñ cadenar una
cursa d'a amb altres (Franqa, el Regne Untt]li?liá,

I4 seya polÍrica es_ va basar en el principi de la Realpolitil¿ (.politica de la re_
dirat', és a dir, realisme ah principis feq_

, una forma de. n¡ggoqtrstne

DF.ó'

rb i morals de les

-
@ porrl.u exrerior de Bismarck es va plasmar en tres sistemGlo fases
üun sistema d'aliances, com es prefereix dir avui, forjats per lfáiploma-
cia alemanyaEñIie e-r[8'72 i el 1893. Lobjectiu principal era mantenir la

52. Els sistemes bismarckians

pu i, de passada, aillar Franga. peró el resultat final vá ser la formació de
de pot¿ncies enfrontades:lhEllAlianq?-dlAle

triaHongnallratia, ¿'un^ USda,
P

o
la preponderáncia alemanya o (primgll¡stema> bismarckiá
11871-1879)

un gran punt de fricció a Europa era Ia rivalitar d'Austria i Rússia als
Balcans. En aquesta zona el Regne unit donava suport a I'lmperi otomá
per mantenir l'statu quo* existent. La diplomácia bismarckiana r,z aconse-
guir la firma de dos acords el IB73: un de germanorus i un altre d'austro-
rus. Amb aquests acords es calmaven les pretensions russes i austríaques.

Les grans poténc¡es euroDees

*Entesa. S'aplica des de l'any 
,]904 

als tractats
de col.laboració entre dos paisos o més quan
hi ha una s¡ntonia d'interessos perfecta.
*Statu quo. Se sol aplicar en política
internacional i en diplomácía per denotar
un cert equilibri, més o menys durador,
entre dues parts o més en una negociació.
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DOC. 23. PRtuen ststeu¡ D'ALl¡NcEs. DOC.24. SÉeon slsr¡mn D'ALlANcEs.

) Com van evolucionar les aliances europees entre el 1 870 i el 1 91 2?

DOC: 25. TrncER slsrEMA o-arllncrs.

p-eñ-tñevoTtes nacionalistes a BÓsnia i Hercegovina i a Bulgária i la dure-

sa de la repressió tulca van motival la intervenció militar russa en supofi

de Sérbia iMorrt"tt"gto. Aquesta intervenció va forqar la firma 4"!faCf^t

A més, Alemanya, Austria-H ri rus van formar l'Alianga dels

Tres Emperadors > el I

de San Stefano (1878), que creav

ffirussa.Elffactatgana, so

FBalcang a tavor clgBussia, per la qual cosa aviat es va revisar per la pres-

sió británíca i austrohongaresa

Bismarck Eg¡lín del mateix any, en qué es van

nir la cessió de X.lpre Pe es va allunyar de lA-
lianca.

La plenitud del si¡tema bismarekiá o,geg-gÉtmg,

crear la Triple entre Ale ra, un nou pa-

en 1' ) (Doc.24).

El segon sistema es basava en el respecte aI'statu quo als Balcans que havia

softiadel congrés de Berlín i va inaugurar una llarga etapa de pau a Euro-

pa, que va durar fins a la década del 1910. Aquest període de-pau nomes

,ru r"t alterat. per conflictes en altres zones del món (guerra dels bÓers a

Sud-áfrica, grr.tru hispanonord-americana, guerra russojaponesa, etc.).

Peró, al mateix temps, les principals poténcies van fer un reannament in-

tens. Per aixó, anomenem

I,e Petit üournal

c¡too mffÁl$ o; L^ ttstol D¿ u $vol¿ 
^ 

u r*Áre

DOC. 26. Er'¡¡ncloH¡l-lstitE PoPULAR.

Els diaris van impulsar ideologies

fortament nac¡onalistes.

) Com s'anomena aquest mitjá
de comunicació? A quin País PertanY?

) La portada celebra el 50 aniversari

de la unió de Savoia i Franga.

Com fomenta el nacionalisme?
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188s_1893)
=s considera una contlnuació del segon sistema. Des del 1BB5 van esclatar
::oves rivalita[s entre Rússia i Austria per qúestions territorials i dinásti_
:-ues provocades pel nomenament d'un rei proaustríac a Bulgária. La situa-
-ió a la inestable zona dels Balcans va fer que entrés en crisi el sistema bis-
:larckiá.

Slsmarck va aconseguir la firmayde dos nous tractats que ien l'equiG;ls B;ñans i aiilavenT-*r-.-- r
,ril ilrayuc uus noLls rr3!Ig]!_g_qe garantten I equt_Franli h¡-rn ars patcans r arltaven lran?a. il primer el va lirmar Alemanva am-l:

-ustria, i el segoú14 un tractair.,.":usq egon erárñ traciá.rsgcre@gq u'o-"rrurlil.-üTu:"
t_"

N

.;ilGGm *a i'r1'sc*¡;n-\^ t"
-r aquests acords es van sumar diversos tractats entre altres paisos euro-
:eus: Itália, el Regne unit i Espanya. Lacosrament angloitaliá va néixer de
-a nvalitat colonial de tots dos paisos amb Franqa.

\lalgrat tot, el-srQlemajj1li4.gr ideat pel canceller alemany es va comen-
:-lr 4-gJlQrlar delinitivament. p'una banda. es va produir una-apr'=-.-oximació

-'rdu ".gudñ',er grut-r .n,r. lu ü.rl
, .ir"t ¿'r.u_

-.'er amagar a Austria el rracrai de conlraasseguranqa leia lrási'Fl¿;Ea5es
J aquest ultlm slstema.

DOC.27 . Escom nle¡¡n¡rlyA Ar coMENqAMENT
DEL SEGLE XX.

) Descriu la imatge. euina ideologia
es transmetia en aquesta escola?

F Com creus que pot influir aquest t¡pus
d'educació en la política
internacional?

¡ntre el 1891 i el 1893, Franga va firmar amb Rússia dos tractats, I'un
--LA

-{x van alimentar el desenvol n nacionalisme

. Un bloc era la Triple Alianqa d,Alemanya, Austria_H ria i ltália.
re ltália,

(re12) la va enfrontliffi ciamb
. Laltre bloc es va formar al s en orimer lloc

va firmar t El 1904 Franga i el Unil van crear
Regne Unit pensava contrarestar el

Amb I'Entesa Cordial, els francesos van
cedir el Sudan i
va

iric (t g9 1[falrre era d@1 final
ncés i ['allunyamsll_dq_Bgssia van siqnificar la fi d?Tára

:ismarckiana ) (Do<. 25)

-=€5.3. La formació dels dos blocs (1993-1914)

r-a politica exterior dei Reich va experimentar un canú considerable amb
_ -'an-ibada de-Guiueg.il al rron. Més preocupar per la política colonial, va--F4talaconsegulr 

territoris 
""tru",]rop"r, 

p"ifo.*ár rrn imperi .;6:-'-nial alemany. Alhora, Guillem II desit¡ava qu. effir
^hegemónica a Europa, i amb aquest objectiu
- francorysa. Al mateix te desen Ia sevaWe

ue sienifi cry¿. una muqdrsli tzació d" l,"rtruicgia aEñánlra
€ilnsecució d'árees d'influén,

:ia en altres zones. com el pacÍlic o l'Extrem ^ I

Tac rar.^i^--;^,^--^^:^-^r^ -..- ,, . 'toSfs\ A(r"
Les relacions internacionals entre les poteiffiropÉ van deteriorar
ces del 1893. Les velles Livalitats territorials a Europá i les tensions relacio_
nades amb 1'eipánsió im a des del final del segle
.\r_,\ varr altrnenrar el oesenvolupanKnl d,un nacionalisme popular a tots1-----:---
els paisos, impulsar pFia p..*ruYtu-bffi.urru
armamennffi

-.Q)

A poc a Po., .@ anar.dividirft:n dos blocs, que fi-
nalment es van enlrontar en la primera Cuerra Mundial >too.¿sj:

l'Entesa Cordial, amb la qua
creixent poder naval aleman¡r

20 Defineix: pau armada, diplom)cia
secreta, Weltpol ¡tik, nacionalisme
popular.

21 Explica:

. Fn qué va consistir cada fase
de Ia política dlaliances fomentada
per Bismarck.

. Per qué Bismarck va firmar en secret
algun dels seus tractats.

. Com va canviar la política exterior
alemanya amb Guillern ll icom aixó
va afectar les relacions
internacionals.

22 Analitza la política exterior de Franga
i del Regne Unit després del 1 890.

Les grans poténcies europees

te al Umt. a canvi del su rrtanlc



PRACTIQU ES

23 Llegeix atentament el resum de la unitat i completa'l amb la informació que consideris que hi falta.

L'ANGLATERRA VICTORIANA

. Plebiscitdel 1851:Napoleólll,emperador; máximspoders. . Repúblicaconservadora(1871-1879):perev¡tarlainvolució

. lmperi autoritari (1 852-1860): bonapartisme, control de monárquica es consolida la República per mitjá de noves lleis

l,oposició, ministres i cambres sotmeses a l'emperador. i de la Constitució del 1875 (sufragi universal, Parlament

. lmperi liberal (l860-1870): reformes legislatives, llibertat de bicameral' més poder del president de la República)'

pr.rnruiopinió, llibertatd,associació. . Repúblicadelsrepublicans (1880-1914): reformes

. Final per la derrota francesa a la guerra amb Alemanya del i 870. de carácter democrátic i social'

FRANCA

El ll lmperi (1 852-1 870)

. Per solucionar els problemes entre les . L'lmperi manté una estructura

majories étniques austríaca I hongaresa sociopolitica tipica de l'Antic Régim.

s'aniba al compromís del 1867, pel qual . Gran diversitat de minories étniques
es crea la monarquia dual. i nacionals amb tendéncies separatistes

. continuen, peró, els problemes amb . Els successius tsars apliquen reformes,
les altres minories dtniques i nacionals. forgades per la pressió popular.

LES RELAC¡ONS TNTERNACTONALS (',t87O-',t914

Una poténcia económica i territorial
. Etapa de máxima expansió territorial

i econdmica.

. L'imperi colonial es va supeditar a les

necessitats de la indústria i el comerg.

. La crisi del 1873 va produir un declivi
relatiu i altres paisos van assolir el grau

d'industrialització del Regne Unit.

Obertura política i reformisme
. Ampliació del sufragi el 1867 i el 1884.

. Reformes socials (1868-1880): separació

de l'Església i l'estat, llei sindical, millora

de la justícia i de l'adm¡nistrac¡ó.

. Conformació del sistema de partits
modern: Partit Labor¡sta i Partit

Conservador (1 902-1 905).

La qüestió irlandesa
. El 1 800 I'Act of Union va unificar lrlanda

i la Gran Bretanya en el Regne Unit.

. En el segle xrx hi va haver un problema

constant amb el nacionalisme irlandés.

. En la década del '1 920 es va acordar
la partició de l'illa i la independéncia
de la República d'lrlanda.

La lll República (1870-1914)

L'lmperi turc

. El govern correspon al soldá,
que l'exerceix de manera despótica.

. Debilitat i intervenció de les

poténcies.

. L'oposició política interna és cada
vegada més forta: els Joves Turcs.

Les tensions prebél.liques (1 893-1 91 4)

. La nova política expansionista alemanya

desperta el recel de Franqa, del Regne

Unit i de Rússia, i deteriora les relacions

internacionals.

. Cursa d'armaments i exacerbació

dels nacionalismes.

. Formació de dos blocs antagónics.

EL SEGON REICH ALEMANY
Bismarclc canceller (1871-1 890) Guillem ll (1890-1914)

Política exteriorExpansió econdmica Acció política

. La unificació tarnbé va significar . L'objectiu de Blsmarck: afermar el nou régim . Simplificar el sistema d'aliances.

la unió monetária i bancária. i Ia unificació del país. . Expansió imperialista.

. El nou Estat alemany va potenciar . Per aconseguir-ho va lluitar endiversos fronts

molt la política ferroviária i va afavorir interns: lleis contra l'Església (separació política inter¡or
les grans empreses (konzern). Església-estat) I lluita contra els socialdemócrates

. Alemanya es va convertir en ra . El canceller no va desenvolupur rn. po it ca : ::,:.nt'*ut'sme 
i nacionalisme'

primera poténcia industrial del món. colonial, i aixd li va crear una oporil¡á rt"ina. ' Militarisme' política naval'

ELS IMPERIS PLURINACIONALS

L'lmperi austrohongarés L'lmperi rus

L'Europa de Bismarck (1 870-1890)

. Objectius exteriors de Bismarck:

- Aillar Franga i evitar que es revengi per
la denota del I871.

- Mitjangar entre Rússia i Austria-
Hongria per evitar una guerra.

- Desenvolupar una política de
rearmament per augmentar el poder
d'Alemanya.

. Es van materialitzar tres sistemes
d'aliances.

- Primer sistema (187 1 -1879):Alianga
dels Tres Emperadors.

- Segon sistema (.1879-1885): Doble
Alianga i Triple Allanga.

- Tercer sistema (1 BB5-1 893): tractats
secrets amb Rússia i Austria.
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it{ Observa la il.lustració i respon aquestes
preguntes:

Quin és el tema d'aquesta caricatura?

Qulns paisos s'hi representen? Qué fa cada un?

Quina era la situació de la política internacional
al comenqament dei segle xx?

DOC.28. MApA HuMoRlslc o'Eunop& 1914.

Ili Llegeix el text següent:

DOC.29. L'¡HAr-lsr DE tA sEvA pollTtcA sEGoNs EL tvrArEtx

B¡smnRcx

[...] hem d'intentar atenuar el descontentament provocat
pel fet que ens hem convertit en una gran pot¿ncia, fent
sentir al món el pes d'aquestes forces, lleialment i amb un
esperit pacífic ben entés. Ca1 que el convencem d'aquesta
manera del fet que una hegemonía alemanya a Europa és

més útil, més desinteressada i menys perjudicial per a la
llibertat aliena que una hegemonia francesa, russa o an-
glesa. [...] 1a polÍtica alemanya, després d'haver reparat les
humiliacions de1 passat i d'haver reunit els fragments de
la nació, només té un desig: mostrar-se justaipacífica.

OlrovoN BtSMARcK Gedanken und Erinnerungen
(Pensaments i records), 1890

. Quins eren els objectius de la política de Bismarck?
Per quin mitjá volia aconseguir aquests objectius?

. Quins eren els paisos que considerava que eren rivals
d'Alemanya en la lluita per l'hegemonia?

. Quines pr¡oritats veia el canceller que eren més importants
que aconseguir ampliar el territori alemany amb noves
conquestes?

. A qué es refereix quan afirma que s'han (reunit els fraqments
de la nació>?

26 Elabora una línia del temps sobre la histdria de Franga
entre el 1 848 i el 1 91 4.

. Distingeix les etapes que s'hi poden dlferenciar amb colors 2g
diferents.

. Marca els fets més importants de cada etapa.

tB70

.*w

27 Llegeix el text següent:

DOC.30

Els Joves Turcs han arribat al cim de la seva influéncia
tl
Han passat moks anys des del dia que Ahmed Riza, un
emigrant que viüa a París, redactor d'un full clandestí, va
convocar la primera conferéncia internacional de i'Haia
per defensar el poble turc contra la tirania de Constanti-
noble. L'immigrant turc va ser expulsat sense contempla-
cions. Ni una sola orella diplomática es va dignar a escol-
tar-1o.

Alrri, contráriament, els representants semioficials dels
governs europeus s'afanyen a expressar a1 nou president
de Turquia que pot comptar legítimamenr amb la bona
voluntat de tots els governs d'Europa. Búlow no dubta a
declarar davant el Reichstag que té en molta estima els
oficials turcs, herois de1 cop d'estat revolucionan.

TRoTsKl, <La nova Turquia>,
article publicat a la revista

Kievskaya Mysl, el 3 de gener de 1 909

. Descriu la situació de l'lmperi otomá en el segle xix.

. Quins eren els Joves Turcs?

. Com expljques l'actltud de la diplomácia europea després del
cop d'estat dels Joves Turcs?

. Analitza l'estratégia d'Alemanya respecte de Turquia, segons
el que comenta Trotski.

Fes un mapa de l'lmperi austrohongarés en el segle xtx.

. Indica els canvis de frontera que es van produir a l'lmperi
austrohongarés en el segle x,x.

. Per qué es va anomenar <monarquia dual> l'lmperi
austrohongarés i des de quan se'l va designar així?

. Quins eren els principals problemes que tenia plantejats?191018901880

¡]-es grans poténcies europees

t920



PRACTIQUES

L'análisi i el comentari d'un mapa históric

Juntament amb el text hrstóric i els documents estadÍs-

tics, el mapa ocupa un lloc deslacal en els lestimonis
que s'han d'anaTitzar per interpretar millor els fets i els

processos histórics, ja que tots es produeixen sobre un
territori concret.

Els mapes que solem utilitzar són elaboracions fetes pel
cartógraf o l'historiad or a postenon i tracÍen de mostrar
els esdeveniments en i'espai i el temps. En aquest sentit,

són fonts secundáries. Eis mapes histórics poden ser de

diferent mena:

. PolÍtics: proporcionen informació sobre les fronteres

dels estats i la seva evolució, les conquestes terri[o-
rials per guerres o annexi.ons, 1'extensió dels imperis,
els resultats electorals, etc.

Economics: situen l'extensió d'un fet económic en la

dimensió temporal, com, per exemple, ia industrialit-
zacíó,Ies rutes comercials, 1es vies de comunicació, la
distribució o I'evolució dels cultius, etc.

Demográfics: recullen fenómens que tenen relaciÓ

amb la població, com ara els moviments migratoris,
el creixement poblacional, les expedicions repoblado-
res o colonitzadores, etc.

Culturals: fan referdncia a Ia distribució, el naixe-
ment i./o l'expansió d'un fet cultural o religiós (movi-
ment artístic o literari, árees lingúístiques, etc.).

Com es fa?

El comentari d'un mapa consta de tres parts: la in-
troducció, el comentari própiament dit i la conclu-
sió.

L lntroducció. En primer lioc, hem de situar el ma-
pa, cosa que comporta dues tasques:

r Determinar la naturalesa i I'origen del ma-
pa: quina classe de mapa és (politic, económic,
etc.), quin ámbit comprén (regional, nacional,
mundial, etc.) i d'on procedeix (si i'ha fet un
autor actual o una persona contemporánia dels

fets).

r Contextualitzar el mapa: breu enquadrament
del moment históric que representa el mapa.

2. Comentari o explicació. És lapartmés important
i consisteix en dues tasques:

. Explicar el tema del qual tracta el mapa.
o Distingrr les zones principals del mapa, i expli-

car les dades que aporta i relacionar-les amb el

marc históric conesponent.

3. Conclusió. Es tracta de fer una valoració de la in-
formació que ens olereix el mapa. El judici perso-

nal ha d'incidir en la veracitat, l'exactitud o la ido-
neitat del document que s'analitza.

Sant Petersburg

RUSS¡A

OMA

v
(

rani

Fes-ho tu
29 Analitza l'exemple resolt que

s'inclou a la página següent.

3O Seguint els passos que es
proposen, fes un comentari
d'aquest mapa.

DOC. 31. Ln srunc¡ó o'Eunopt
¡r- 1908.

f'-l Paisos membres. . 
de la Triple Entesa

f l Paisos membres

- 
de la Triple AlianEa

f l Annexions

- 
d Austrla-Honqria

f l Imperi otomá

f7%!l Territoris seoarats
de IImpefl
otom¿ el 1908

OCEA

ATLANTIC
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, {*^_ DOC.32. L'Eunopa
PoríncA 8L1914.

f.l Democrácia liberal
(régim parlamentari)

f_l Democrácia liberal

- 
(régim parlamentari
amb disfuncions greus)

[-l Régim autor¡tari
suavitzat
(el poder del qovern
és limitat per-una
constitució
¡ un parlament)

f -l Régim autoritari

RússrA

c<)¿
hEo¡rrnr<t,N¡

\-)/\\ -\l (

¡
(-

-=-fiíi)
I
l

'-\t'\/\
\]-'

1. lntroducció

. Naturalesa i origen:_És un mapa polÍtic que represen,
ta les fronieres estatais i els sistemes de govern a Euro_
pa eI 1914. S'hi mostren quatre formesá" govern, ca_
da una amb un color, que van de la democrácia liberal
al régim autoritari.

. Contextu alitzar el mapa: El context és 1,any I9I4 , en
qu¿ ja s'han format els dos grans blocs que es van cre_
ar després del final dels sisremes bismaickians (Tiiple
Alianqa i Triple Entesa), i els conflictes derivats de la
qüestió balcánica i de I'expansió imperiaiisra es rroben
en el moment de més agitació. Es tracta d,un moment
de máxima tensió internacional.

2. Comentari o explicació
Laidea centrai és la divisió d,Europa entre r¿gims demo-
crátics i regims autoritaris.

Al centre i a l'est d'Europa predominaven els régims au_
toritaris, ja fossin moderats, com Austria_Hongria iel Reich
alemany, o purs, és a dir, amb régims p.op.r, ala monar_
qura absoluta, com la Rússia truiirtu á f imperi turc.

Per la seva banda, a l,Europa occidental i a Europa del
sud hi havia una preséncia més elevada de régrms de_
mocrátics, alguns amb una democrácia consohdáda. d,al_
tres amb una democrácia imperfecta.

F,n ei perÍode a qué fa referéncia el mapa, Ia democrá_
cia era present en paisos de gran pes internaclonal, com
el Regne Unit o Franea, encara que és important as-
senyalar.que ei sufragi era només mascuh i que les do_
nes quedaven excioses de la vida política. Aquests par_
sos, amb altres del nord d,Europa, tenien democrácies
liberals consoiidades, amb un bán funcionamenr de les
institucions.

Malgrat que altres paisos eren teóricament democrátics.
com Espanya o ltália, les eleccions eren lalsejades i, pe,
tant, eis parlaments no en reflectien la realiht polÍtica.

3. Conclusió

El mapa ens mostra els paisos i e1s sistemes polÍtics en
l'Europa anterior a la primera Guerra Mundial, en e1 qual
es pot comprovar la dlvisió entre régims democrátics i
régims autoritaris.

Model de mapa comentat

AUSTRIA-HONGRIA

Les gr¿ns poténc¡es europees
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La pervivéncia delproblema dels Balcans

Un dels grans problemes de la diplomácia europea

durant el perÍode que hem estudiat en aquesta unitat
ya ser el problema dels Balcans o, com va ser conegut

en el segle xx, la qüestiÓ d'Orient. Aquest problema

de politica internacional, en qué es barrejaven ambi-

cions territorials i lluites internes entre minoties étni-

ques, religioses o lingüístiques diverses, continua sent

un escenári problemátic de la política internacional'

Tractem d'analilzar quina és la situació actual i quins

aspectes del passat continuen vius en aquest assumpte

que simultaniu-.ttt és de política internacional i de

polÍtica local.

Lanomenada qüestió d'Orient va ser un dels proble-

mes més importants de la politica internacional del se-

gle xtx, juntament amb els derivats de la pugna per la

áo-inuáio imperialista d,e territoris de I'Africa o I'Asia'

La divisió polÍticoterritorial que va experimentar aques-

La zona arian dels tractats de Londres (30 de maig de

f913) i de Bucarest (10 d'agost de 1913) va fer que

s'encunyés el terme balcanitzaciÓ' que Chris Cook ha

definit com <la fragmentació d'una regió geopolÍtica en

un gran nombre d'estats antagonics, sovint clients de

potencies de I'exterior, com va passar als Balcans abans

áe la Primera Guerra Mundial>. Aquest terme s'aplica

des d'aleshores a altres zones del planeta on es pro-

dueixen fenomens semblants.

l-a complexa situació dels Balcans va quedar resolta -de
manera proüsional- en els acords i els tractats firmats

després de la Primera Guerra Mundial, que van originar

e1 naixement d'alguns estats nous, com ara lugoslávia,

que recollia els territoris abans en poder dels imperis turc

i austiac per donar lloc a un nou estat plurinacional'

Aquest nou estat acollia croats, serbis, eslovens, bos-

niáns i albanesos, que tenien religions diferents (mu-

sulmans, ortodoxos i católics). La convivéncia difícil
d'aquestes comunitats va donar lloc a una histÓria de

.onili.t.t que va arribar al punt culminant quan, des-

prés de la dictadura del mariscal Tito (que va morir el

lgBO), es va iniciar un procés de descomposició inter-

na que va provocar el 1991 una guerra civil, que va

durar gairebé cinc anys, va destrossar una bona part

de1 país i ha deixat problemes molt profunds pendents

de resoldre encara ar,rri dia.

Com a resultat d'aquesta gueffa civil i de I'evoluciÓ

posterior, lugoslávia ha quedat dividida en set estats:

Eslovénia, Croácia, Bosnia i Hercegovina, Sérbia, Mon-

tenegro, Kosovo i MacedÓnia.

126

DOC.33. Et-s Bnlceus ¡l 1918.

DIVERSITAT ÉTN¡CA EN ELS PAISOS
DE L'ANTIGA IUGOSLAVIA

DOC.:

f_-l Nous e.tat

E+Zones en disputa

XIPf
(Regne

. Saraieüs Serbis i

.Mostar \--i !
nl Nóvr Pazar\1\o.rrrJ

\
DOC.34. H r,losAlc ETNIc DE L'ANTIGA lucosLAvlA.



DOC. 35. C¡scos BrAUs EspANyols n MosrnR (1 993).

DOC.36. Genocror n SResn¡Hrcn.

Després de més de tretze anys de disputa juidica, el Tribunal
Intemacional de l'Haia va pronunclar ahir una sent¿ncia de
compromís en qué reconeix que la matanqa de Srebrenica
--en la qual van ser assassinats uns 8.000 bosnis musulmans-
va ser un genocidi, perd sense atribuir a Sérbia Ia responsabi-
litat d'una cosa que va succeir durant la guerra ciül que va
desintegrar 1'antiga lugosláüa. [. . . ]

E1 Tribunal no podia assenyalar la Sérbia d'alui pel que va
passar e1 1995,ja que hauria estat un cástig col.lectiu injust.
De tota manera, el principal responsable d'aquella desasrrosa
gueffa, el comunista Slobodan Miloseüc, ja és mort -a Ia pre-
só, encara que no va arribar a serjutjat-, i els qui podrien ser
considerats autors materials o intel.lectuals, el general Ratko
Mladic i el dirigent nacionalista Radovan Karadzic, són bus-
cats per respondre de tots els crims que van fe¡ en un aitre tri-
bunalespecÍfic. [...]
El Tribunal no reconeix a Bósnia el dret de reclamar compen-
sacions econdmiques per aquells fets, cosa que podria haver
estat una compensació moral més concreta que no pas aques-
ta sent¿ncia, peró hauria afegit una cárrega a les finances sér-
bies, ja forqa minvades. Sérbia acaba de separar,se de Monre,
negro, va perdent velocitat en l'aproximació a Europa

-precisament perqué no és capag de detenir els dos criminals
fugits- i molt probablement haurá d'acceptar ia secessió de
Kosovo. L'actual president serbi, Boris Tadic, intentará que el
Parlament condemni els fets de Srebrenica, peró no és gaire

clar que aconsegueixi prou suports per evitar que el nom del
seu paÍs continui unit ai d'una de les pitjors atrocitats come-
ses en una de les guerres més lamentables que hi ha hagut a

Europa.

ABC,27 defebrer de 2007. Adaptat

DOC.37. PAirsos soRcrrs DE lucosrAvlA.

Preguntes

31 Qué significa el terme balcanització?

32 Qué va ser la qüestió d'Orient? Per qué encara se'n manté
viva la memdria?

33 Quin va ser l'origen de l'episodi que s'analitza a la notícia
de premsa? S'ha fet justícia amb els responsables?
lnvestiga quina és la situació actual. Busca informació
als webs que t'indiquem o en altres que puguis consultar.

34 Fes una cronologia amb els principals fets que s'han
produi't als Balcans fins a l'actualitat.

35 Quins conflictes es mantenen vius encara a la zona?
Hi ha tropes estrangeres en aquesta área? Amb quina
finalitat hi són?

. httpf/es.wikipedio.org/wiki/Mosooe_tle_Srebrenicalnformació imp0rtant

idetallada de la Wikipédia sobre la maunga de Srebrenica, amb un gran nombre

d'enllaqos i d'imatqes.

, http://news.bbcco.uUhihponish/news/newsid-l 283000/1 283785.stn

lnformació al web de la BBC en castellá sobre Srebrenica.

. hW //www. g u i a n o n r es o. co n / s re b r e n i ca/ca st/o 0/u nt itl ed.htm I
P)gina privada molt interessant centrada en la maunga de Srebrenica.

. httpl/www.stbija.v.gov.yu/Elweb oficial del govern de Sérbia.

. httpt/www.elveiga.blogspot.com

Página privada molt interess¿nt sobre el món balc)nk.

. http l/www. o I I e n p i r es. co n /f o r u n/f o r u m _p o sts, o sp ?f I D= 6 6 7 0 & P N =4
Web molt interesant amb mapes originals de l¿ zona.

. http :/Alww.gees.org/o rtku lo/3 00/ Docum ent i nteres¿ nt del G EES (G ru p

d'Efudis Estratégics) sobre el conflicte dels Balcans. El GEES és privat.

Les grans potdncies europees


