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Solucionari
L’ANTIC RÈGIM 

Preguntes prèvies (pàg. 8)

• La societat de l’Antic Règim es basava en la desigualtat. Era es-
tamental, es dividia en tres ordres o estaments: el clergat, la no-
blesa i el poble, cadascun amb un règim jurídic i econòmic pro-
pi, així com uns drets i unes obligacions molt definits. La noblesa
i el clergat eren els estaments privilegiats, i es diferenciaven dels
no privilegiats (el poble o tercer estat) en els privilegis de què gau-
dien, com ara no pagar impostos (i fins i tot poder cobrar-ne), re-
bre els drets senyorials als seus territoris, disposar de lleis particu-
lars, etc.

• La noblesa i el clergat.

• França (Lluís XV), el Regne Unit (Jordi II i el seu nét Jordi III), Espa-
nya (Carles III), Prússia (Frederic el Gran), Rússia (Caterina II), Hon-
gria (M. Teresa I, també arxiduquessa d’Àustria i emperadriu del
Sacre Imperi Romanogermànic, i després el seu fill Josep II), etc.
La francesa era una monarquia absoluta, l’anglesa era una monar-
quia parlamentària; les altres eren monarquies absolutes, però es
parla de «despotisme il·lustrat» (els reis volien mantenir i fins i tot
ampliar el seu poder, però al mateix temps eren conscients que
els seus països patien greus problemes econòmics i socials que
calia resoldre, i per aconseguir-ho, van plantejar una política de
reformes basades en les idees de la Il·lustració. 

Documents

Doc. 1 En primer lloc, Rússia, que va triplicar la seva població en
aquests dos segles, i va passar d’uns 12 milions d’habitants,
aproximadament, el 1600, a més de 37 milions el 1800. En un
nivell intermedi se situen Anglaterra, que va duplicar la pobla-
ció, i va passar d’uns 5 milions d’habitants el 1600 a una mica
més de 10 milions al final del segle XVIII, i també les Províncies
Unides, que d’una mica menys d’1,5 milions d’habitants el 1600
es van acostar als 3 milions el 1800. Els altres països presen-
ten un creixement més moderat. Així, França, que comptava
amb uns 18 milions d’habitants, aproximadament, el 1600, va
passar a tenir-ne una mica més de 25 el 1800; Espanya va pas-
sar de poc més de 8 milions d’habitants a uns 12 milions, apro-
ximadament, en el mateix període, i el conglomerat d’estats
italians, amb uns 15 milions d’habitants el 1600, en tenia gai-
rebé 20 milions en acabar el segle XVIII. Uns altres països menys
poblats, com Àustria o Suècia, també van experimentar un aug-
ment important de la població.

Doc. 2 A causa de la forta mortalitat infantil.

Doc. 3 Resposta lliure. (En general es dedueix que les condicions
de vida de la camperolat durant l’Antic Règim eren molt po-
bres. Vivien en habitatges precaris, de mida petita, gairebé
sense mobles, i l’alimentació era escassa i poc variada. La ba-
se de l’alimentació eren els cereals (blat, ordi i sègol), que ser-
vien tant per fer pa com farinetes. Els camperols completa-
ven la dieta amb fruits silvestres i petits animals que caçaven
al bosc.)

Doc. 4 Era una indústria artesana. Els artesans treballaven en pe-
tits tallers amb molt pocs operaris i feien totes les tasques del
procés de producció, des de rebre la matèria primera fins a ela-
borar el producte final. 

Doc. 5 El putting out system era molt diferent del sistema gremial, ja
que es va desenvolupar precisament per escapar de la regula-
ció dels gremis. 

En el sistema gremial, cada gremi exercia un monopoli sobre
el seu ofici i elaborava un estatut, que establia les regles de l’o-
fici. Cada ofici estava dividit en tres categories d’artesans: mes-
tres, oficials i aprenents. El gremi s’ocupava de distribuir de ma-
nera equitativa les matèries primeres per fabricar la mercaderia,
controlava el nombre de treballadors i la qualitat del produc-
te acabat, i n’establia el preu. 

En el putting out system, un empresari capitalista comprava les
matèries primeres i les repartia entre les cases de la campero-
lat els mesos de descans agrari. Els camperols elaboraven el
producte i després l’empresari el recollia i el comercialitzava a
un preu lliure.

Doc. 6 

• Les rutes figuren assenyalades en el mapa; comuniquen Europa
amb la resta de continents.

• Esclaus de l’Àfrica i matèries primeres dels altres continents: peix,
fusta i quitrà de l’Amèrica del Nord; tabac, sucre, cafè, cotó, plata,
cacau, or, etc., de l’Amèrica Central i del Sud; espècies, seda, es-
tany, arròs, indi, te, etc., de l’Àsia i Oceania.

Doc. 7

• En el poble o tercer estat.

• Era una societat basada en la desigualtat d’origen: es naixia en un
estament i era molt difícil canviar de posició social, tot i que de
vegades s’aconseguia per mitjà del matrimoni.

Doc. 8 A la noblesa. (La reina Maria Antonieta i la seva cort.)

Doc. 9 Un comerciant, perquè produeix riquesa i felicitat per al con-
junt del país, mentre que el noble no fa res d’útil.

Doc. 10 La noblesa i el clergat, a l’esquerra i a la dreta del rei, res-
pectivament. El tercer estat o poble al lloc més allunyat, davant
del monarca.

Doc. 11 Resposta lliure. (Cal assenyalar que era un estil de vida
benestant, acomodat, tot i que més auster i sobri que el de la
noblesa, sense tants luxes.)

Doc. 12 Gent del poble: músics, camperols ballant, gent fumant i
bevent, etc.

Doc. 13 No es dedicaven a cap activitat productiva, aprofitaven les
oportunitats segons sorgien: robaven, demanaven almoina,
etc. 

Doc. 14 El mantell reial, la corona, el ceptre, l’espasa... 

Doc. 15 Jaume VI argumenta que abans que hi hagués estat ja hi
havia lleis, i que els seus drets li venen de Déu. Pel fet de ser
d’origen diví, el poder del rei és necessàriament absolut, i no-
més ha de retre comptes a Déu.

Doc. 16 No. Per tres raons fonamentals:

– La resistència dels diversos poders locals a les demandes del
govern central. La població obeïa les autoritats locals, més
properes que el rei. Al camp, els camperols obeïen els se-
nyors i a les ciutats, els ajuntaments eren molt poderosos i
prenien moltes decisions que avui correspondrien al govern. 

Unitat 1
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– La manca d’un control eficaç dels reis sobre les tasques de
govern, sobretot en els grans estats. Els reis promulgaven
moltes lleis, però eren incapaços d’imposar-les, ja que no dis-
posaven d’una administració suficient ni de funcionaris qua-
lificats.

– L’actitud de l’aristocràcia i d’altres cossos socials limitava tam-
bé l’autoritat dels reis. La promulgació de certes lleis i l’esta-
bliment d’impostos havien de comptar amb l’aprovació de
les assemblees representatives, que rebien noms diferents
segons els països, i on només estaven representats els po-
derosos: la noblesa, el clergat i l’alta burgesia de les ciutats
més importants. Per tant, aquests tres grups podien limitar
l’acció del rei amb els seus vots.

Doc. 17 Van tenir relació amb un corrent filosòfic nou, la Il·lustra-
ció. Els reis volien mantenir i fins i tot ampliar el seu poder, pe-
rò al mateix temps eren conscients que els seus països patien
greus problemes econòmics i socials que calia resoldre. Per
aconseguir-ho, van plantejar una política de reformes basa-
des en les idees de la Il·lustració, i per això es parla de despo-
tisme il·lustrat quan ens referim a les monarquies absolutes
del segle XVIII.

Doc. 18 Governar, establir les lleis, disposar i recaptar els impos-
tos, i formar i reclutar l’exèrcit.

Docs. 19 i 20

• Al Parlament: establir noves lleis, aprovar la concessió al rei de nous
impostos, autoritzar el reclutament de tropes, i mantenir reunions
periòdiques i freqüents. Al rei: nomenar el govern, establir les po-
lítiques atenint-se a les lleis, dissoldre el Parlament i convocar-ne
un de nou, sol·licitar al Parlament l’aprovació de noves lleis, nous
impostos i el reclutament de tropes.

• En el sistema francès, el rei governa, estableix les lleis, disposa i re-
capta els impostos i forma i recluta l’exèrcit; el Parlament només
pot donar la seva opinió sobre les lleis proposades pel rei i, de ve-
gades, participar en l’elaboració d’algunes lleis. Per contra, en el
sistema anglès el rei té menys poders i el Parlament en té més. Al
Parlament li correspon: establir noves lleis, aprovar la concessió
al rei de nous impostos, autoritzar el reclutament i el manteni-
ment de tropes, i mantenir reunions periòdiques i freqüents; al
rei: nomenar el govern, establir les polítiques atenint-se a les lleis,
dissoldre el Parlament i convocar-ne un de nou, sol·licitar al Par-
lament l’aprovació de noves lleis, nous impostos i el reclutament
de tropes.

• Que el rei no pot executar, concedir ni suspendre lleis sense el
consentiment del Parlament, ni tampoc demanar diners per a la
corona o per fer-ne ús sense aquest consentiment, etc.

• El Parlament.

Doc. 21

• Com «la sortida de l’home de la seva minoria d’edat».

• Segons Kant, la Il·lustració exigeix llibertat.

Doc. 22 Artistes, filòsofs, escriptors, etc., en conjunt, el grup dels
il·lustrats.

Doc. 23 Un dret polític basat en un pacte social.

Doc. 24 Perquè va ser a França on es va formar un grup de filòsofs
que es van definir per tenir una actitud crítica i una vocació pe-
dagògica i per estar vinculats amb el món real en què vivien;
aquest grup va ser el que va tenir més transcendència en el
moviment il·lustrat. 

Doc. 25 i 26 Exposar sempre que sigui possible l’ordre i l’encade-
nament dels coneixements humans; i contenir sobre cada
ciència i cada art els principis generals en què es basa i els de-
talls més essencials que en constitueixen el cos i la substàn-
cia. 

Doc. 27 Que la divisió de poders (executiu, legislatiu i judicial) no
seria possible si una sola persona o el mateix cos de persones
exercís els tres poders.

Doc. 28 Que és positiva i necessària per a la convivència i evita
enfrontaments i guerres.

Doc. 29 Perden la llibertat natural i el dret il·limitat a tot el que les
tempta i poden assolir; guanyen la llibertat civil i la propietat
de tot el que posseeixen. 

Temes per estudiar i pràctiques

1. Openfield (o camps oberts). Grans extensions de terrenys sen-
se tanques, que poden ser de propietat individual o col·lecti-
va, i que fonamentalment es dediquen al conreu de cereals.
Era el sistema predominant a gairebé tot Europa en el segle
XVIII, sobretot al sud i a l’est.

Bocage (o camps tancats). Parcel·les individuals delimitades
per tanques o bardisses, en les quals es donen conreus més
diversificats. Era el paisatge agrari típic de l’Europa atlàn-
tica, especialment de les illes Britàniques i del nord de Fran-
ça.

Putting out system. Nova forma de producció que es va desen-
volupar en el segle XVIII. Un empresari capitalista comprava les
matèries primeres i les repartia entre les cases de la campero-
lat els mesos de descans agrari. Els camperols elaboraven el
producte i després l’empresari el recollia i el comercialitzava a
un preu lliure.

Senyoria territorial. El senyor posseïa la propietat de la terra. Els
camperols havien de pagar al senyor unes rendes per explotar
les seves parcel·les.

Senyoria jurisdiccional. El senyor exercia la justícia, nomenava
càrrecs, o percebia impostos per l’ús dels monopolis senyo-
rials (forns, molí, celler, passos, etc.). Aquest dret permetia al
senyor jutjar els habitants dels seus llocs, tenir immunitat res-
pecte el poder del rei i dictar ordres i normes en aquest terri-
tori.

Gremi. Agrupació d’artesans que controlava en règim de mo-
nopoli tota la producció artesana de cada ofici, establia la quan-
titat de matèries primeres que s’havien de comprar i el nom-
bre d’artesans i de tallers, les zones de venda i fins i tot el preu
final del producte. L’origen dels gremis es remunta a l’edat mit-
jana.

2. El cicle demogràfic antic, imperant fins al segle XVIII, es caracte-
ritzava per una alta natalitat i una alta mortalitat; el resultat
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Solucionari
era un creixement de la població molt lent. Durant el segle XVIII

la població europea va experimentar un creixement ràpid, so-
bretot en la segona meitat. Aquest canvi va ser degut sobretot
al descens de la mortalitat, causat per la reducció de la virulèn-
cia de les epidèmies com la pesta, la millora de la dieta alimen-
tària i el caràcter menys sagnant de les guerres. Va ser l’inici d’un
règim demogràfic caracteritzat per l’expansió contínua de la
població.

3. L’agricultura era la base de l’economia de l’Antic Règim. Més
del 80 % de la població vivia al camp i es dedicava a l’agricul-
tura i a la ramaderia.

4. La indústria va experimentar un cert desenvolupament: al cos-
tat de la pervivència del sistema gremial també van sorgir no-
ves formes de producció, com ara el putting out system i les
grans fàbriques patrocinades per l’estat, que a Espanya van
rebre el nom de manufactures reials o fàbriques reials. El co-
merç va ser el sector econòmic que es va desenvolupar més
al llarg de l’edat moderna, especialment el gran comerç in-
ternacional a causa de l’expansió colonial i de l’augment de
la demanda. 

5. • Per l’endarreriment tecnològic, l’estreta dependència dels fe-
nòmens naturals (sequeres, inundacions, glaçades, plagues)
i el predomini de la propietat senyorial de la terra.

• Perquè en el sistema gremial el gremi s’ocupava de la distri-
bució equitativa de les matèries primeres necessàries per fa-
bricar la mercaderia, controlava el nombre de treballadors i
la qualitat del producte acabat, i n’establia el preu, mentre
que en el putting out system, un empresari capitalista com-
prava les matèries primeres i les repartia entre les cases del
camperolat els mesos de descans agrari. Els camperols ela-
boraven el producte i després l’empresari el recollia i el co-
mercialitzava a un preu lliure.

6. La majoria de camperols vivien en condicions d’escassetat,
fins i tot de veritable misèria, especialment a l’est i al sud
d’Europa i a Rússia. Això era degut a l’escassa productivitat
de l’agricultura, que estava motivada per l’endarreriment
tecnològic, l’estreta dependència dels fenòmens naturals
(sequeres, inundacions, glaçades, plagues) i el predomini de
la propietat senyorial de la terra. A més, els camperols euro-
peus pagaven molts impostos al rei, als senyors i al clergat,
i durant l’edat moderna els impostos van créixer de mane-
ra continuada, perquè les necessitats financeres de les mo-
narquies van anar en augment constantment, a causa de les
incessants guerres i de l’increment de les administracions i
la burocràcia. Els impostos, la baixa productivitat agrícola i
els desastres naturals, que provocaven fam i pujades dels
preus, van donar lloc sovint a protestes camperoles, que gai-
rebé sempre acabaven amb una dura repressió i la tornada
a l’ordre anterior, fins i tot en pitjors condicions per al cam-
perolat. 

7. Privilegi. El privilegi o avantatge jurídic era la base de la divi-
sió social durant l’Antic Règim.

Aristocràcia. Nivell més alt de la noblesa. Estava integrada per
les grans famílies, les més riques i poderoses, a les quals es re-
servaven els alts càrrecs de l’administració i l’exèrcit.

Burgesia. Grup molt ampli que ocupava la millor posició dins
el tercer estat o poble menut. Incloïa comerciants, propietaris
dels tallers i altres negocis, rendistes, funcionaris, professionals,
metges, artistes, homes de lletres i científics.

Tercer estat. Un dels tres estaments en què es dividia la socie-
tat de l’Antic Règim. Comprenia la majoria de la població i
no tenia privilegis jurídics ni econòmics. Per tant, havia de pa-
gar impostos i el seu treball sustentava el conjunt de la socie-
tat.

8. • Hi havia una gran diversitat de situacions: hi havia nobles
molt rics i nobles molt pobres, nobles que ocupaven alts
càrrecs i altres que no tenien cap influència. El nivell més
alt de la noblesa corresponia a l’aristocràcia, que estava in-
tegrada per les grans famílies, les més riques i poderoses,
a les quals es reservaven els alts càrrecs de l’administra-
ció i de l’exèrcit. Els aristòcrates tenien un gran poder po-
lític i econòmic i mantenien un estil de vida molt luxós.
Menyspreaven els grups inferiors i el treball productiu. Pos-
seïen un alt sentit de grup social excloent, es casaven en-
tre ells, tenien uns ingressos derivats de la possessió de
la terra, del comerç i de les rendes senyorials i monopo-
litzaven el govern. Durant el segle XVIII el poder de l’aristo-
cràcia va créixer, mentre que la situació de la resta de la
noblesa es va afeblir.

• Dins el clergat també hi havia grups diferents. Mentre que
l’alt clergat (cardenals, bisbes, arquebisbes, etc.) tenia un
gran poder polític i controlava grans riqueses, la majoria
dels capellans, frares i monges vivien de manera molt mo-
desta i alguns eren molt pobres, sobretot els capellans ru-
rals.

• Dins el tercer estat també hi havia moltes diferències:

– La burgesia ocupava la millor posició dins el tercer estat;
era un grup molt ampli que incloïa comerciants, propie-
taris de tallers i altres negocis, rendistes, funcionaris, pro-
fessionals, metges, artistes, gent de lletres i científics. Els
burgesos més rics imitaven la noblesa i vivien amb molts
luxes, i casaven els seus fills en matrimonis de convenièn-
cia amb nobles que tenien problemes econòmics, per en-
noblir les famílies. 

– Però la majoria de la població urbana no pertanyia a la
burgesia: eren aprenents i oficials dels tallers, treballa-
dors de les botigues i del servei domèstic, fonamental-
ment; no tenien propietats, el nivell de vida era molt
modest i vivien dels sous escassos. 

– L’últim grup en l’escalafó social de les ciutats era el dels
marginats (brivalls, captaires, delinqüents, etc.). 

– D’altra banda hi havia els camperols, que representaven
aproximadament el 80% de la població europea durant
l’Antic Règim. Les seves condicions de vida eren dolen-
tes, tenien el risc constant de patir fam i penúries. A més,
la pujada continuada dels impostos va empitjorar la seva
situació.

9. La forma més comuna d’accedir a la noblesa era el matrimo-
ni. Molts burgesos enriquits van intentar ascendir socialment
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per mitjà del matrimoni amb persones de la noblesa. A l’Esglé-
sia s’hi podia accedir per vocació, tot i que les persones del ter-
cer estat comunament ocupaven els llocs menys rellevants,
mentre que els nobles monopolitzaven els càrrecs de la jerar-
quia eclesiàstica.

10. Tot i que hi havia camperols propietaris de les seves terres i fins
i tot alguns s’havien enriquit, bona part de la terra estava en
mans de la noblesa o de l’Església i els camperols la treballa-
ven com a vassalls, serfs o arrendataris. Generació rere genera-
ció, els camperols passaven les seves vides gairebé sense mou-
re’s del lloc on havien nascut, preocupats per sobreviure i en
l’entorn de la seva comunitat. En general, els nivells de sub-
sistència amb prou feines no se superaven i desconfiaven de
les coses noves i foranes. Per tant, conformaven un món tan-
cat, poc disposat als canvis. 

11. Absolutisme. Sistema polític en què el rei deté en teoria el
poder únic o total de l’estat i és a la vegada font de tot poder
i de tota llei.

Despotisme il·lustrat. Sistema polític que neix de l’aplicació de
les idees il·lustrades per part de la monarquia absoluta. Els
reis desitjaven que la societat evolucionés. Per això van plan-
tejar una política de reformes basades en les idees de la Il·lus-
tració, però sense comptar amb la societat; així es va mantenir
l’absolutisme i es va continuar sense permetre que el poble
participés en la vida política.

Parlamentarisme. sistema polític en què el parlament exerceix
el poder legislatiu i el control de l’actuació del govern.

12. • El rei absolut no podia aplicar en la pràctica tots els poders
que teòricament li oferien la seva posició i el sistema polí-
tic.

• En tres aspectes fonamentals:

– La resistència dels diversos poders locals a les demandes
del govern central. La població obeïa les autoritats locals,
més properes que el rei. Al camp, els camperols obeïen els
senyors i a les ciutats, els ajuntaments eren molt podero-
sos i prenien moltes decisions que avui correspondrien al
govern. 

– La manca d’un control eficaç dels reis sobre les tasques de
govern, sobretot en els grans estats. Els reis promulgaven
moltes lleis, però eren incapaços d’imposar-les, ja que no
disposaven d’una administració suficient ni de funciona-
ris qualificats.

– L’actitud de l’aristocràcia i d’altres cossos socials limitava
també l’autoritat dels reis. La promulgació de certes lleis
i l’establiment d’impostos havien de comptar amb l’apro-
vació de les assemblees representatives, que rebien noms
diferents segons els països, i on només estaven represen-
tat els poderosos: la noblesa, el clergat i l’alta burgesia de
les ciutats més importants. Per tant, aquests tres grups po-
dien limitar l’acció del rei amb els seus vots.

• L’execució de moltes lleis, ja que l’estat no disposava d’una
administració suficient, ni de funcionaris qualificats. També
la promulgació de certes lleis i l’execució de la justícia a les
pròpies senyories jurisdiccionals.

• El sistema fiscal es va caracteritzar per la ineficàcia, ja que la
part més ria de la població (noblesa i Església) estava exemp-
ta del pagament d’impostos directes, mentre que les despe-

ses estatals augmentaven contínuament a causa de les guer-
res i les despeses de la cort.

13. Il·lustració. Nova forma de pensar i veure la realitat social que
va aparèixer en l’etapa final de l’Antic Règim. La idea bàsica era
l’ús de la raó i la llibertat com a instruments d’emancipació per-
sonal i intel·lectual de l’ésser humà.

Enciclopèdia. L’Enciclopèdia o Diccionari raonat de les ciències,
de les arts i dels oficis, el primer volum de la qual es va publicar
el 1751, va ser la gran obra d’un grup de filòsofs il·lustrats. Hi
defensaven la tolerància, la modernització de l’economia i l’in-
terès per la ciència i la tècnica. L’Enciclopèdia va intentar reunir
tots els coneixements de l’època de manera ordenada i siste-
màtica. Amb el subtítol de Diccionari raonat de les ciències, de
les arts i dels oficis, es va començar a escriure el 1745, i es va con-
cloure el 1772; constava de 28 volums: disset volums de text i
onze de làmines. Els directors van ser Denis Diderot, Jean d’A-
lembert i Louis de Jaucourt, però també hi van col·laborar molts
altres autors: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. L’Enciclopè-
dia va ser important perquè, tot i que ja existien obres d’aquest
tipus des de l’antiguitat, aquesta va donar origen a la genera-
lització de les enciclopèdies tal com les coneixem avui dia, com
a obres de referència i de consulta.

Separació de poders. Principi defensat per Montesquieu, seguint
el model anglès, amb l’objectiu d’evitar l’abús de poder. El poder
legislatiu, que elabora les lleis, corresponia als parlaments, en
els quals havien d’estar representats tots els grups socials. El po-
der executiu, que fa complir les lleis, havia d’estar en mans del rei.
I el judicial, que administra la justícia, havia de ser independent.

14. • D’una banda, el pensador anglès del segle XVII John Locke,
precursor del liberalisme polític, els principis bàsics del qual
eren tres: la llibertat, que es reflectia en l’existència d’uns drets
que tenien totes les persones; la igualtat davant la llei, per la
qual cosa era contrari als privilegis dels estaments, i la pro-
pietat com a criteri de diferenciació social. De l’altra, el grup
de filòsofs francesos il·lustrats que elaboraven l’Enciclopèdia.
(Amb el subtítol de Diccionari raonat de les ciències, de les arts
i dels oficis, es va començar a escriure el 1745, i es va conclou-
re el 1772; constava de 28 volums: disset volums de text i on-
ze de làmines. Els directors van ser Denis Diderot, Jean d’A-
lembert i Louis de Jaucourt, però també hi van col·laborar
molts altres autors: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc.)

• Es va iniciar en el període 1680-1730 a Anglaterra i a les Pro-
víncies Unides, i es va difondre posteriorment a França i a al-
gunes regions d’Itàlia i dels estats alemanys. Se’n va genera-
litzar l’expansió a partir de mitjan segle, vers el 1750.

15. Les característiques d’aquest moviment intel·lectual van ser
quatre:

– El predomini de la raó com la base principal del coneixe-
ment, rebutjant les coses sobrenaturals i la superstició. Aques-
ta faceta incloïa una forta crítica als dogmes establerts per
la religió i un distanciament de les pràctiques religioses.

– L’optimisme sobre la capacitat de l’ésser humà i la confian-
ça en el progrés constant de la humanitat. 

– L’interès per posar en pràctica els descobriments científics i apli-
car les aportacions dels filòsofs en la societat i en la política.

– L’educació com el millor mitjà per difondre la raó, per la qual
cosa es va estimar que havia de ser dirigida per l’estat.
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Solucionari
Els il·lustrats s’oposaven a la societat estamental i defensaven
un sistema d’igualtat social i legal, en què el progrés social es-
tigués obert a tots els individus i respongués a les capacitats de
les persones, no als privilegis econòmics o familiars. També pen-
saven que els privilegis de la noblesa i del clergat, i d’algunes
institucions com els gremis, eren un obstacle per al creixement
econòmic.

16. Resposta lliure. (Es poden esmentar la separació o divisió de
poders defensada per Montesquieu; la defensa de la raó, i en
conseqüència, la denúncia del fanatisme, la intolerància i la
superstició religiosa, defensades per Voltaire; i també la teoria
de la democràcia de Rousseau, segons la qual el poble posse-
eix la sobirania.)

17. Exemple:

Característiques i difusió Els precursors de la Il·lustració Els pensadors il·lustrats

• La Il·lustració va ser una nova forma 
de pensar i veure la realitat social que va
aparèixer en l’etapa final de l’Antic Règim. 
La idea bàsica era l’ús de la raó i la llibertat
com a instruments d’emancipació personal 
i intel·lectual de l’ésser humà.

• Es va iniciar en el període 1680-1730 
a Anglaterra i a les Províncies Unides, i es 
va difondre posteriorment a França 
i algunes regions d’Itàlia i dels estats
alemanys. Des de mitjan segle, vers el 1750,
se’n va generalitzar l’expansió.

• Les característiques d’aquest moviment
intel·lectual van ser quatre:

– El predomini de la raó com la base
principal del coneixement, rebutjant 
les coses sobrenaturals i la superstició.
Aquesta faceta incloïa una forta crítica 
als dogmes establerts per la religió 
i un distanciament de les pràctiques
religioses.

– L’optimisme sobre la capacitat de l’ésser
humà i la confiança en el progrés
constant de la humanitat.

– L’interès per posar en pràctica 
els descobriments científics i aplicar 
les aportacions dels filòsofs 
en la societat i en la política.

– L’educació com el millor mitjà per
difondre la raó, per la qual cosa es va
estimar que havia de ser dirigida per
l’estat.

• Els il·lustrats s’oposaven a la societat
estamental i defensaven un sistema
d’igualtat social i legal, en què el progrés
social estigués obert a tots els individus 
i respongués a les capacitats de les
persones, no als privilegis econòmics o
familiars. També pensaven que els privilegis 
de la noblesa i del clergat, i d’algunes
institucions com els gremis, eren 
un obstacle per al creixement econòmic.

• El pensador anglès del segle XVII

John Locke, precursor del liberalisme
polític, els principis bàsics del qual eren
tres: la llibertat, que es reflectia 
en l’existència d’uns drets que tenien totes
les persones; la igualtat davant la llei, 
per la qual cosa era contrari als privilegis
dels estaments, i la propietat com a criteri
de diferenciació social. 

• El grup de filòsofs francesos il·lustrats 
que elaboraven l’Enciclopèdia. (Amb 
el subtítol de Diccionari raonat 
de les ciències, de les arts i dels oficis, 
es va començar a escriure el 1745, i es va
concloure el 1772; constava de 28 volums:
disset volums de text i onze de làmines. 
Els directors van ser Denis Diderot, 
Jean d’Alembert i Louis de Jaucourt, però
també hi van col·laborar molts altres autors:
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc.)

• Montesquieu va desenvolupar el principi
de la separació de poders: el legislatiu, 
que elabora les lleis; l’executiu, que fa
complir les lleis, i el judicial, que administra
la justícia.

• Rousseau va elaborar la seva teoria 
de la democràcia, segons la qual el poble
posseeix la sobirania.

• Voltaire va criticar l’essència de l’Antic
Règim i va proposar la creació d’un sistema
polític parlamentari que limités el poder
del rei.
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18. • La població europea va experimentar un fort creixement,
i va passar de 80 a 180 milions d’habitants, aproximada-
ment.

• La poca incidència de les guerres, les epidèmies i la fam.

• Per la importància de les guerres, les epidèmies i la fam, que
van provocar un estancament a tot el continent, tret d’al-
gunes zones com les Províncies Unides o Anglaterra, que
van continuar creixent de manera moderada.

• El descens de la mortalitat a causa de la reducció de la vi-
rulència de les epidèmies com la pesta, la millora de la
dieta alimentària i el caràcter menys sagnant de les guer-
res.

19. • Abans el «poble» era considerat la part més útil, la més pre-
ciosa i la més respectada de la nació. Era l’estat general de la
nació, simplement oposat a la gran aristocràcia i els nobles.
Incloïa els camperols, els obrers, els artesans, els negociants,
els financers, la gent de lletres i la gent de lleis: però en el mo-
ment en què escriu el text, es pensa que aquest cos de la na-
ció es redueix als obrers i als camperols.

• No. L’article sembla que suggereix que la burgesia, els grans
artesans, artistes, comerciants, etc., estan per sobre del po-
ble comú.

• En la societat estamental es diferenciaven tres ordres o es-
taments: el clergat, la noblesa i el poble. La noblesa i el cler-
gat eren els estaments privilegiats, i es diferenciaven dels
no privilegiats (el poble o tercer estat) en els privilegis de
què gaudien, com ara no pagar impostos (i fins i tot poder
cobrar-ne), rebre els drets senyorials als seus territoris, dis-
posar de lleis particulars, etc. El tercer estat estava compost
pel camperolat i la burgesia. Jaucourt considera que el po-
ble es redueix als obrers i als camperols, ja que considera
que la gent de lletres, la gent de lleis, els financers, els ne-
gociants, els artesans, etc., ocupen una posició més eleva-
da.

20. • França, Rússia, Suècia, Espanya, Portugal, Àustria, etc. 

• Centralitzant l’administració, incrementant i professionalit-
zant l’exèrcit i sotmetent els altres poders, principalment l’Es-
glésia i la noblesa.

• Tres, fonamentalment:

– La resistència dels diversos poders locals a les demandes
del govern central. La població obeïa les autoritats lo-
cals, més properes que el rei. Al camp, els camperols obeïen
els senyors i a les ciutats, els ajuntaments eren molt pode-
rosos i prenien moltes decisions que avui correspondrien
al govern. 

– La manca d’un control eficaç dels reis sobre les tasques de
govern, sobretot en els grans estats. Els reis promulgaven
moltes lleis, però eren incapaços d’imposar-les, ja que
no disposaven d’una administració suficient ni de funcio-
naris qualificats.

– L’actitud de l’aristocràcia i d’altres cossos socials limitava
també l’autoritat dels reis. La promulgació de certes lleis
i l’establiment d’impostos havien de comptar amb l’apro-

vació de les assemblees representatives, que rebien noms
diferents segons els països, i on només estaven represen-
tats els poderosos: la noblesa, el clergat i l’alta burgesia de
les ciutats més importants. Per tant, aquests tres grups po-
dien limitar l’acció del rei amb els seus vots.

• El Regne Unit i les Províncies Unides. En els règims parlamen-
taris el màxim poder requeia en el Parlament.

21. • Una gran companyia comercial privada, patrocinada pel
govern anglès. (Sorgida el 1600, la Companyia Anglesa de
les Índies Orientals, es va convertir en l’instrument princi-
pal de penetració de l’imperialisme britànic a l’Índia. Aques-
ta companyia va constituir un dels principals exponents del
mercantilisme que va regir l’economia europea del segle
XVII, que en bona mesura es va basar en l’intervencionisme
proteccionista de l’estat, atent a l’interès nacional, i a l’ex-
plotació d’un actiu comerç de base colonial. La Compa-
nyia Anglesa de les Índies Orientals va obtenir, igual que la
seva homòloga holandesa, importants bases d’operacions
a l’Extrem Orient asiàtic, tot i que en aquest cas en el sub-
continent indi. Les més importants van ser Madràs, Bombai
i Calcuta.)

• En el segle XVI, les companyies d’Índies espanyola i portugue-
sa; en el segle XVII va destacar la Companyia de les Províncies
Unides.

• En el segle  XVI, Espanya i Portugal, sobretot, però també
Itàlia i la Hansa. A partir del segle XVII aquestes antigues po-
tències comercials van entrar en crisi i l’hegemonia en el
comerç mundial va passar primer a les Províncies Unides i
després a Anglaterra. Espanya i Portugal van ser incapa-
ces de fer respectar el monopoli comercial amb els seus im-
peris colonials. Les Províncies Unides i Anglaterra també
van aprofitar aquesta situació per crear els seus propis im-
peris comercials i per introduir les seves mercaderies en els
imperis espanyol i portuguès.

• Perquè el govern de Londres va optar per permetre la lliber-
tat de comerç, de manera que els intercanvis van ser molt
més rendibles. Les companyies de la majoria d’altres països
comerciaven en benefici de les respectives monarquies.

22. Activitat lliure.

23. Activitat lliure.

24. En l’actualitat és poc freqüent. Sí que es dóna a tots els conti-
nents.

25. Perquè encara que les més antigues se situaven a l’Orient Prò-
xim i Mitjà, algunes de les que van sorgir a Europa després de
la descomposició de l’Imperi romà han perviscut fins als nos-
tres dies.

26. Activitat lliure.

27. Un règim parlamentari.

28. En el segle XX. Resposta lliure.

29. Resposta lliure. (Cada vegada hi ha més partidaris de la repú-
blica en aquest país.)

30. Respostes lliures. 
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Solucionari
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

Preguntes prèvies (pàg. 30)

• El terme «Revolució Industrial» sol definir els canvis demogràfics
i econòmics que van començar a Anglaterra a mitjan segle XVIII.
A Anglaterra. Per altres regions europees, pels Estats Units i pel
Japó.

• La siderúrgia, la metal·lúrgia, la mineria i el sector dels trans-
ports. El més destacat, a més dels assenyalats, va ser el sector
tèxtil.

Documents

Doc. 1 La població anglesa es va triplicar en un segle i mig: dels 5
milions del 1701 es va passar als 17,9 milions del 1851; la po-
blació va créixer moderadament fins al 1750 (5,8 milions) i
posteriorment es va disparar. Va créixer gairebé el 230%.

Doc. 2 Els avenços en medicina (vacuna contra la verola de Jenner,
1796) i la millora de les condicions higièniques (amb l’ús de ro-
ba interior i l’extensió de la potabilització de l’aigua) van ser al-
gunes de les causes que van contribuir a la reducció de la mor-
talitat a partir del 1760.

Doc. 3 A certes indústries bàsiques com el tèxtil i la siderúrgia, prin-
cipalment.

Docs. 4 i 5 Les principals zones industrials coincideixen amb les
àrees més densament poblades. Les primeres indústries van
sorgir a les ciutats principals i, a més, la concentració indus-
trial va atreure bona part de la població agrícola.

Doc. 6 

• Demanen que no es tanquin les terres comunals, de la parròquia.

• La despoblació total de la ciutat, ja que a causa de la necessitat i
la manca de treball es produirà una emigració en massa cap a les
ciutats industrials.

Doc. 7 La introducció de les màquines va permetre augmentar la
productivitat agrícola.

Doc. 8 La introducció de màquines, l’ús de noves fonts d’ener-
gia (el vapor) i l’aparició de noves formes d’organització del
treball (les fàbriques) van contribuir a l’arrencada de la in-
dústria i també dels serveis (transport, comerç, administra-
ció...).

Doc. 9 Perquè va permetre augmentar en gran manera la produc-
ció de fil, ja que cada màquina estava formada per diversos fu-
sos. (És una filadora multibobina, inventada per Hargreaves el
1764. El dispositiu va reduir fortament la quantitat de treball
que es necessitava per produir fil, i donava a un sol treballador
la capacitat per treballar amb vuit carrets o més.)

Doc. 10 La pèrdua d’importància del sector primari i el desenvo-
lupament de la indústria i també dels serveis (comerç, trans-
port, etc.).

Doc. 11

• A la fotografia de l’esquerra es veu una filadora tradicional, que fi-
la a mà. (Filar és tòrcer diverses fibres a la vegada per produir un
fil més resistent, anomenat també filassa.) A la fotografia de la dre-

ta es veu una filadora industrial del segle XIX, on hi ha màquines
de filar, torns de filar mecànics, etc.

• Diverses dones.

Doc. 12 Perquè va permetre moure màquines i aparells tan diver-
sos com bombes, locomotores, motors industrials, etc., de ma-
nera que va contribuir a desenvolupar la Revolució Industrial.

Doc. 13 Perquè els vaixells propulsats amb motor de vapor reduïen
en un terç el temps que necessitava un vaixell de vela.

Doc. 14 Per la revolució dels transports.

Docs. 15 i 16 Va disminuir notablement la durada dels viatges.

Doc. 17 A la difusió de la industrialització.

Doc. 18 Resposta lliure. (Cal comentar que la Revolució Industrial
va començar a Anglaterra, i que la indústria tèxtil cotonera va
ser, juntament amb la indústria del ferro, la més desenvolu-
pada en un primer moment; Anglaterra va ser el primer país a
desenvolupar tots dos sectors i el país on van avançar més du-
rant la primera meitat del segle XIX, mentre que França va co-
mençar amb endarreriment la industrialització, i a un ritme més
reduït que el britànic.)

Doc. 19 El que perd més mà d’obra és l’agricultura, mentre que
el que en guanya més és la indústria. Aquesta evolució és de-
guda al fet que Alemanya, al principi del segle XIX, era un pa-
ís eminentment agrícola, mentre que en el darrer terç del se-
gle XIX va experimentar un creixement industrial rapidíssim.

Doc. 20 Al continent europeu la industrialització va tenir lloc,
sobretot, des del 1815 (a les illes Britàniques havia començat
el 1750), quan la pau que va seguir les guerres napoleòniques
va permetre que es desenvolupessin les activitats econòmi-
ques i els contactes amb el Regne Unit, que va exportar ma-
quinària, tecnologia i especialistes tècnics. El desenvolupa-
ment industrial va ser més gran en el cas d’Alemanya, Bèlgica
i França, mentre que a la resta de països europeus la indus-
trialització va quedar circumscrita a uns quants enclavaments
concrets (per exemple, la indústria tèxtil cotonera a Cata-
lunya).

Doc. 21 Segons la llei de l’oferta i la demanda, el preu d’un pro-
ducte depèn de la diferència entre la quantitat de produc-
te disponible i la quantitat de clients disposats a comprar-
lo. Si hi ha poc producte i molts clients interessats, el preu
puja; si passa el contrari, baixa.

Doc. 22 La tesi deia que la població creixia a un ritme més gran
que els aliments. El 1798 Thomas Robert Malthus va exposar
a l’obra Assaig sobre el principi de la població que el proble-
ma era l’equilibri entre la població i els mitjans de subsis-
tència, Atès que no considerava desitjable que una pobla-
ció creixés indefinidament quan aquests mitjans no estaven
garantits, calia que hi hagués uns obstacles per mantenir l’e-
quilibri entre tots dos factors. Si no hi havia aquests obstacles
(guerres, epidèmies, la misèria o el control de natalitat com a
alternativa), la població tendiria a créixer seguint una progres-
sió geomètrica –2, 4, 8, 16...–, mentre que els recursos només
podrien aconseguir un creixement aritmètic –3, 6, 9, 12...–. La
Revolució Industrial va desmuntar aquesta teoria, perquè va
permetre disposar de més quantitat de recursos alimentaris.

Unitat 2
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Doc. 23 Un obrer que no estigui ensinistrat en aquesta tasca i
que noi estigui acostumat a fer servir la maquinària que s’hi
utilitza, podia fer entre 1 i 20 agulles al dia. En canvi, si es
divideix el treball, deu obrers poden fer entre tots més de
48.000 agulles diàries, que signifiquen 4.800 agulles per per-
sona.

Doc. 24 Per oferir les facilitats necessàries perquè els seus mem-
bres, atenent els encàrrecs dels seus clients, fessin negocia-
cions de compravenda de valors, com ara accions de socie-
tats o companyies anònimes, bons públics i privats,
certificats, títols de participació i una varietat d’instruments
d’inversió.

Doc. 25 Les classes altes: l’alta burgesia (principals industrials, co-
merciants i banquers) i la noblesa tradicional; les classes mitja-
nes: treballadors qualificats, professionals liberals, funcionaris,
camperols amb terres, petits industrials, etc., i les classes bai-
xes: el proletariat industrial, petits camperols i jornalers, margi-
nats socials, etc.

Doc. 26 

• Els patrons són, segons l’autor, un grup d’homes que han sor-
git del negoci del cotó, sense educació ni preparació, i que in-
tenten aparentar gran riquesa i luxe. Els obrers són un grup in-
ofensiu d’homes instruïts i sense pretensions, dòcils i tractables
–si no se’ls irrita massa–, acostumats a treballar a partir dels sis
anys, des de les cinc del matí.

• No, les condicions de vida han canviat notablement i la majoria
dels obrers pertanyen a les classes mitjanes.

Doc. 27 Les classes altes i mitjanes. Perquè eren els que disposaven
de mitjans i temps per gaudir del temps de lleure.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Camps oberts. També coneguts com openfields, es tracta de
grans propietats comunals separades en «fulles». Als camps
oberts les parcel·les de cada camperol no estaven separades
per cap mena de tanca o bardissa, i les decisions sobre què
s’havia de conrear, com i quan, a cada zona, es prenien de ma-
nera col·lectiva entre tots els veïns.

Camps tancats. Als camps tancats hi ha divisions entre les
parcel·les, i comporta la decisió i el profit individual del con-
reu.

Gentry. Grup social integrat per la baixa noblesa, així com per
la burgesia tant comercial com professional. Abans de la revo-
lució agrícola, controlaven aproximadament el 50 % de les
terres a Anglaterra.

2. Al llarg del segle XVIII al Regne Unit es va produir un front incre-
ment de la població. El creixement demogràfic va provocar la
progressió de la demanda de productes agrícoles i industrials,
i l’existència de més mà d’obra disponible. La causa principal
va ser el descens de la mortalitat, relacionada amb la millora de
l’alimentació i amb els notables avenços en el camp de la me-
dicina (medicaments, esterilització) i de la higiene (creació 
d’hospitals municipals).

3. Prenent com a exemple la indústria tèxtil cotonera, la més im-
portant en principi i en la que es van implantar més ràpid les
innovacions tècniques: el 1800, unes 350.000 persones treba-

llaven en el filat i el teixit de peces de cotó amb màquines es-
pecialitzades (filadora hidràulica, teler mecànic); aviat els pro-
ductes tèxtils anglesos, barats i de bona qualitat, van inundar
els mercats mundials. 

4. Els efectes dels tancaments van ser molt importants:

– Com que van desaparèixer els béns comunals, els campe-
rols sense terra tenien dificultats per subsistir i van marxar
a cercar treball a les ciutats, on van passar a formar part del
proletariat industrial.

– El sistema de producció es va fer més rendible, ja que es
van formar grans explotacions en què es van mecanit-
zar les tasques agrícoles. Es van introduir novetats tècni-
ques, com la sembra en fileres (mètode Jethro Tull), l’ús
de l’arada de Rotherham i les primeres trilladores mecà-
niques).

– Els tancats impedien que el bestiar pasturés als camps, i ai-
xò va permetre suprimir el guaret. El bestiar es va estabular
i se’n va fer més rendible la cria. Per criar els ramats es van
conrear plantes farratgeres (trèvol, alfals, faves o naps) que
no empobrien la terra.

Es pot parlar de revolució agrícola perquè els resultats van
ser espectaculars: la productivitat al camp va augmentar el 90%
i els ingressos dels agricultors també van créixer. 

5. Filatura. Establiment o fàbrica on es fabrica fil.

Teler. Instrument amb el qual el fil es converteix en teixit.

Siderúrgia. Part de la metal·lúrgia que s’ocupa de la produc-
ció de ferro a partir dels seus minerals i de la posterior transfor-
mació en acer. És la tècnica del tractament mineral del ferro
per obtenir-ne diferents tipus o aliatges.

Metal·lúrgia. Ciència i tècnica de l’obtenció i el tractament dels
metalls, des dels minerals metàl·lics fins als no metàl·lics.

6. Les innovacions tecnològiques van tenir-hi un paper fonamen-
tal, ja que la força humana o animal es va substituir progressi-
vament per la força de les màquines, i la producció va augmen-
tar de manera notable.

7. La invenció de la màquina de filar spinning jenny (Hargreaves,
1764) i altres invents van permetre augmentar en gran manera
la producció de la filatura, ja que cada màquina estava forma-
da per diversos fusos. La producció va augmentar tant que va
caldre desenvolupar noves màquines de teixir per absorbir la
producció de fil. Entre aquestes va destacar el teler mecànic d’Ed-
mund Cartwright (1785). Aquest produïa més quantitat de co-
tó, més barat i més bo que amb el mètode tradicional. 

Aquests canvis no haurien estat possibles sense la introducció
de la màquina de vapor de James Watt, patentada el 1769, i po-
sada en funcionament el 1776. Aquesta màquina va permetre
moure màquines i aparells tan diversos com bombes, locomo-
tores, motors marins, etc., de manera que va contribuir al desen-
volupament de la Revolució Industrial.

8. Va començar quan es va substituir el carbó vegetal pel mine-
ral (carbó de coc), de més poder energètic. Va ser usat per Darby
el 1709, però no es va generalitzar fins al final del segle, quan
l’escassetat de fusta va fer abandonar el carbó vegetal. Aquest
invent va guanyar interès quan Peter Onion i Henry Cort van
inventar el pudelat el 1783-1784, amb què s’obtenia un ferro
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Solucionari
més pur, i el laminat, més fàcil de treballar. L’impuls del sector
siderúrgic va començar amb la demanda de màquines per a la
indústria tèxtil, i des del 1830, per les necessitats de la construc-
ció del ferrocarril, ja que tant les màquines com la xarxa ferro-
viària eren de ferro.

9. Perquè va ser el sector que va impulsar el desenvolupament i
al qual van seguir després els altres (siderúrgia, metal·lúrgia). La
indústria cotonera va ser un sector de demanda important i
creixent per a l’agricultura (d’on extreia les matèries primeres),
la indústria, siderúrgica (que li proporcionava les màquines) i
la mineria (d’on obtenia el metall per construir les màquines 
i el carbó per fer-les funcionar).

10. Societat anònima. Societat en què el capital d’una empresa es
divideix en accions, que es venen i es compren a la borsa. Així,
moltes persones reunien el seus capitals i es convertien en pro-
pietaris de la mateixa empresa.

Borsa de valors. Organització privada que ofereix les facilitats
necessàries perquè els seus membres, atenent els encàrrecs
dels seus clients, facin negociacions de compravenda de va-
lors, com ara accions de societats o companyies anònimes,
bons públics i privats, certificats, títols de participació i una va-
rietat d’instruments d’inversió.

11. Al començament de la Revolució Industrial al Regne Unit,
la majoria de les empreses eren petites i familiars. El capi-
tal per a les màquines i per pagar els salaris pertanyia ex-
clusivament a una persona o a una família. Però a mesura
que avançava el segle XIX, les dimensions de les empreses
van anar augmentant: cada vegada era necessari més capi-
tal per comprar les matèries primeres i les màquines, i per
contractar un nombre més alt d’obrers. Com que una sola
persona no tenia prou diners per afrontar totes aquestes
despeses, van sorgir les societats anònimes, en què el ca-
pital d’una empresa es divideix en accions, que es venen i
es compren a la borsa. Així, moltes persones reunien els
seus capitals i es convertien en propietaris de l’empresa.
Amb l’emissió d’accions, les empreses obtenen finançament
sense haver de demanar préstecs bancaris i així poden fer
les inversions.

12. La millora dels transports:

• Va permetre rebaixar el preu final des productes, ja que va
disminuir el temps del transport i va augmentar la quanti-
tat de producte transportat.

• Va permetre incrementar els viatges, que es van fer més ba-
rats i curts.

• Va fer necessari fomentar el desenvolupament de l’engi-
nyeria civil (ponts, túnels i tota mena d’infraestructures de
transport).

• Va contribuir a potenciar les grans indústries, ja que, d’una
banda, els trens i els rails els fabricaven les indústries siderúr-
giques, i de l’altra, les mercaderies transportades en ferrocar-
ril van contribuir a dinamitzar el mercat.

• Va afavorir la formació de grans societats capitalistes impres-
cindibles per afrontar el gran desemborsament que calia fer
per construir la infraestructura ferroviària.

13. Resposta lliure. (Els nous transports van augmentar la velocitat,
la seguretat i la capacitat de càrrega. Per això, la revolució dels

transports va tenir un fort impacte econòmic: les mercaderies
europees van arribar a mercats cada vegada més llunyans; es
van crear nous llocs de treball, i va augmentar el consum de
carbó com a combustible i la producció de ferro per construir
vaixells, trens i rails.)

14. Unió duanera. Unió duanera i econòmica dels estats membres
de la Confederació Germànica, exceptuant Àustria, que fou du-
ta a terme sota la direcció de Prússia el 1834, i que preparà la
unitat política d'Alemanya.

Espai econòmic comú. El primer problema de l’economia ale-
manya al principi del segle XIX era l’absència d’un espai eco-
nòmic comú, és a dir, la falta d’una economia nacional.

15. Bèlgica. Es va començar a industrialitzar entre el 1800 i el
1830, i, igual que el Regne Unit, els sectors rectors van ser
la indústria tèxtil, la metal·lúrgia i la siderúrgia. Així mateix,
Bèlgica tenia una mineria important i una agricultura desen-
volupada.

16. • La industrialització de França es va basar en el desenvolupa-
ment del sector agrari, en la producció de béns de consum
i en les fàbriques més petites.

• El primer problema de l’economia alemanya al principi del
segle XIX era l’absència d’un espai econòmic comú, és a dir, la
falta d’una economia nacional. Després de la desintegració
del Sacre Imperi el 1806, Alemanya va quedar dividida en
infinitat de territoris independents: dins les seves fronteres hi
havia 1.800 duanes interiors que feien impossible l’intercan-
vi comercial i el desenvolupament econòmic.

17. Tots els països europeus van imitar el camí que havia seguit
el Regne Unit, tot i que en moments diferents i amb algunes
característiques pròpies. També ho van fer els Estats Units i el
Japó en la segona meitat del segle XIX. Aquests països van adop-
tar les pautes que els van fer transformar les seves economies
cap al model industrial, i també van tenir els sectors tèxtil i si-
derúrgic com a motors de la industrialització.

18. Mercat lliure. Expressió que serveix per referir-se al conjunt d'ac-
tivitats de compra i venda de mercaderies dins d'una econo-
mia capitalista o entre països d'economia capitalista. Està re-
gulat, només, pel benefici i la llei de l’oferta i la demanda.

Crisi malthusiana. Segons Malthus, la població creix a un ritme
més gran que els aliments. La conseqüència és que periòdica-
ment té lloc una fase de gran mortaldat (crisi malthusiana) per
tornar a equilibrar la població als recursos. Per evitar la catàs-
trofe, Malthus proposava frens «preventius», com la reducció
voluntària de la natalitat.

19. El liberalisme econòmic es basa en tres principis: 

– La propietat privada, lliure i sense limitacions, de la terra i
dels capitals.

– La lliure empresa, la lliure contractació de la mà d’obra i la
lliure regulació del sistema productiu sense interferències
de l’estat.

– Un mercat lliure regulat només pel benefici i la llei de l’ofer-
ta i la demanda en l’intercanvi comercial, és a dir, pel mercat
o la «mà invisible» (com el va anomenar Adam Smith).
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20. • Adam Smith defensava que l’economia s’ajusta automàtica-
ment, gràcies a la lliure competència, en el que ell va ano-
menar la «mà invisible» de l’estat. Segons això, si es produei-
xen coses que no es demanen o els productes són més cars
del que es vol pagar per tenir-los, no es venen; i si uns pro-
ductes són millors que uns altres, els consumidors els com-
pren. Així, per mitjà de la llei de l’oferta i la demanada, l’e-
conomia s’organitzaria per ella mateixa, sense que l’estat la
controlés. 

• El 1798 Thomas Robert Malthus va exposar a l’obra Assaig
sobre el principi de la població que el problema era l’equili-
bri entre la població i els mitjans de subsistència. Atès que
no considerava desitjable que una població creixés inde-
finidament quan aquests mitjans no estaven garantits, ca-
lia que hi hagués uns obstacles per mantenir l’equilibri en-
tre tots dos factors. Si no hi havia aquests obstacles (guerres,
epidèmies, la misèria o el control de natalitat com a alter-
nativa), la població tendiria a créixer seguint una progres-
sió geomètrica –2, 4, 8, 16...–, mentre que els recursos no-
més podrien aconseguir un creixement aritmètic –3, 6, 9,
12...–.

21. • Societat de classes. Societat en què el criteri de divisió és la
riquesa i no el naixement en un estament determinat. Per
tant, les persones poden canviar de grup social, mitjançant
l’enriquiment o l’empobriment.

Burgesia industrial. Incloïa els empresaris industrials, el po-
der i la influència dels quals van augmentar contínuament
durant el segle XIX. Tenia orígens socials molt diversos: antics
propietaris rurals, nobles, petits comerciants, rendistes i ban-
quers que van veure l’oportunitat de fer negoci en la indús-
tria.

Professionals liberals. En l’actualitat, es refereix als profes-
sionals que tenen formació universitària. Poden treballar pel
seu compte o per empreses o administracions públiques en
àmbits com la medicina, el dret, l’educació, l’economia, l’en-
ginyeria, etc.

• Entre elles hi ha algun matís, tot i que bàsicament fan refe-
rència al grup que tenia el poder social i econòmic durant el
segle XIX a Europa. 

22. En primer lloc, el proletariat. Els obrers treballaven en fàbriques,
en tasques que no necessitaven gaire qualificació. Cobraven
salaris reduïts (sobretot dones i infants), les jornades laborals
superaven les 12 hores en ambients insans i sense seguretat
social en cas de malaltia, atur o jubilació. Vivien en cases anti-
gues i petites del centre urbà o als nous barris construïts al vol-
tant de les fàbriques, sense serveis bàsics (com ara enllumenat
o transport) i molt contaminats.

També van aparèixer els treballadors qualificats de la indús-
tria, és a dir, els quadres tècnics industrials (enginyers, contra-
mestres, dissenyadors, comptables, representants, etc.), que
necessitaven una formació especialitzada. I els empresaris
industrials, amb un poder i una influència que van augmen-
tar durant el segle XIX i amb orígens socials molt diversos: an-
tics propietaris rurals, nobles, petits comerciants, rendistes i
banquers que van veure l’oportunitat de fer negoci en la in-
dústria.

23. El proletariat va tenir un paper essencial en el procés d’indus-
trialització, ja que era la mà d’obra de fàbriques, mines i alts
forns.

24. Resposta lliure. (La societat capitalista o societat de classes,
en què teòricament totes les persones tenen els mateixos drets,
però es diferencien pel nivell de riquesa, és la pròpia dels paï-
sos occidentals des del segle XIX. Es continua parlant de clas-
se alta, mitjana i baixa, tot i que hi ha grans diferències entre la
societat del segle XIX i l’actual, ja que en l’actualitat el grup pre-
dominant és el de les classes mitjanes, que també tenen el po-
der polític en els sistemes democràtics, mentre que en el segle
XIX la majoria de les persones pertanyien a les classes baixes,
que estaven excloses de la política.)

25. Activitat lliure.

26. • Anglaterra en el segle XVIII.

• La natalitat es va mantenir elevada, però la mortalitat va ex-
perimentar una forta reducció des de mitjan segle (gràcies a
la millora de l’alimentació i amb els notables avenços en el
camp de la medicina i la higiene). Va tenir lloc un fort incre-
ment de la població en la segona meitat del segle XVIII.

• El creixement demogràfic va provocar l’increment de la de-
manda de productes agrícoles i industrials i l’existència de
més mà d’obra disponible.

27. • Va experimentar un fort desenvolupament.

• Pel capital invertit i pels canvis econòmics i socials que ha
provocat, principalment pel gran impuls que va significar per
a la indústria i el comerç.

• Resposta lliure. (Cal assenyalar que va permetre que les mer-
caderies europees arribessin a mercats cada vegada més llu-
nyans, més ràpidament i en més quantitat; i perquè va aug-
mentar el consum de carbó com a combustible i la producció
de ferro per construir vaixells, trens i rails.)

28. Activitat lliure. (Fonts d’energia: el vapor i el carbó; sectors pun-
ta: la indústria tèxtil cotonera, la siderúrgia i la metal·lúrgia; les
àrees d’expansió a Europa: Bèlgica, França i Alemanya, i fora
d’Europa: els Estats Units i el Japó.)

• Resposta lliure. (Perquè van ser les que van iniciar i impul-
sar el procés d’industrialització.)

• Al continent europeu la industrialització es va estendre, so-
bretot, a partir del 1851, quan la pau que va seguir les guer-
res napoleòniques va permetre el desenvolupament de les
activitats econòmiques i els contactes amb la Gran Breta-
nya, que va exportar maquinària, tecnologia i especialistes
tècnics. El desenvolupament industrial va ser més gran en el
cas d’Alemanya, Bèlgica i França, mentre que a la resta de
països europeus la industrialització va quedar circumscrita a
uns quants enclavaments concrets (per exemple, la indús-
tria tèxtil cotonera a Catalunya).

29. La burgesia era rica i vivia folgadament. Per contra, els orfenats
estaven plens de nens, probablement d’origen humil, que es
veien obligats a treballar a les fàbriques, en condicions inhu-
manes i insalubres.

30. Activitat lliure.

31. Activitat lliure. Per exemple:
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Solucionari
(Doc. 33. Consum de cotó)

Descripció del document estadístic

Es tracta d’un gràfic de barres simple que recull l’evolució d’u-
na única variable (el consum de cotó) en dues unitats espacials
(dos països: França i el Regne Unit). L’altura de les barres és pro-
porcional a la quantitat que representen. 

L’abscissa representa el període comprès: 1790-1850. L’orde-
nada representa els milers de tones anuals de cotó consumit.

Comentari intern

L’evolució del consum de cotó des del final del segle XVIII fins
a mitjan segle XIX mostra una tendència a l’alça en els dos ca-
sos estudiats: el Regne Unit i França.

Ara bé, s’aprecia una notable diferència entre tots dos països
pel que fa al ritme de creixement de la demanda, sobretot des
del 1830. L’increment del consum de cotó va ser molt superior
al Regne Unit.

Comentari extern

El gràfic posa de manifest que la Revolució Industrial es va ini-
ciar al Regne Unit en l’últim quart del segle XVIII. El Regne Unit
es va convertir llavors en la primera potència industrial. 

En aquell moment, la indústria tèxtil cotonera era la més im-
portant i en la que les innovacions tècniques es van aplicar
més ràpid. La màquina de filar spinning jenny (inventada per
Hargreaves el 1764) i altres invents van permetre augmentar
en gran manera la producció de la filatura, ja que cada màqui-
na estava formada per diversos fusos. La producció va aug-
mentar tant que va caldre desenvolupar noves màquines de
teixir per absorbir la producció de fil. Entre aquestes va desta-
car el teler mecànic d’Edmund Cartwright (1785). Aquest pro-
duïa més quantitat de cotó, més barat i més bo que amb el
mètode tradicional.

L’any 1800, unes 350.000 persones treballaven en el filat i el
teixit de peces de cotó amb màquines especialitzades (filado-
ra hidràulica, teler mecànic); aviat els productes tèxtils angle-
sos, barats i de bona qualitat, van inundar els mercats mun-
dials. 

La indústria del cotó va ser un sector rector, és a dir, que va im-
pulsar el desenvolupament i que va anar seguit d’altres (side-
rúrgia, metal·lúrgia). La indústria cotonera va ser un sector de
demanda important i creixent per a l’agricultura (d’on extreia
les matèries primeres), la indústria siderúrgica (que li propor-
cionava les màquines) i la mineria (d’on obtenia el metall per
construir les màquines i el carbó per fer-les funcionar).

Crítica del document

El gràfic és representatiu del primerenc desenvolupament in-
dustrial britànic. El Regne Unit va ser la primera potència indus-
trial des del darrer quart del segle XVIII fins al principi del segle
XX, moment en què té lloc un declivi relatiu i altres països (els
Estats Units i Alemanya) prenen el relleu de l’hegemonia mun-
dial.

(Doc. 34. Obrers tèxtils britànics)

Descripció del document estadístic

Es tracta de quatre gràfics circulars que mostren, per mitjà de
sectors de circumferència, la distribució per edats i/o sexes d’u-
na sola variable (els obrers tèxtils britànics) en quatre regions:

Anglaterra, Gal·les, Escòcia i Irlanda. Cada sector és propor-
cional al percentatge que representa cada grup d’edat i/o se-
xe.

A la llegenda s’especifica el color que correspon a cada grup
d’edat i/o sexe: homes, dones, joves i nens (menors de 13
anys).

Comentari intern

La distribució per edats i/o sexes dels obrers tèxtils britànics
mostra la importància de la mà d’obra femenina i també de
la mà d’obra infantil en la indústria tèxtil britànica en l’època
de la Revolució Industrial.

Comentari extern

El gràfic posa de manifest la importància del treball de dones
i nens en la indústria tèxtil britànica en l’època de la Primera
Revolució Industrial.

La Revolució Industrial es va iniciar al Regne Unit el darrer quart
del segle XVIII. Aleshores aquest país es va convertir en la pri-
mera potència industrial, i la indústria tèxtil era la més im-
portant i en la que es van aplicar més aviat les innovacions tèc-
niques.

Gràcies a aquestes innovacions, a les fàbriques tèxtils es va po-
der donar feina a dones i nens (més que la força muscular era
necessària la flexibilitat dels membres), que cobraven un sa-
lari molt més baix que els homes. El salari d’una dona era la
meitat que el d’un home, i el d’un nen petit, de 8 a 12 anys,
era la quarta part que el d’un home, encara menys que el d’u-
na dona.

A més de la indústria tèxtil (filat, confecció), les dones i els nens
van tenir més presència a les mines, sobretot en superfície, pe-
rò també arrossegant vagonetes a les galeries.

El treball infantil formava part fonamental de l’economia
familiar i la gent en tenia una opinió favorable. Predomina-
va la idea que el treball era bo per als nens, ja que els feia
útils per a la societat, els permetia ajudar les famílies i els feia
madurar abans. (Tanmateix, l’autor del document 14 del te-
ma 4, Robert Owen, empresari tèxtil, manifesta una opinió
totalment contrària: destaca el fet que els infants, obligats
a treballar per subsistir, no saben què és l’esbarjo ni la diver-
sió sana, i que en arribar a joves poden caure en vicis com la
droga i l’alcohol.)

Crítica del document

El gràfic és representatiu de la importància del treball de do-
nes i nens en la indústria tèxtil britànica en l’època de la Pri-
mera Revolució Industrial.

La legislació protectora de la infància va ser escassa i es va apli-
car sense gaire interès. La prohibició del treball a menors de 9
anys es va establir al Regne Unit per la Factory Act o Llei indus-
trial del 1833, però gairebé no es va complir. Només a partir del
1844 la situació de la infància va començar a millorar. Tot i ai-
xí, a l’Anglaterra de mitjan segle treballava més d’un terç de
la població menor de 15 anys.

(Doc. 35. Creixement de la xarxa fèrria)

Descripció del document estadístic

Es tracta d’un gràfic lineal que recull l’evolució d’una única
variable (el creixement de la xarxa fèrria), en quatre unitats
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espacials (quatre països: el Regne Unit, França, Espanya i els Es-
tats Units).

L’abscissa representa el període que comprèn: 1840-1913. L’or-
denada representa els milers de quilòmetres de xarxa fèrria
construïts anualment.

Comentari intern

El gràfic mostra el creixement de la xarxa fèrria en alguns paï-
sos en la segona meitat del segle XIX, concretament des del
1840 fins al 1913, en vigílies de la Primera Guerra Mundial.

S’aprecia una notable diferència entre els països pel que fa al
ritme de creixement de la xarxa fèrria, sobretot des del 1870.
L’increment de la línia ferroviària va ser molt superior als Estats
Units.

Comentari extern

El gràfic és representatiu, en primer lloc, de la coneguda com
«revolució dels transports», en particular, de l’aparició i l’exten-
sió del ferrocarril.

El procés d’industrialització requeria, entre altres coses, el des-
envolupament de nous mitjans de transport. La producció
industrial creixia a una velocitat vertiginosa, però els antics mit-
jans de transport no eren capaços de traslladar els productes
amb rapidesa a les zones de venda.

La gran revolució dels transports va ser la invenció del ferrocar-
ril. Aquest resultava de la conjunció de dos dels principals aven-
ços de la Revolució Industrial: la màquina de vapor, per a la pro-
pulsió de la locomotora, i el ferro per a la construcció tant del
tren com dels rails sobre els quals circulava. Malgrat que la mà-
quina de vapor es coneixia des del 1769, l’aplicació al transport
es va endarrerir perquè la competència inicial dels canals, con-
nectats amb els centres miners i la xarxa de ports, no feia im-
prescindible el transport terrestre.

L’enginyer anglès George Stephenson va construir la primera
locomotora a vapor per al transport de persones i mercaderies,
coneguda com The Rocket, que va fer el primer trajecte el 1825.
El salt definitiu va ser la línia Liverpool-Manchester, inaugura-
da el 1830, la primera línia fèrria regular que només usava lo-
comotores de vapor.

L’aparició del ferrocarril va escurçar el temps dels viatges de
manera espectacular, va abaratir el preu de les matèries prime-
res i dels productes, va permetre incrementar els viatges, va
necessitar i alhora fomentar el desenvolupament de l’enginye-
ria civil, va contribuir a potenciar les grans indústries, i també
va afavorir la formació de grans societats capitalistes. Aviat es
van multiplicar les línies fèrries per tot el món.

En segon lloc, el gràfic posa de manifest la difusió de la Revo-
lució Industrial no tan sols a altres països, sinó també fora del
continent, en concret als Estats Units, sobretot a partir de la se-
gona meitat del segle XIX. 

Als Estats Units hi havia algunes fàbriques de manufactures des
del principi del segle XIX, però el gran creixement de la indús-
tria va tenir lloc a partir del 1830. Els estímuls per al desenvo-
lupament econòmic van ser tres: la construcció del ferrocarril,
que va afavorir les comunicacions en un país molt extens; l’ex-
pansió cap a l’oest, que va proporcionar grans recursos natu-
rals, i l’escassetat de població, que va potenciar la mecanitza-
ció de les tasques agràries i industrials.

Crítica del document

El gràfic és representatiu de la «revolució dels transports», en
particular de l’aparició i l’extensió del ferrocarril i també de la
difusió de la Revolució Industrial a altres països d’Europa i de
fora d’Europa, en concret als Estats Units, a partir de la sego-
na meitat del segle XIX. 

El desenvolupament industrial d’aquest país va ser tan gran
que, en vigílies de la Primera Guerra Mundial, els Estats Units
havien substituït el Regne Unit com a primera potència indus-
trial del món.

32. Ha originat l’increment de la demanda de matèries primeres
i, per tant, la pressió sobre el medi ambient, i també la fa-
bricació i l’ús de substàncies contaminants, el control i el re-
ciclatge és difícil i costós. És el que passa, per exemple, amb
la contaminació atmosfèrica, derivada del consum de com-
bustibles fòssils (carbó, hidrocarburs) en la indústria.

33. Es va produir un fort augment de la demanda i el consum ener-
gètics.

34. Les fonts d’energia renovables o alternatives són les que no
s’exhaureixen amb el consum, mentre que les fonts d’ener-
gia no renovables sí que s’exhaureixen amb l’ús, són energies
limitades. Amb les energies no renovables (el carbó, primer,
i més tard el petroli). De les fonts d’energia no renovables.

35. En primer lloc, frenar l’augment d’emissions de diòxid de car-
boni a l’atmosfera, perquè aquest increment, provocat pel crei-
xent consum de combustibles fòssils en la indústria i en els mit-
jans de transport, és la causa principal de l’efecte d’hivernacle,
i com a conseqüència, del canvi climàtic. (El diòxid de carboni
deixa passar els rajos solars, però no la radiació terrestre, de ma-
nera que la calor queda atrapada a les capes baixes de l’atmos-
fera. Això provoca l’augment de les temperatures, cosa que
contribueix a la desertització i a l’escalfament del planeta, és a
dir, del canvi climàtic.) Per això, les alternatives passen per fo-
mentar l’estalvi energètic i les fonts d’energia renovables. 

REVOLUCIONS LIBERALS 
I NACIONALISME 

Preguntes prèvies (pàg. 52)

• Gairebé un segle: des del final del segle XVIII fins a mitjan segle XIX.
La desaparició de l’Antic Règim i la instauració de règims liberals,
així com la desaparició de l’absolutisme i la instauració de la so-
birania nacional amb diferents formes. 

• A l’Amèrica del Nord, Europa i Iberoamèrica.

• El 1788 el rei francès Lluís XVI es va veure obligat a convocar els
Estats Generals, l’assemblea formada per representants dels tres
estaments, perquè aprovessin nous impostos i així poder resol-
dre la crisi financera. Als Estats Generals, la noblesa i el clergat
pretenien que es votés per estament, cosa que donava majoria
als privilegiats: dos contra un, mentre que els representants 
del tercer estat defensaven el vot per cap, que els atorgava 
la majoria, ja que Necker, ministre d’Hisenda, havia aconseguit
doblar el nombre de representants del tercer estat als Estats 
Generals en un intent de frenar el poder dels privilegiats.
El juny del 1789 els representants del tercer estat es van declarar
en Assemblea Nacional, i es van considerar els únics amb legiti-

Unitat 3
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Solucionari
mitat per representar França. Aquesta decisió va ser un acte re-
volucionari, de manera que el rei va anul·lar totes les decisions
preses pel tercer estat i va ordenar tancar la sala de sessions. El
20 de juny, els diputats del tercer estat es van reunir a la sala del
joc de pilota, on van jurar no dissoldre’s fins haver donat a Fran-
ça una constitució. Per això, l’Assemblea Nacional va passar a
anomenar-se Assemblea Constituent. El rei no va tenir més re-
mei que acceptar aquesta situació revolucionària. Així doncs,
aquest esdeveniment va ser el moment inicial de la Revolució
Francesa i el començament de la desintegració de l’Antic Règim.

Documents

Doc. 1

• La costa oriental d’Amèrica del Nord (Massachussetts, Nou Hamps-
hire, Nova York, Rhode Island, Connecticut, Pennsilvània, Nova
Jersey, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina del Nord, Carolina
del Sud i Geòrgia).

• No és el territori actual dels Estats Units. A França. Espanya, An-
glaterra, als nadius originaris...

Doc. 2 Sí, la Constitució de 1787 diferenciava entre el president, que
deté el poder executiu i és elegit cada quatre anys pels ciuta-
dans per mitjà de sufragi indirecte; el Parlament, que exerceix
el poder legislatiu –és l’encarregat d’elaborar les lleis– i és tam-
bé elegit pels ciutadans, i el poder judicial, format per jutges
independents del poder polític, que vetlla pel compliment de
les lleis.

Doc. 3 L’existència de drets inalienables als éssers humans, entre
ells la vida, la llibertat i la cerca de la felicitat; per garantir aquests
drets s’institueixen governs, i si un govern no es preocupa per
aconseguir aquests objectius, el poble té el dret de modifi-
car-lo o d’abolir-lo i d’instituir un nou govern.

Doc. 4 La proclamació de la independència dels Estats Units d’A-
mèrica, el 4 de juliol de 1776, en la declaració redactada per
Thomas Jefferson.

Doc. 5 Estaven en crisi. França travessava una profunda crisi econò-
mica el darrer quart del segle XVIII, i aquesta crisi afectava greu-
ment la hisenda reial, i limitava les possibilitats d’actuació del
govern de Lluís XVI. 

Doc. 6

• La solució de la crisi financera en què es trobava França i també
conèixer els desitjos i les peticions dels francesos.

• Perquè es tracta d’un plural majestàtic, però es refereix al rei, que
parla en plural.

Docs. 7 i 8

• El poble, totes les persones que no eren nobles o eclesiàstics, per
tant, una gran heterogeneïtat de grups socials.

• Demanen que es reconegui la importància dels veritables repre-
sentants del poble, de la nació. 

Doc. 9 La supressió dels privilegis, dels drets senyorials sobre els
camperols. 

Doc. 10 Resposta lliure. (En l’etapa de l’Assemblea es podrien dife-
renciar tres subetapes: l’Assemblea Nacional, l’Assemblea Cons-

tituent i l’Assemblea Legislativa. En l’etapa de la Convenció cal-
dria distingir entre la Convenció girondina i la Convenció dels
montagnards, i dins d’aquesta última, el Terror. En l’etapa de la
república conservadora es podria diferenciar entre la Conven-
ció termidoriana i el Directori.)

Doc. 11 Perquè en els disset articles es proclamen un seguit de drets
humans de caràcter individual amb un sentit absolut i univer-
sal. Influïda per la declaració de Filadèlfia del 1776, ampliava
els drets naturals (llibertat, felicitat, igualtat jurídica), reconeixia
la llibertat de pensament, econòmica i de religió, i considerava
imprescindible el dret a la propietat, així com la seguretat i la re-
sistència a l’opressió. Proclamava la presumpció d’innocència
de tot imputat en un procés penal. En essència, establia que la
sobirania estava en les mans de la nació i negava l’absolutisme.

Docs. 12 i 13 La Constitució francesa de 1791 establia la divisió
de poders entre el rei –que havia de nomenar els ministres i di-
rigir la política exterior–, una assemblea legislativa i els jutges;
l’assemblea havia de votar les lleis i ser elegida per sufragi cen-
satari, és a dir, només podien votar els que tinguessin una ren-
da determinada. La constitució nord-americana del 1787 tam-
bé establia un sistema polític amb tres poders: en aquest cas,
un president detenia el poder executiu i era triat cada quatre
anys pels ciutadans, però per mitjà de sufragi indirecte; el par-
lament, que exercia el poder legislatiu –era l’encarregat d’ela-
borar les lleis– i també era elegit pels ciutadans, i el poder ju-
dicial, format per jutges independents del poder polític, que
vetllava pel compliment de les lleis.

Doc. 14

• L’ús dels pantalons llargs i no els calçons fins als genolls o culot-
tes de les classes mitjana i alta, i l’escarapel·la o cinta tricolor (blan-
ca, vermella i blava).

• Els pantalons significaven el poder del tercer estat i la ruptura re-
volucionària enfront de la noblesa; els tres colors de l’escarapel·la
eren els colors de la bandera nacional de França i simbolitzaven
la unitat.

Docs. 15 i 16

• Perquè va significar la ruptura total de la França revolucionària
amb la monarquia i va alarmar les cases regnants europees, que
ja no van dubtar a mobilitzar-se activament contra la revolució i
la seva difusió, tement que pogués passar una cosa semblant
als seus països.

• Els girondins eren un grup de revolucionaris moderats, partidaris
de la república. Els jacobins o montagnards eren revolucionaris
radicals, defensors d’una república democràtica i de l’aliança amb
els sans-culottes. Els diputats de la plana eren els burgesos defen-
sors del dret de propietat.

Doc. 17

• Acabar amb els enemics de la revolució. S’indica qui són els sos-
pitosos d’estar en contra de la revolució i que, per tant, poden ser
detinguts. 

• D’una banda, els que per la seva conducta, les seves relacions, els
seus propòsits o els seus escrits, s’han mostrat partidaris de la ti-
rania o del federalisme i enemics de la llibertat; de l’altra, els no-
bles, els seus familiars i administradors d’emigrats que no s’hagin
adherit a la revolució, i, finalment, els emigrats des de l’1 de ju-
liol de 1789 fins a la publicació del decret del 30 de març de 1792,
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encara que hagin tornat a França en el termini fixat pel decret o
amb anterioritat.

Doc. 18

• A la crida del Consell dels Ancians. 

• Pretenia salvar la llibertat i la Constitució. «[...] uns homes als quals
la nació estava acostumada a veure com els defensors de la lliber-
tat, la igualtat, de la propietat», el Consell d’Ancians era una de les
dues cambres establertes per la Constitució de l’any III –setem-
bre del 1795–, després de la reacció termidoriana, per detenir el
poder legislatiu: el Consell dels Cinc-cents i el Consell dels An-
cians, mentre que el poder executiu requeia en un directori de
cinc membres.

Doc. 19 Ambicionava unir Europa sota el seu domini.

Doc. 20 Espanya, Itàlia, la Confederació Helvètica, les Províncies Il·lí-
riques, els Països Baixos, la Confederació del Rin, el Gran Ducat
de Varsòvia, etc.

Doc. 21

• Nega que el poble (els éssers humans) tingui un seguit de drets
que li són propis, que deriven de la seva pròpia naturalesa; per als
legitimistes, els drets del poble són «concessions dels reis».

• Les idees liberals defensaven, per contra, que hi ha drets inalie-
nables als éssers humans, entre ells la vida, la llibertat i la cerca de
la felicitat; i que si un govern no es preocupa per aconseguir
aquests objectius, el poble té el dret de modificar-lo o d’abolir-lo
i d’instituir un nou govern, perquè la sobirania rau en la nació.

Doc. 22 França va tornar a les fronteres que tenia abans de la Re-
volució Francesa. El regne d’Holanda va assimilar Bèlgica, i el
regne del Piemont va rebre Savoia i Gènova. Aquests dos reg-
nes, considerats estats coixí, van quedar enfortits per dificultar
una possible expansió francesa. Àustria, Prússia i Rússia van
guanyar territoris de manera equilibrada, perquè cap no ad-
quirís hegemonia sobre les altres. Noruega va quedar unida a
Suècia. El regne de Polònia es va mantenir, però va quedar so-
ta el control del tsar rus i part del seu territori va ser annexat
per Prússia.

Doc. 23 En una germandat entre els monarques per defensar els
seus drets.

Doc. 24 Per alliberar-se de la tirania i l’esclavitud del jou otomà i re-
conquerir els drets de la llibertat individual, de la propietat i de
l’honor, drets de què gaudien els seus veïns europeus.

Doc. 25 La majoria dels països iberoamericans actuals: Xile, Argen-
tina, Colòmbia, Veneçuela, Perú, Mèxic, etc. En aquell moment
només Cuba i Puerto Rico es van mantenir sota sobirania es-
panyola.

Doc. 26 La del 1820 va afectar tot Espanya (on Riego es va alçar con-
tra la monarquia absoluta de Ferran VII), Grècia (el 1821 va co-
mençar la insurrecció dels grecs contra la dominació turca, que
va culminar amb la independència de Grècia el 1829), Portu-
gal i alguns territoris italians. La del 1830 va afectar França (on
la monarquia absoluta de Carles X de Borbó va ser substituï-
da per la liberal de Lluís Felip d’Orleans), Bèlgica (hi va tenir lloc
un alçament que va donar com a resultat la independència de
Bèlgica respecte dels Països Baixos) i Polònia (el 1831 Polònia

es va alçar contra el domini rus, però la revolta va ser reprimi-
da de manera sagnant). La del 1848 va afectar França (on es va
enderrocar la monarquia de Lluís Felip i es va instaurar la Se-
gona República), i aviat la revolució es va estendre per les prin-
cipals ciutats centreeuropees, com ara Viena (Àustria), Berlín
(Prússia), Milà, Budapest o Praga (Imperi austríac), etc.

Doc. 27 Resposta lliure. (L’escena representa les revoltes urbanes i
les barricades.)

Doc. 28 Perquè va esclatar a França, però de seguida es va esten-
dre per les principals ciutats centreeuropees, com ara Viena
(Àustria), Berlín (Prússia), Milà, Budapest o Praga (Imperi austrí-
ac) i va afectar més països que els cicles anteriors.

Doc. 29 El primer autor planteja una concepció política de la nació:
la nació es forma per la decisió voluntària d’un conjunt de per-
sones que comparteixen una llengua, un territori, etc. El segon
autor defensa una concepció més cultural, més romàntica,
de la nació: la nació és un ésser viu, creat en el transcurs dels
temps, amb una història comuna, que té el dret –si vol– d’or-
ganitzar-se com a estat sobirà. 

Doc. 30 El regne del Piemont-Sardenya. (Dirigit pel seu rei, Víctor
Manuel II de Savoia, i el seu primer ministre, Cavour.)

Doc. 31 Un cop assolida la pau al nord, Garibaldi, al capdavant d’un
exèrcit de voluntaris, els «camises roges», va conquerir Sicília,
al sud, i Les Marques i Úmbria, al centre d’Itàlia, que van ser
incorporades al regne del Piemont. 

Doc. 32 Que en realitat només està representada per dos diputats:
Ricciardi i Crispi, perquè la resta no són capaços d’oposar-s’hi
radicalment.

Doc. 33 Àustria.

Doc. 34 La llengua.

Doc. 35 Aquesta visió de la natura i la sensació de nostàlgia que
provoquen els sentiments extrems, apassionats i malenconio-
sos.

Doc. 36 Resposta lliure. (L’esperit de rebel·lia, la desesperança i l’e-
xaltació dels sentiments.)

Doc. 37 L’exaltació dels sentiments i de la passió, i dels ideals per-
sonals i nacionals.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Tretze Colònies. Colònies britàniques de l’est de l’Amèrica del
Nord que van proclamar la seva independència el 4 de juliol
de 1776 i van iniciar una guerra que va desembocar en la fun-
dació dels Estats Units d’Amèrica.

Stamp Act. Llei promulgada pel rei Jordi III d’Anglaterra el 1765
que imposava un gravamen sobre els documents i les publi-
cacions. Va ser retirada a causa de les protestes que va des-
fermar entre els colons.

Motí del te. També anomenat Boston Tea Party, va ser la respos-
ta dels colons a la concessió el 1773 del monopoli de la venda
del te a la Companyia de les Índies Orientals, que perjudicava
els comerciants de les colònies. Al desembre d’aquell any uns
joves disfressats d’indis van llençar al mar els carregaments de
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Solucionari
te que la Companyia tenia als vaixells del port de la ciutat de
Boston. El govern anglès va respondre amb el tancament del
port, i amb una elevada multa a tots els habitants de Massa-
chusetts.

Pares fundadors. Nom amb què es coneix els cinquanta dele-
gats reunits a Filadèlfia el 1787 que van preparar la primera
Constitució dels Estats Units d’Amèrica, que va entrar en vigor
el març del 1789 i el text de la qual continua vigent, tot i que
amb diverses esmenes.

2. D’una banda, per un motiu econòmic. Les colònies van desen-
volupar un sistema econòmic propi i van començar a veure la
metròpoli com una barrera per al desenvolupament. El Regne
Unit estava interessat a disposar de les matèries primeres ame-
ricanes, però no a desenvolupar la indústria colonial, i a més es
reservava el monopoli de diversos productes, cosa que com-
plicava el comerç de les Tretze Colònies amb altres parts d’A-
mèrica. Però també hi va haver un motiu polític: la població de
les Tretze Colònies estava descontenta perquè pagaven im-
postos com qualsevol súbdit britànic, i, no obstant això, no te-
nien representants al Parlament de Londres.

3. S’hi justifica el desig d’independència dels colons per la defen-
sa de la llibertat, la igualtat de les persones, el dret a la rebel·lió
contra la tirania i la divisió de poders. Va ser, juntament amb la
Declaració dels Drets de l’Home de Virgínia, també del 1776, el
primer text polític en què es reconeix que els éssers humans
tenen un seguit de drets que els són propis, que deriven de
la seva pròpia naturalesa i que, per tant, són previs a qualsevol
legislació de l’estat, i independents d’aquestes normes. 

4. La Constitució de 1787 establia un sistema polític amb tres po-
ders: el president, que deté el poder executiu i és elegit cada qua-
tre anys pels ciutadans per mitjà de sufragi indirecte; el Parla-
ment, que exerceix el poder legislatiu –és l’encarregat d’elaborar
lleis– i també és elegit pels ciutadans, i el poder judicial, format
per jutges independents del poder polític, que vetlla pel com-
pliment de les lleis. Perquè va ser el primer que va dur a la pràc-
tica els principis teòrics de la sobirania nacional i la separació dels
poders.

Ha estat en vigor més de dos segles (va entrar en vigor el març
del 1789 i continua vigent, tot i que amb diverses esmenes). Va
ser la primera constitució liberal de la història i va servir de mo-
del per a Europa en la lluita contra l’absolutisme.

5. Quaderns de greuges. Documents que redactava cada esta-
ment, abans de la reunió dels Estats Generals, i en els quals
reflectien els problemes que tenien i les propostes que feien.

Estament. Cadascun dels ordres en què s’organitzava la societat
durant l’Antic Règim, una societat que es basava en la desigual-
tat. Era una societat estamental, que dividia la població en tres
ordres o estaments: el clergat, la noblesa i el tercer estat, cadas-
cun amb un règim jurídic i econòmic propi, així com amb uns
drets i unes obligacions molt definits. La noblesa i el clergat eren
els estaments privilegiats, i es diferenciaven dels no privilegiats
(el tercer estat) en els privilegis de què gaudien, com ara no
pagar impostos (i, fins i tot, poder cobrar-ne), rebre els drets sen-
yorials dels seus territoris, disposar de lleis particulars, etc.

6. Es poden distingir tres tipus de causes:

– Causes econòmiques. Des del 1760 es van succeir les males
collites, cosa que va provocar la pujada dels preus i el des-

contentament dels grups populars. A més, es va incremen-
tar la crisi financera per les despeses de la cort i els conflic-
tes bèl·lics.

– Causes socials. Els burgesos (comerciants i artesans) s’havien
enriquit durant el segle XVIII. Però estaven descontents per-
què tenien poc poder polític, ja que els alts càrrecs del go-
vern i de l’exèrcit eren ocupats per la noblesa. A més, con-
sideraven injust que només pagués impostos el tercer estat.

– Causes ideològiques. Les idees il·lustrades defensaven que
les persones tenien uns «drets naturals» que el poder polí-
tic havia de respectar.

7. Perquè per frenar la crisi econòmica, els diferents ministres
d’Hisenda de Lluís XVI van acabar assenyalant que era neces-
sari fer una reforma profunda perquè els privilegiats paguessin
impostos. El rei va intentar convèncer els privilegiats, i el 1787
va convocar una Assemblea de Notables, però els privilegiats
es van negar a pagar impostos; aleshores va exigir la reunió dels
Estats Generals, l’assembla representativa francesa, ja que teò-
ricament, tot impost havia de ser autoritzat per aquesta insti-
tució.

8. Constitució. Llei fonamental de l’organització d’un estat. 

Declaració de drets. Exposició dels drets fonamentals de les
persones.

Constitució Civil del clergat. Aprovada pel decret de 12 de ju-
liol de 1790 de l’Assemblea Constituent, significava que els reli-
giosos passaven a dependre de l’estat i no de Roma, i que l’es-
tat els pagaria els salaris, només si juraven ser fidels a la constitució.
Els clergues que van acceptar aquesta mesura es van anomenar
juramentats, i els que la van rebutjar, refractaris.

Girondí. Revolucionari moderat, partidari de la república.

Jacobí. Revolucionari radical, defensor d’una república demo-
cràtica i de l’aliança amb els sans-culottes.

Reacció termidoriana. Nom amb què es coneix el cop d’estat
del 9 de termidor, impulsat per la burgesia moderada, que va
posar fi a la dictadura de Robespierre i els seus seguidors, l’e-
tapa més radical de la Revolució. El poder executiu de la repú-
blica es va confiar a un Directori que, per tal d’evitar la dictadu-
ra, estava compost per cinc membres. El poder legislatiu l’exercia
una assemblea bicameral: el Consell dels Cinc-cents i el Con-
sell dels Ancians.

9. L’Assemblea Nacional (1789-1792), la Convenció (1792-1794) i
la República conservadora (1794-1799). (En l’etapa de l’Assem-
blea es poden diferenciar tres subetapes: l’Assemblea Nacio-
nal, l’Assemblea Constituent i l’Assemblea Legislativa. En l’e-
tapa de la Convenció es pot distingir entre la Convenció
girondina i la Convenció dels montagnards, i dins d’aquesta úl-
tima, el Terror. En l’etapa de la República conservadora es pot
distingir entre la Convenció termidoriana –de juliol del 1794
a octubre de 1795– i el Directori –d’octubre de 1795 a novem-
bre de 1799–.)

10. Els moderats i els monàrquics, partidaris de mantenir la monar-
quia, i els antimonàrquics, desitjosos de proclamar la república. 

11. a) El 1788 el rei francès Lluís XVI es va veure obligat a convo-
car els Estats Generals, l’assemblea formada per represen-
tants dels tres estaments, perquè aprovessin nous impos-
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tos i així poder resoldre la crisi financera. Als Estats Gene-
rals, la noblesa i el clergat pretenien que es votés per esta-
ment, cosa que donava majoria als privilegiats: dos contra
un, mentre que els representants del tercer estat defen-
saven el vot per cap, que els atorgava la majoria, ja que Nec-
ker, ministre d’Hisenda, havia aconseguit doblar el nombre
de representants del tercer estat als Estats Generals en un
intent de frenar el poder dels privilegiats. El juny del 1789
els representants del tercer estat es van declarar en Assem-
blea Nacional, i es van considerar els únics amb legitimitat
per representar França. Aquesta decisió va ser un acte re-
volucionari, de manera que el rei va anul·lar totes les deci-
sions preses pel tercer estat i va ordenar tancar la sala de
sessions. El 20 de juny, els diputats del tercer estat es van
reunir a la sala del joc de pilota, on van jurar no dissoldre’s
fins haver donat a França una constitució. Per això, l’Assem-
blea Nacional va passar a anomenar-se Assemblea Cons-
tituent. El rei no va tenir més remei que acceptar aquesta
situació revolucionària.

b) L’estiu del 1789 va tenir lloc una violenta revolta campero-
la, anomenada la «gran por». Després del 14 de juliol i de
l’assalt a la presó de la Bastilla, els camperols van deixar de
pagar les càrregues senyorials, però es van estendre rumors
que els nobles havien organitzat partides de bandits per cas-
tigar els seus vassalls. Es va propagar el pànic entre els cam-
perols, que van assaltar els castells dels senyors, van cremar
les escriptures de propietat i van exigir l’abolició dels drets
senyorials.

c) Entre el setembre del 1792 i el juny del 1793 la vida políti-
ca va estar dominada per la lluita entre girondins i jacobins
o montagnards, una lluita que es va manifestar en primer
lloc en el procés al rei: els primers van intentar salvar-lo,
però els jacobins van aconseguir que la Convenció optés
per la condemna a mort. Lluís XVI va ser executat pública-
ment el 21 de gener de 1793.

12. Entre el 1789 i el 1791 l’Assemblea Nacional va dur a terme tres
iniciatives fonamentals: 

– La supressió dels privilegis. El 4 d’agost de 1789, per tornar
la pau als camps, es van abolir els drets senyorials sobre els
camperols i es va eliminar la recaptació del delme per a l’Es-
glésia.

– L’aprovació de la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciu-
tadà (1789). Proclamava la llibertat, la igualtat entre les per-
sones i la sobirania nacional.

– L’aprovació d’una Constitució (1791). Establia la divisió de
poders entre el rei, que havia de nomenar els ministres i di-
rigir la política exterior, una assemblea legislativa i els jutges.
L’Assemblea havia de votar les lleis i ser elegida per sufragi
censatari, és a dir, només podien votar els que tinguessin
una renda determinada.

13. Tota persona sospitosa de no donar suport a la república va ser
guillotinada: unes 50.000 persones van ser executades. A més,
es va decretar la llei del màxim general (que fixava els preus
dels articles bàsics i els salaris), l’abolició total del sistema feu-
dal, la supressió del culte i un nou calendari (l’any 1 comen-
çava el 22 de setembre de 1792).

14. Posar fi al Directori per poder assolir el màxim poder a França.

15. Concordat. Acord. El 1801 Napoleó va normalitzar les relacions
de França amb l’Església amb el Concordat amb la Santa Seu. 

Plebiscit. Consulta directa que el govern fa als ciutadans per-
què aprovin o rebutgin una qüestió important determinada.

Bloqueig continental. Mesura decretada per Napoleó després
de la derrota hispanofrancesa a Trafalgar enfront dels britànics,
per la qual cap país podia comerciar amb els anglesos.

16. El maig del 1804, el Consolat va nomenar Napoleó emperador
hereditari, cosa que va ser referendada per un plebiscit (con-
sulta popular) en què va obtenir una majoria aclaparadora. Per
culminar aquest procés, Napoleó va canviar la Constitució de
l’any VII (1799) per la Constitució de l’any XII (1804), que li do-
nava molts poders, i es va fer coronar pel papa Pius VII.

17. • Espanya, Itàlia, la Confederació Helvètica, les Províncies Il·líri-
ques, els Països Baixos, la Confederació del Rin, el Gran Du-
cat de Varsòvia, etc.

• Les guerres van exportar els principis revolucionaris a Euro-
pa, cosa que va significar a mitjà termini el final de l’Antic Rè-
gim al continent, perquè els ciutadans que havien lluitat con-
tra la invasió francesa no estaven disposats a renunciar a la
sobirania i donar-la a un rei absolut. A França, l’època napo-
leònica va deixar una herència legislativa molt important,
perquè el codi civil que s’hi va establir, anomenat Codi de
Napoleó, encara continua vigent (amb modificacions subs-
tancials) i ha servit de referència per als codis civils d’altres
països, per exemple, Espanya.

18. Els revolucionaris francesos pretenien posar fi a la societat esta-
mental, és a dir, als privilegis de la noblesa i el clergat, ja que de-
fensaven que tots els éssers humans eren lliures i iguals. Na-
poleó, malgrat que es va fer coronar emperador i va aconseguir
molts poders, va mantenir l’esperit liberal de la revolució del
1789, però també va mantenir certs trets de l’absolutisme mo-
nàrquic en el seu paper d’emperador hereditari. La millor ex-
pressió de l’esperit liberal va ser el codi civil, del 1804, que tenia
les principals normes de la revolució moderada: llibertat i igual-
tat civil, supressió del règim feudal i propietat lliure de la terra.

19. Legitimisme. Ideologia pròpia de l’Europa de la Restauració.
Defensava la desigualtat social i una aliança Església-estat per
garantir els drets legítims dels monarques absoluts de l’Antic
Règim.

Restauració. Va ser l’època de reacció antiliberal que es va ini-
ciar a Europa després de la derrota de Napoleó. El seu nom pro-
vé del fet que en aquesta època van tornar al poder els monar-
ques de l’Antic Règim, que van actuar com si la Revolució
Francesa no hagués existit mai.

Santa Aliança. Va ser un projecte original del tsar rus Alexan-
dre I, signada inicialment per Rússia, Àustria i Prússia. En l’origen
pretenia crear un ordre polític basat en l’aplicació dels principis
cristians, però en realitat es va convertir en un instrument per
mantenir l’absolutisme.

20. La intenció d’aquest congrés era que Europa retornés a l’ordre
anterior a la Revolució Francesa. Per això es van prendre diver-
sos acords:

– Es van retornar als trons corresponents els monarques de-
posats pels exèrcits francesos. L’absolutisme es va tornar a
imposar en bona part d’Europa.
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Solucionari
– Es va reorganitzar el mapa d’Europa. Es pretenia assegurar

l’equilibri i la pau al continent. 

D’altra banda, després del 1815 les potències europees van de-
cidir reunir-se en successius congressos per garantir la inter-
venció davant de qualsevol conflicte que posés en perill l’equi-
libri continental i per solucionar les diferències.

21. Originàriament pretenia crear un ordre polític basat en l’aplica-
ció dels principis cristians, però en realitat es va convertir en un
instrument per mantenir l’absolutisme. Per exemple, va enviar
un exèrcit a Espanya per posar fi al règim liberal implantat el 1820.

22. (Etapes, països afectats i resultats) 

• La del 1820 va afectar Espanya (on Riego es va alçar contra
la monarquia absoluta de Ferran VII) i Grècia (el 1821 va co-
mençar la insurrecció dels grecs contra la dominació turca,
que va culminar amb la independència de Grècia el 1829). 

• La del 1830 va afectar França (on la monarquia absoluta de
Carles X de Borbó va ser substituïda per la liberal de Lluís Felip
d’Orleans), Bèlgica (hi va tenir lloc un alçament que va donar
com a resultat la independència de Bèlgica respecte dels Paï-
sos Baixos) i Polònia (el 1831 Polònia es va alçar contra el do-
mini rus, però la revolta va ser reprimida de manera sagnant). 

• La del 1848 va afectar França (on es va enderrocar la monar-
quia de Lluís Felip i es va instaurar la Segona República), i aviat
es va estendre per les principals ciutats centreeuropees, com
ara Viena (Àustria), Berlín (Prússia), Milà, Budapest o Praga (Im-
peri austríac), etc.

(Ideologies implicades) El liberalisme i el nacionalisme, les re-
volucions del 1820 i el 1830; les del 1848 van tenir, a més, un
component de revolució social i obrera.

23. Van fracassar perquè les revolucions no van tenir èxit o no van
complir els objectius dels que els havien donat suport. A Fran-
ça, Napoleó III (nebot de Napoleó Bonaparte) va proclamar el
Segon Imperi. Les constitucions concedides en molts estats
van ser abolides. Cap de les revoltes nacionalistes d’Itàlia, Hon-
gria o Bohèmia va aconseguir triomfar.

Ara bé, tot i la derrota de les revolucions del 1848, aquestes van
obrir una nova etapa política:

– Hi va haver canvis en l’organització territorial: es van iniciar
les unificacions d’Itàlia i Alemanya.

– Es va dur a terme un procés d’avenç lent cap a la democrà-
cia política: es va ampliar de manera progressiva el dret de
vot i van sorgir organitzacions pròpies de la classe obrera per
mitjà de les internacionals i els partits socialistes.

24. Nacionalisme disgregador. Tenia com a objectiu la ruptura de
les grans entitats polítiques en altres de més petites, és a dir,
separar-se d’una unitat política més gran i formar estats inde-
pendents.

Nacionalisme integrador. Tenia com a objectiu la unió en un
sol estat nació de territoris que eren independents o que esta-
ven sota el domini d’un altre estat.

25. Una part dels moviments nacionalistes pretenien la disgrega-
ció d’entitats polítiques existents (per exemple, Bèlgica es va
separar dels Països Baixos el 1830 i es va convertir en un estat
independent), mentre que uns altres moviments nacionalistes
buscaven la unió de poblacions que estaven dividides (van ser
els casos d’Itàlia i Alemanya).

26. Tots dos processos van tenir lloc en la segona meitat del segle
XIX, en tots dos casos es va tractar de moviments nacionalistes
integradors, és a dir, que buscaven la unió de poblacions que
estaven dividides, i hi va haver un territori o regne que va diri-
gir el procés d’unificació: el Piemont en el cas de la unificació
italiana i Prússia en el cas de la unificació alemanya. El desig d’u-
nitat es basava en l’existència d’una llengua comuna, en el cas
d’Itàlia, i en la cooperació econòmica entre els diferents estats,
en el cas d’Alemanya.

27. • Un esperit de rebel·lia, que reivindica la llibertat i s’oposa a les
regles; un esperit exaltat, apassionat, que valora els sentiments,
per sobre de la raó, i un esperit imaginari, que valora la crea-
tivitat i la fantasia, enfront de la subjecció a les normes.

• Els trets bàsics van ser els següents:

– L’esperit de rebel·lia, que reivindicava la llibertat del creador,
oposat a les regles.

– L’exaltació dels sentiments i de la passió, enfront de la raó.
Els romàntics s’inspiraven en el dolor, la soledat, la tristesa, la
malenconia, com a expressió d’una insatisfacció profunda.

– Una nova actitud, positiva, vers la natura, amb la qual van
establir una proximitat afectiva. Alguns romàntics es van
revoltar contra la destrucció del paisatge i la vida tradicio-
nal provocada per la industrialització. Uns altres pensaven
que la natura era una manifestació de Déu, amb la qual
calia mantenir una relació mística.

– La valoració de l’edat mitjana, on situaven l’origen histò-
ric dels pobles europeus i el retorn a les arrels culturals i
lingüístiques. Aquest és el motiu de la vinculació entre ro-
manticisme i nacionalisme.

28. Molts romàntics van defensar causes nacionals o polítiques li-
berals. Per exemple, el poeta Lord Byron, que va morir als 36
anys a Grècia, on va marxar a lluitar per la independència.

29. Resposta lliure. (Als quadres dels pintors romàntics, per exem-
ple, hi ha molt moviment i color, i reflecteixen la visió interior,
els sentiments, la vida, la força i la bellesa. La música i la litera-
tura també van servir per expressar sentiments extrems, apas-
sionats i malenconiosos.)

30. Activitat lliure.

31. Activitat lliure.

32. Activitat lliure.

• La del 1820, la del 1830 i la del 1848. La del 1820 va afectar
Espanya, Grècia, Portugal i alguns territoris italians; la del 1830
va afectar França, Bèlgica i Polònia; la del 1848 va afectar Fran-
ça, i aviat es va estendre per les principals ciutats centreeu-
ropees, com ara Viena (Àustria), Berlín (Prússia), Milà, Buda-
pest o Praga (Imperi austríac), etc.

• Els ideals liberals i també les aspiracions nacionalistes, en les
revolucions del 1820 i del 1830; les del 1848 van tenir, a més,
un component de revolució social i obrera. Les reivindica-
cions es van aconseguir en alguns casos: per exemple, Grè-
cia va obtenir la independència el 1829 i Bèlgica el 1830,
tot i que la majoria van fracassar, bé perquè no van tenir èxit
bé perquè al final no van complir els objectius dels que els
van donar suport. Hi va haver canvis en l’organització terri-
torial: es van iniciar les unificacions d’Itàlia i Alemanya; tam-
bé es va dur a terme un procés d’avenç lent cap a la demo-
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cràcia política; es va ampliar de manera progressiva el dret
de vot i van sorgir organitzacions pròpies de la classe obre-
ra a través de les internacionals i els partits socialistes.

• S’assemblen i també es diferencien en les ideologies implica-
des (els ideals liberals i també les aspiracions nacionalistes, en
les revolucions del 1820 i del 1830; les del 1848 van tenir, a més,
una component de revolució social i obrera) i en la intensitat
de la revolució (la del 1848 es considera la de més intensitat,
perquè va esclatar a França, però de seguida es va estendre per
les principals ciutats centreeuropees, com ara Viena –Àustria–,
Berlín –Prússia–, Milà, Budapest o Praga –Imperi austríac–).

33. • Es tracta d’un grup de sans-culottes que celebren la victòria al
voltant d’un arbre. Es distingeixen dos símbols principals: l’es-
carapel·la o cinta tricolor (blanca, vermella i blava, els tres
colors de la bandera nacional de França, que simbolitzaven
la unitat) i el barret frigi, símbol de la llibertat (perquè era el
barret que en l’antiguitat es lliurava als esclaus manumesos).

• A la Revolució Francesa.

• La sobirania nacional i la república.

• Perquè un dels ideals dels revolucionaris francesos era la igual-
tat entre tots els éssers humans, i també entre els homes i
les dones.

34. Resposta lliure. (El reconeixement que hi ha un seguit de drets
inalienables als éssers humans, que els són propis i que deri-
ven de la seva pròpia naturalesa i que, per tant, són previs a
qualsevol legislació de l’estat, i independents d’aquestes nor-
mes; la defensa del liberalisme i, en conseqüència, la necessi-
tat d’una constitució que limiti els poders del rei i estableixi la
sobirania nacional i l’elecció d’un Parlament.)

35. • Que «només la propietat capacita els homes per exercir els
drets polítics».

• Que els que no són propietaris, quan obtenen drets polítics, o
destrueixen la societat o esdevenen instruments de tirania 
o de bandositats.

• Sí. Defensa el sufragi censatari (restringit només als que dis-
posen d’una renda).

• Dels propietaris. No tenir oci.

36. Activitat lliure.

37. Resposta lliure. (Perquè hi ha qui creu que els dos models de
societat possibles estan reprentats per les dretes o les esquer-
res i que tot s’articula a partir de l’enfrontament entre aquests
dos models. De fet, l’origen dels termes dreta i esquerra es re-
munta als primers anys de la Revolució Francesa. Ja a la prime-
ra Assemblea Nacional, quan a l’octubre del 1789 es va traslla-
dar la sala de reunions a les Tulleries, els diputats moderats es
van agrupar a la dreta de la presidència, mentre que els par-
tidaris de les reformes radicals es van col·locar a l’esquerra.)

38. Tant les esquerres com les dretes democràtiques propugnen
que el model de societat cal escollir-lo entre tots els votants a
través de les eleccions. L’esquerra se sol identificar amb les ide-
es progressistes i igualitàries, mentre que la dreta s’atribueix a
posicions ideològiques conservadores o fins i tot reaccionàries. 

39. Resposta lliure. (En una democràcia les llibertats personals i
col·lectives estan garantides i el govern s’escull per votació a
través d’un sistema que garanteixi que correspon a la voluntat

popular. En una dictadura no hi ha llibertats personals ni col·lec-
tives i els governs són imposats.)

40. Respostes lliures.

ELS CANVIS SOCIALS. ORÍGENS 
I DESENVOLUPAMENT DEL MOVIMENT
OBRER 

Preguntes prèvies (pàg. 82)

• La Revolució Industrial va transformar profundament les societats
en què va tenir lloc. Juntament amb les revolucions liberals, va
significar el final de l’Antic Règim. L’aristocràcia va perdre part de
la seva preeminència a favor de la burgesia, que va assolir el pre-
domini social gràcies al control de la propietat i els negocis. Tam-
bé hi havia classes mitjanes, encara escasses, amb un nivell de vi-
da i formació professional que les diferenciava de les classes
populars. Però la gran majoria de persones pertanyien a les clas-
ses baixes, integrades per obrers de la indústria o del camp, criats,
marginats socials, etc. D’altra banda, la població de les ciutats va
augmentar molt, i això va generar problemes d’higiene i salubri-
tat, marginació, malalties i delinqüència. Alguns reformadors van
començar a denunciar la situació de la classe obrera, que a poc a
poc va anar adquirint consciència de la seva condició, cosa que
va originar el moviment obrer.

• Als països que es van industrialitzar més aviat: el Regne Unit, Bèl-
gica, França, Alemanya, etc.

• Es pot definir com una ideologia política que pretén l’organitza-
ció de la classe treballadora, amb el propòsit de defensar els seus
interessos i, en definitiva, construir una societat sense classes. Va
sorgir en el segle XIX, en el marc del procés de proletarització mas-
siu derivat de la Revolució Industrial.

Documents

Doc. 1 Principalment es van instal·lar a la perifèria de les ciutats;
en la pintura es veu que les indústries se situaven a les zones
limítrofes de Barcelona.

Docs. 2 i 3

Unitat 4

Núm.
d’ordre 1800 1850 1900

1 Londres Londres Londres

2 París París París

3 Sant Petersburg  Sant Petersburg Berlín

4 Moscou Viena Viena

5 Viena Hamburg Sant Petersburg

6 Amsterdam Berlín Moscou

7 Madrid Moscou Glasgow

8 Berlín Glasgow Budapest

9 Roma Madrid Hamburg

10 Milà Brussel·les Varsòvia

11 Hamburg Milà Brussel·les

12 Varsòvia, Barcelona Birmingham Madrid

13 Glasgow Barcelona Barcelona

14 Birmingham Amsterdam Birmingham

15 Brussel·les Budapest Amsterdam

16 Budapest Roma Milà

17 Varsòvia Roma
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Doc. 4 El gravat posa de manifest les difícils condicions de vida dels

obrers a Londres en el segle XIX. S’amuntegaven en els nous
barris construïts al voltant de les fàbriques, molt contaminats,
insalubres i sense cap dels serveis més bàsics (com ara l’enllu-
menat, el clavegueram, l’aigua corrent, el transport o les esco-
les), en habitatges de baixa qualitat.

Doc. 5 La noblesa vivia de les rendes i ocupava els llocs de govern
i la diplomàcia; al llarg del segle XIX, l’alta burgesia es va anar
incorporant a aquesta elit social. La burgesia i les classes mit-
janes vivien dels negocis o les propietats que tenien o de l’ac-
tivitat professional; la gran diferència és que eren classes ple-
nament productives.

Doc. 6 El luxe amb què estava decorat el menjador (fusta, or, ve-
llut...) i l’esplendor i la varietat del mobiliari que contenia (cen-
tre d’argent, aranya, gerros de cristall, cistelles de porcellana,
etc.). També l’elegància amb què està decorada tota l’estança
(la cornisa del sostre, els quadres de les parets, el terra...) i el mo-
biliari (els bancs on seuen les dames, el billar, el llum central,
etc.).

Doc. 7 En primer pla es veu un burgès que està prenent un petit re-
frigeri que li ha preparat la minyona, que és la que figura en se-
gon pla, col·locant o buscant alguna cosa en un prestatge, i
que és l’encarregada de les feines domèstiques; mentrestant,
la mestressa està en una altra estança, tocant el piano. El qua-
dre reflecteix la manera de viure de la burgesia, que a poc a
poc es va anar convertint en la classe social dominant gràcies
al seu poder econòmic; defensora de l’ordre i de la propietat,
la seva ètica es resumia en les virtuts de l’estalvi, la vida fami-
liar, la dignitat del treball i l’esforç, i el respecte a la pràctica
religiosa. La minyona, encarregada de les feines domèstiques
en aquesta casa, pertany a les classes baixes.

Doc. 8 Perquè les condicions de treball eren molt dures, ja que les
empreses s’orientaven a obtenir el màxim benefici, per sobre de
qualsevol altra consideració. Les jornades laborals eren molt llar-
gues, des que sortia el sol fins que es ponia, i de vegades enca-
ra més, gràcies a l’enllumenat de gas. Això, unit a unes males con-
dicions higièniques i de salubritat, feia que certes malalties fossin
habituals entre els obrers. A les fàbriques tèxtils, per exemple,
hi havia una temperatura elevada, molta humitat (per mantenir
la força del fil) i molt poca llum, i s’hi respirava pols de cotó.

Doc. 9 Als tallers artesans hi havia pocs operaris, i això permetia una
relació més propera amb el propietari del taller i, per tant, pro-
mocionar-se si eren eficients; el treball era pràcticament ma-
nual, amb poca maquinària, però era necessari un llarg perío-
de d’aprenentatge per dominar l’ofici. D’altra banda, a la fàbrica
hi havia molts obrers, de manera que no es coneixien entre ells;
s’havien de sotmetre a l’autoritat d’un capatàs o cap i no solien
tenir drets ni perspectives de millora social o professional; la
feina estava molt mecanitzada, i el període d’aprenentatge era
breu perquè la tasca de cada obrer era simple i repetitiva, ruti-
nària.

Doc. 10

• Fomentar una disciplina estricta perquè els treballadors fossin el
més eficaços possible, i evitar que perdessin temps i també que
augmentessin els costos de la fàbrica (consum de llum, de gas,
etc.).

• No. 

Doc. 11 A més de la indústria tèxtil (filat, confecció), les dones tre-
ballaven a les mines, sobretot en superfície, però també arros-
segant vagonetes a les galeries. En la siderúrgia o la metal·lúr-
gia n’hi havia poques.

Doc. 12

• L’evolució del cost de la vida i dels salaris des del 1840 fins al 1900.
Malgrat les fluctuacions, s’observa que el cost de la vida va estar
sempre molt per sobre de l’augment dels salaris.

• Diverses formes de malaltia epidèmica, endèmica o qualsevol altre
tipus causada, agreujada i propagada principalment entre les clas-
ses que treballen entre impureses atmosfèriques provocades per la
descomposició de substàncies animals i vegetals, per la humitat i la
brutícia, i prop d’habitatges apinyats o també als barris més pobres.

• La pèrdua anual de milers de vides humanes, més que per qual-
sevol de les guerres en què el Regne Unit s’havia compromès els
últims temps. A més, l’esperança mitjana de vida estava molt per
sota de la població de Suècia, i l’edat mitjana dels caps de famí-
lia no superava els 45 anys.

Doc. 13 El treball infantil era una part essencial de l’economia fami-
liar i fins i tot es considerava convenient. Predominava la idea
que treballar era bo per als nens perquè els feia útils per a la
societat, els permetia ajudar la família i els feia madurar abans.
(Tanmateix, moltes persones, com l’autor del document 14, Ro-
bert Owen, empresari tèxtil, manifestaven una opinió totalment
contrària: destaca el fet que els infants, obligats a treballar per
subsistir, no saben què és l’esbarjo ni la diversió sana, i que
en arribar a joves poden caure en vicis com la droga i l’alcohol.)

Docs. 14 i 15 El salari d’una dona era la meitat que el d’un home, i
el d’un nen petit, de 8 a 12 anys, era la quarta part que el d’un
home, encara menys que el de la dona.

Doc. 16 Que la lluita de classes és el motor del canvi social en la his-
tòria de la humanitat.

Doc. 17 Les tres ideologies s’assemblen en el fet que denuncien la
situació de la classe obrera i proposen solucions reformistes.
El marxisme i l’anarquisme es diferencien en el fet que totes
dues ideologies fomentaven la revolució violenta i aspiraven a
una societat comunista sense classes ni organització estatal. La
diferència és que els anarquistes s’oposen a l’existència de l’es-
tat ja des del primer moment, i per als marxistes, l’etapa prèvia
a la instauració del comunisme seria una dictadura del proleta-
riat amb un estat omnipotent. Els socialistes utòpics, per la se-
va banda, perseguien una societat ideal i perfecta, a la qual s’ar-
ribaria de manera pacífica. En un altre ordre de coses, els
marxistes defensen la intervenció de les organitzacions i els par-
tits obrers en la lluita política, mentre que els anarquistes rebut-
gen la política, els partits polítics i la participació en eleccions.

Doc. 18 Perquè els governants temien que es produïssin motins
populars.

Doc. 19 Va ser un incident fonamental entre els moviments de pro-
testa obrera de principis del segle XIX. La sagnant repressió de
la multitudinària i pacífica manifestació que va tenir lloc a Man-
chester el 1819 va donar lloc a un moviment de solidaritat a tot
el país amb les víctimes, i va afavorir la presa de consciència de
la societat britànica sobre els problemes de la classe treballa-
dora.
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Docs. 20 i 21

• L’estratègia principal dels ludites era cremar i destruir les màqui-
nes i les matèries primeres de les fàbriques.

• Owen propugnava que els sindicats s’apropiessin de les princi-
pals indústries del país i fossin gestionades per ells, deixant els pa-
trons al marge. No; el Gran Sindicat Nacional Consolidat, fundat
el 1834 gràcies, en part, als esforços d’Owen, defensor d’una gran
unió sindical, va desaparèixer només un any més tard per dues
causes: les nombroses vagues locals, que van exhaurir-ne els fons,
i el processament d’alguns dels dirigents.

Doc. 22 Va protagonitzar vagues, sabotatges, protestes i disturbis
violents. No; després de l’última gran manifestació de Londres
el 1848 es va dissoldre, sens dubte per por del contagi demo-
cràtic de la revolució de febrer d’aquell mateix any a França.

Doc. 23 Com un enorme i monstruós obrer. El polític es represen-
ta molt petit i temorós del «monstre» que ha creat, que en
aquest cas té caràcter simbòlic perquè el gegant simbolitza
l’accés al vot de les classes treballadores, el sufragi universal.

Doc. 24 Des del 1869. (El govern prussià va aprovar el 1869 una llei
que garantia el dret dels obrers a associar-se, excepte els tre-
balladors del camp, els mariners i els del servei domèstic.)

Doc. 25 Perquè es considerava que la classe obrera havia de llui-
tar per l’emancipació i per la desaparició de la societat de clas-
ses i que calia l’associació dels obrers de tot el món, ja que la
lluita obrera era internacional i no creia en fronteres ni diferèn-
cies nacionals.

Docs. 26, 27 i 28

• Marx pretenia reforçar el consell general de l’AIT, amb seu a Lon-
dres (era, per tant, defensor de l’autoritarisme o centralisme dins
l’organització), mentre que Bakunin defensava l’autonomia de les
organitzacions obreres locals i nacionals (partidari del federalisme).

• Perquè, al seu parer, «el comunisme concentra i engoleix en be-
nefici de l’estat totes les forces de la societat [...] i condueix in-
evitablement a la concentració de la propietat en mans de l’es-
tat» i ell era partidari de l’abolició de l’estat.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Societat rural tradicional. Societat en què la majoria de la po-
blació estava dedicada a l’agricultura; uns altres grups socials im-
portants eren els comerciants, els artesans i els professionals li-
berals. Els treballadors del camp podien ser petits propietaris que
conreaven la seva pròpia terra o arrendataris i jornalers que con-
reaven la terra d’altres. Un petit grup de grans terratinents pos-
seïen la majoria de la terra i, amb ella, el poder social, econòmic
i polític. Aquests terratinents pertanyien a la noblesa i, des de mit-
jan segle XIX, a la burgesia enriquida, que havia comprat terres
amb l’objectiu d’imitar la vella noblesa. Aquesta societat va con-
tinuar existint sense grans canvis en alguns països del continent,
fins i tot en zones dels que havien desenvolupat un procés in-
dustrialitzador. Aquest model social està present a Portugal, Es-
panya i Itàlia, a la zona dels Balcans i als països de l’est d’Europa.

Societat rural evolucionada. Societat en què l’activitat bàsica era
l’agricultura de mercat o comercial, afavorida pel creixement de-
mogràfic i urbà, que potenciava la demanda continuada d’ali-
ments. En aquesta societat hi havia un interès per la tecnificació

agrícola per augmentar la productivitat. Les terres pertanyien
als nobles, a la gran burgesia agrària i als camperols rics. Per a
ells treballaven els arrendataris, els obrers agrícoles i els criats,
tant en les tasques del camp com en les domèstiques. Aques-
ta societat estava present en algunes regions d’Anglaterra.

Societat urbana. Societat en què ja havia tingut lloc una indus-
trialització i un èxode rural, és a dir, les zones més desenvolu-
pades i industrialitzades. Hi predominaven els tres grans grups
que formaven la societat de classes: la burgesia industrial, les
classes mitjanes (professionals liberals, treballadors qualificats
i funcionaris) i una gran majoria de població proletària que vi-
via del seu salari a les fàbriques, en el treball domèstic o en al-
tres oficis. Aquest tipus de societat era la de les àrees econò-
micament més actives del Regne Unit, França, Països Baixos,
Alemanya i el nord d’Itàlia. 

2. Perquè la Revolució Industrial va concentrar bona part de la
producció a les ciutats i va accelerar la mecanització de les tas-
ques agrícoles. Molts camperols es van quedar sense feina i van
marxar cap a les ciutats a la recerca d’un lloc de treball, és a dir,
es va intensificar l’èxode rural.

3. El primer país a convertir-se en una societat urbana i industrial
va ser el Regne Unit. A mitjan segle XIX més d’un terç dels an-
glesos vivia en ciutats, sobretot a Londres (que tenia 2.685.000
habitants), Birmingham, Glasgow, etc. Altres ciutats europees
que van experimentar un gran creixement se situaven als paï-
sos on es va difondre més aviat la Revolució Industrial des del
Regne Unit, com és el cas d’Alemanya (Hamburg, Berlín), Fran-
ça (París), Bèlgica (Brussel·les), etc.

4. Plutocràcia. (De plutos, que en grec vol dir ‘diners’.) Elit social o
minoria dirigent que basa la seva primacia en la propietat i la
riquesa.

Cultura burgesa. La formació cultural de la burgesia era supe-
rior a la de les classes baixes, tot i que era molt diversa, depe-
nia de la professió de cadascú. Preocupada pel progrés econò-
mic, dirigia els seus negocis i dedicava menys temps a l’oci que
l’aristocràcia, però en general li agradava participar en tertúlies
i clubs.

Moral burgesa. Conjunt de valors defensat per la burgesia, com
ara l’ordre i la propietat, el culte al treball, l’estalvi i la sobrietat
com a mitjans d’assolir la prosperitat, i l’exaltació de la família i
la llar. El decòrum, la dignitat, la discreció i l’honradesa forma-
ven part d’aquest bagatge ètic i ideològic. Qualsevol compor-
tament inadequat s’havia de mantenir en silenci, i això origina-
va una doble moral, la de les aparences i la de la realitat.

Petita burgesia. També anomenada classe mitjana, vivia del tre-
ball en petits negocis o activitats agràries; els assalariats qualifi-
cats i els funcionaris públics també formaven part d’aquest grup.
Tenien poc poder econòmic, però solien guardar les aparences.
L’educació era molt elemental en el cas de les dones, i en els ho-
mes depenia de la professió. Dedicaven gairebé tot el temps a
treballar, i amb prou feines deixaven un espai per al descans o l’o-
ci. La dona feia totes les feines de casa, i fins i tot treballava com
a cosidora, barretaire o modista.

5. Perquè només incloïa els més rics, és a dir, una part de l’aristo-
cràcia i també sectors de l’alta burgesia, i en quedaven exclo-
sos els que no tinguessin prou patrimoni, com els va passar a
molts vells aristòcrates. 
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6. L’alta burgesia ocupava, juntament amb una part de l’aristocrà-

cia, la cúspide de la societat gràcies a la influència econòmica;
defensora de l’ordre i la propietat, l’ètica d’aquests burgesos es
resumia en les virtuts de l’estalvi, la vida familiar, la dignitat
del treball i l’esforç i el respecte a la pràctica religiosa. Per la se-
va banda, el concepte de «classes mitjanes» designava els pro-
fessionals i homes de negocis, per diferenciar-los tant de la no-
blesa com dels treballadors agrícoles i industrials, és a dir, es
pot assimilar al concepte de burgesia mitjana i baixa. 

7. L’estil de vida de l’alta burgesia, opulent i ostentós, imitava el de
l’antiga noblesa, però, en canvi, apostava pel progrés econòmic,
dirigia els seus negocis i dedicava menys temps a l’oci. Defenso-
ra de l’ordre i la propietat, l’ètica d’aquests burgesos es resumia
en les virtuts de l’estalvi, la vida familiar, la dignitat del treball i
l’esforç, i el respecte a la pràctica religiosa.

Els membres de la burgesia mitjana vivien dels petits negocis
o propietats o de l’activitat professional, que els permetia dur
un nivell de vida alt, però sense luxes. A diferència de l’alta bur-
gesia, la seva mentalitat era ben lluny d’imitar el model de la
noblesa: dedicaven pràcticament tot el temps al treball i molt
poc a l’oci. Eren defensors de l’ordre i tenien un sentit de la pro-
pietat molt acusat. El decòrum, la dignitat, la discreció i l’hon-
radesa formaven part d’aquest bagatge ètic i ideològic. Qual-
sevol comportament inadequat s’havia de mantenir en silenci,
i això originava una doble moral, la de les aparences i la de la
realitat.

La classe mitjana baixa o petita burgesia vivia del treball en pe-
tits negocis o activitats agràries; els assalariats qualificats i els
funcionaris públics també formaven part d’aquest grup. Tenien
poc poder econòmic, però solien guardar les aparences. L’e-
ducació era molt elemental en el cas de les dones, i en els ho-
mes depenia de la professió. Dedicaven gairebé tot el temps
a treballar, i amb prou feines deixaven un espai per al des-
cans o l’oci. La dona feia totes les feines de casa, i fins i tot tre-
ballava com a cosidora, barretaire o modista.

8. Proletari. (Del llatí proles, ‘descendència’.) En la terminologia
marxista designa l’obrer assalariat. 

Jornada laboral. Temps diari dedicat al treball.

Treball infantil. El treball dels nens. En el segle XIX el treball in-
fantil era una part essencial de l’economia familiar i fins i tot es
considerava convenient.

9. La introducció de les màquines va suposar l’origen de la forma-
ció de la classe obrera. Abans de la Revolució Industrial, per
exemple, en la majoria dels oficis calia saber teixir, tondre o
fabricar calces i mitges. Cada ofici estava controlat pel gremi i
es considerava un «secret» que només es confiava a qui hi in-
gressava. Les màquines van permetre prescindir de la destre-
sa dels artesans i contractar mà d’obra barata, que no neces-
sitava formació. 

Així, els obrers o proletariat eren un nou grup social, format en
part pels artesans provinents dels gremis de les ciutats, els ta-
llers dels quals van tancar; entre ells també hi havia camperols
incapaços de mantenir-se després de perdre les terres comu-
nals i veure que la mà d’obra que proporcionaven ja no era ne-
cessària a causa de l’aplicació de màquines a moltes tasques
agrícoles. Altres obrers havien estat abans treballadors del
sistema de treball a domicili, que van haver d’adaptar-se a les
noves demandes de l’economia industrial. 

10. La legislació protectora de la infància va ser escassa i es va apli-
car sense gaire interès. La prohibició del treball a menors de 9
anys es va establir al Regne Unit en la Factory Act o Llei indus-
trial de 1833, però amb prou feines es va complir. La situació
de la infància no va començar a millorar fins a partir del 1844.
Tot i això, a l’Anglaterra de mitjan segle més d’un terç de la po-
blació menor de 15 anys treballava.

11. Resposta lliure.

12. Falansteri. Cooperativa, centre d’activitat agrícola i industrial
amb administració pròpia i autosuficient. Charles Fourier (1772-
1837) va proposar la creació de falansteris per aconseguir l’har-
monia social.

Tallers Nacionals. Creats el 1848 per pal·liar la situació dels atu-
rats, a proposta del socialista Louis Blanc (1811-1882).

Dictadura del proletariat. Forma transitòria d’estat entre l’es-
tat burgès i la societat comunista, segons el marxisme. La
teoria marxista afirma que les societats estan determinades
pel desenvolupament de les forces materials i l’existència
d’una lluita de classes permanent. A mitjan segle XIX aques-
ta lluita de classes es concretava en l’enfrontament entre la
burgesia, propietària de les fàbriques i altres mitjans de pro-
ducció, i els obrers o proletariat. Segons Marx, la lluita aca-
baria amb el triomf dels proletaris per mitjà d’una revolució
que liquidaria el capitalisme i, després d’una fase de dicta-
dura del proletariat, establiria el comunisme. En la societat
comunista no hi havia classes socials ni propietat privada, la
propietat seria col·lectiva i l’estat ja no tindria raó de ser.

13. Considerava que aquests pensadors fallaven perquè no te-
nien en compte la lluita social entre patrons i obrers, que
feia inviable una solució pacífica al conflicte de classes.

14. La teoria marxista afirma que les societats estan determina-
des pel desenvolupament de les seves forces materials i l’e-
xistència d’una lluita de classes permanent. A mitjan segle
XIX aquesta lluita de classes es concretava en l’enfrontament
entre la burgesia, propietària de les fàbriques i altres mitjans
de producció, i els obrers o proletariat. Segons Marx, la lluita
acabaria amb el triomf dels proletaris mitjançant una revolu-
ció que liquidaria el capitalisme i, després d’una fase de dic-
tadura del proletariat, establiria el comunisme. En la societat
comunista no hi havia classes socials ni propietat privada, la
propietat seria col·lectiva i l’estat ja no tindria raó de ser.

15. El marxisme i el comunisme s’assemblen en el fet que tots
dos defensaven una revolució violenta contra la societat li-
beral per instaurar una societat comunista. La diferència és
que els anarquistes s’oposaven a l’existència de l’estat ja des
del primer moment, i per als marxistes hi havia una fase de
dictadura del proletariat dominada per un estat fort. Els
marxistes defensen la intervenció de les organitzacions i
dels partits obrers en la lluita política, mentre que els anar-
quistes rebutgen la política, els partits polítics i la participa-
ció en eleccions.

16. Combination Laws. Lleis promogudes al Regne Unit el 1799-
1800 pel primer ministre conservador William Pitt, en què es
prohibia qualsevol associació amb fins laborals, davant la
por de motins populars.
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Sindicalisme. Moviment de treballadors agrupats en associacions
(sindicats) per defensar els interessos laborals dels assalariats. 

Míting. (De l’anglès meeting, ‘reunió’ o ‘assemblea’.) Reunió amb
fins polítics en què dirigents polítics o sindicals s’adrecen als
afiliats o seguidors.

Ludisme. Un dels fenòmens més destacats de les etapes ini-
cials del moviment obrer. Va sorgir com a rebuig violent dels
treballadors de la indústria tèxtil a les noves màquines, que
amenaçaven de privar-los del lloc de treball. En conseqüència,
va afectar tant els filadors i teixidors de la indústria domèstica
com els que treballaven a les fàbriques o eren productors in-
dependents. El nom deriva d’un personatge fictici anomenat
Ned Ludd, en nom del qual se signaven les protestes o els pas-
quins o es duien a terme les accions violentes de crema i des-
trucció de màquines i matèries primeres de les fàbriques.

Cartisme. Moviment de masses de caràcter polític que reclama-
va drets com el sufragi universal, la independència dels dipu-
tats, la jornada de vuit hores o la revisió de les lleis sobre els po-
bres. El nom derivava de la Carta del Poble, un document que
el 1838 va presentar al Parlament britànic la Working Men’s As-
sociation de Londres, i que tenia sis punts que incloïen peti-
cions no tan sols dels obrers, sinó també de la baixa burgesia
o classe mitjana, que estaven excloses del procés electoral.

Trade Union. Associacions de treballadors que van sorgir al Reg-
ne Unit a partir de la dècada del 1850. 

Compagnonnages. Associacions de treballadors solters, vigents
a França des de l’edat mitjana. Estaven formades per artesans
que treballaven sobretot en la construcció i que abans d’es-
tablir-se per compte propi viatjaven per conèixer l’ofici. Van
perviure fins a la segona meitat del segle XIX i a poc a poc van
anar cedint el lloc als sindicats.

Llibertat d’associació. Reconeix la legalitat de les associacions
de treballadors, les associacions obreres. Va ser reconeguda per
primera vegada el 1824 al Regne Unit.

17. – Regne Unit

El dret d’associació obrera es va reconèixer per primera ve-
gada al Regne Unit el 1824, tot i que el 1825 es va promul-
gar una llei que limitava l’acció de les associacions d’aquest
tipus. 

Des del 1830 hi va haver intents d’aconseguir una gran unió
sindical i el 1834 –gràcies en part als esforços de Robert
Owen– es va fundar el Gran Sindicat Nacional Consolidat,
que va desaparèixer al cap d’un any per dues causes: el gran
nombre de vagues locals que van exhaurir-ne els fons i el
processament d’alguns dels dirigents. 

Aquest fracàs va causar la desil·lusió dels sindicalistes, molts
dels quals es van passar al cartisme, un moviment de masses
de caràcter polític que reclamava drets com el sufragi univer-
sal, la independència dels diputats, la jornada de vuit hores o
la revisió de les lleis sobre els pobres. El nom derivava de la Car-
ta del Poble, un document que el 1838 va presentar al Parla-
ment britànic la Working Men’s Association de Londres, i que te-
nia sis punts que incloïen peticions no tan sols dels obrers, sinó
també de la baixa burgesia o classe mitjana, que estaven ex-
closes del procés electoral. Als anys quaranta del segle XIX el
moviment cartista va protagonitzar vagues, sabotatges, pro-
testes i disturbis violents; després de l’última gran manifesta-

ció de Londres el 1848 es va dissoldre, sens dubte per por del
contagi democràtic de la revolució de febrer d’aquell mateix
any a França.

El fracàs del cartisme va reconduir definitivament el moviment
sindical cap als mètodes pacífics i la negociació. En la dèca-
da del 1850 van sorgir nous sindicats, més professionals. Eren
sindicats d’àmbit nacional, formats per obrers tècnics, que co-
braven quotes als socis i donaven beneficis als seus mutualis-
tes. Entre el 1871 i el 1875 es van aprovar les lleis que legalit-
zaven aquestes associacions de treballadors (Trade Union Act).

– França

Des de l’edat mitjana, a França hi havia unes associacions
de treballadors solters, anomenades compagnonnages. Es-
taven formades per artesans que treballaven sobretot en la
construcció i que abans d’establir-se per compte propi viat-
javen per conèixer l’ofici. Van perviure fins a la segona mei-
tat del segle XIX i a poc a poc van anar cedint el lloc als sin-
dicats, que en aquest país van rebre el nom de sociétés de
résistance.

Aquestes societats van començar a ser nombroses entre el
1830 i el 1849, en paral·lel als inicis de la industrialització. Mo-
tins, protestes violentes o vagues, com les dels treballadors
de la seda de Lió el 1832 i el 1834, van culminar en lluites al
carrer que van ser reprimides per l’exèrcit.

El 1864, Napoleó III va abolir les lleis que prohibien els sin-
dicats, però només si l’associació era temporal. I el 1868 es
van autoritzar els sindicats obrers de manera permanent; van
ser tolerats, tot i que no van rebre un reconeixement legal
complet fins a la Llei d’associacions del 1884.

– Alemanya

El moviment obrer alemany va ser encara més tardà que el
francès. Les primeres associacions obreres van sorgir en la
dècada del 1830. La Unió d’impressors del 1848, de poca
durada, va ser una de les primeres.

El govern prussià va aprovar el 1869 una llei que garantia els
drets dels obrers a associar-se, excepte els treballadors del
camp, els mariners i els del servei domèstic. Des de llavors,
el moviment sindical va ser tolerat, però no va ser plenament
legal fins al 1918.

– Espanya

Els primers moviments obrers van imitar el ludisme (suc-
cessos d’Alcoi, 1821, o de Barcelona, 1835), però el 1840 ja
es va crear l’Associació Mútua d’obrers de la Indústria Co-
tonera. 

Durant les dècades del 1840 i el 1850 hi va haver nombro-
sos conflictes laborals, però no va ser fins la revolució del
1868 que el moviment obrer va adquirir certa importància
en el si de la Primera Internacional.

El dret d’associació es va autoritzar per primera vegada el
1869, però el reconeixement ple no es va produir fins a la Llei
d’Associacions del 1887.

– Itàlia

Les lluites sindicals es van iniciar amb les vagues del tèxtil
del 1864 i el 1877, i es van anar desenvolupant en el trànsit del
segle XIX al XX, moment en què les lluites obreres es van ge-
neralitzar a tots els països d’Europa i Amèrica.
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Solucionari
18. El ludisme va ser un dels fenòmens més destacats de les eta-

pes inicials del moviment obrer. Va sorgir com a rebuig violent
dels treballadors de la indústria tèxtil a les noves màquines, que
amenaçaven de privar-los del lloc de treball. En conseqüència,
va afectar tant els filadors i teixidors de la indústria domèstica
com els que treballaven a les fàbriques o eren productors in-
dependents. El nom deriva d’un personatge fictici anomenat
Ned Ludd, en nom del qual se signaven les protestes o els pas-
quins o es duien a terme les accions violentes de crema i des-
trucció de màquines i matèries primeres de les fàbriques.

Els moviments ludites van agitar la societat britànica des del fi-
nal del segle XVIII fins a la dècada dels trenta del segle XIX, i es
van estendre per tot Europa. A Espanya, per exemple, els pri-
mers moviments obrers van imitar el ludisme (successos d’Al-
coi, 1821, o de Barcelona, 1835).

19. L’estratègia principal dels ludites era cremar i destruir les màqui-
nes i les matèries primeres de les fàbriques. El cartisme va ser en
principi un moviment de masses de caràcter polític que recla-
mava drets com el sufragi universal, la independència dels di-
putats, la jornada de vuit hores o la revisió de les lleis sobre els
pobres, però als anys quaranta del segle XIX va protagonitzar va-
gues, sabotatges, protestes i disturbis violents. Les Trade Union
van ser els nous sindicats, més professionals, que van sorgir al
Regne Unit a partir de la dècada del 1850; eren sindicats d’àm-
bit nacional, formats per obrers tècnics, que cobraven quotes
als socis i donaven beneficis als mutualistes. Les sociétés de ré-
sistance franceses van començar a ser nombroses entre el 1830
i el 1840, en paral·lel als inicis de la industrialització, i van pro-
tagonitzar múltiples motins, protestes violentes o vagues.

20. Resposta lliure.

21. AIT. Associació Internacional de Treballadors o Primera Interna-
cional. Es va fundar el 28 de setembre de 1864 al Saint Martin’s
Hall de Londres.

Internacionalisme. Fa referència a la idea de formar una orga-
nització obrera sense fronteres nacionals, una idea recurrent
des del començament del segle XIX i que es va materialitzar per
primera vegada amb la formació de l’AIT 

Antiautoritarisme. Es refereix a la postura de Bakunin, partida-
ri de l’autonomia de les organitzacions obreres locals (és a
dir, del federalisme) en el si de l’AIT, i contrària a la de Marx i En-
gels, que pretenien reforçar el consell general de l’AIT, amb seu
a Londres (que eren, per tant, defensors de l’autoritarisme o
centralisme dins l’organització).

22. Perquè a Londres va tenir lloc la reunió entre els líders obrers
francesos i britànics amb motiu de la visita dels primers a l’Ex-
posició Universal de Londres, el 1862. Aquesta reunió es va
reprendre el juliol del 1863, en un míting organitzat en soli-
daritat amb Polònia. Es va començar a preparar la primavera
del 1864, amb una invitació a sindicalistes britànics, mutualis-
tes francesos i altres grups més o menys secrets, així com a exi-
liats residents a Londres des de les revolucions del 1848 proce-
dents d’Alemanya, Itàlia, Suïssa i Polònia.

La finalitat de l’AIT era unir totes les organitzacions obreres del
món.

23. En el primer comitè provisional internacional hi havia vint-i-un
anglesos, deu alemanys –Marx entre ells–, nou francesos, sis
italians, dos polonesos i dos suïssos.

Les causes del fracàs de l’AIT van ser, d’una banda, els proble-
mes interns i la divisió ideològica, que van provocar l’expulsió
de Bakunin i l’escissió de l’organització; i, d’una altra, a la crei-
xent força de les organitzacions obreres internacionals, que van
afeblir la posició de Marx, que donava suport a la unió interna-
cional obrera. D’aquesta manera, el moviment obrer va anar
abandonant la via de l’internacionalisme i va donar pas al nai-
xement de partits obrers nacionals.

24. Pel que fa a l’organització de la societat, la diferència principal
és que els anarquistes s’oposen a l’existència de l’estat des
del primer moment, i per als marxistes les societats estan de-
terminades pel desenvolupament de les seves forces materials
i l’existència d’una lluita de classes permanent, que acabaria
amb el triomf dels proletaris per mitjà d’una revolució que li-
quidaria el capitalisme i que, després d’una fase de dictadura
del proletariat, establiria el comunisme. Pel que fa a l’organit-
zació interna de l’AIT, Bakunin era partidari de l’autonomia de
les organitzacions obreres locals i nacionals (és a dir, del fede-
ralisme dins l’organització), mentre que Marx i Engels pretenien
reforçar el consell general de l’AIT, amb seu a Londres (eren, per
tant, defensors de l’autoritarisme o centralisme dins l’organit-
zació).

L’enfrontament entre Marx i Bakunin es va radicalitzar a partir
del 1868, quan Bakunin va ingressar a la Internacional. El 1869
Marx i Bakunin van mostrar la primera discrepància greu quan
Bakunin va proposar l’abolició del dret a l’herència, proposta
derrotada pels marxistes. Però el que va dur a la ruptura va
ser el rebuig bakuninista a tota possible intervenció dels treba-
lladors en la «política burgesa», que consideraven un càncer.
Perquè mentre els anarquistes rebutgen la política, els partits
polítics i la participació en eleccions, els marxistes defensen
la intervenció de les organitzacions o partits obrers en la llui-
ta política. En la conferència de París, Marx pensava donar su-
port a l’organització d’un partit obrer, diferent i oposat als par-
tits burgesos.

25. Resposta lliure. (No va tenir èxit, d’una banda, a causa dels pro-
blemes interns i de la divisió ideològica que va provocar l’ex-
pulsió de Bakunin i l’escissió de l’organització; i d’una altra, a
la creixent força de les organitzacions obreres internacionals,
que van afeblir la posició de Marx, que donava suport a la unió
internacional obrera.)

26. Resposta lliure.

27. • La creació de les anomenades societats fraternals des del
1795, la matança de Peterloo (1819), l’aparició dels primers
sindicats a partir del 1825, l’aparició del cartisme (1838), la
fundació del primer sindicat general, el Gran Sindicat Nacio-
nal Consolidat (1834) i la fundació de l’AIT a Londres.

Resposta lliure. Per exemple:

Les anomenades societats fraternals van ser les primeres or-
ganitzacions obreres angleses. Existien des del segle XVIII, pe-
rò es tractava més aviat de clubs socials i tenien com finali-
tat fer complir les lleis, per protegir l’obrer. 

La matança de Peterloo va ser un incident fonamental entre
els moviments de protesta obrera del principi del segle XIX.
La sagnant repressió de la multitudinària i pacífica manifes-
tació que va tenir lloc a Manchester el 1819 va donar lloc a
un moviment de solidaritat a tot el país amb les víctimes, i va
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afavorir la presa de consciència de la societat britànica sobre
els problemes de la classe treballadora.

El cartisme era un moviment de masses de caràcter polític
que reclamava drets com el sufragi universal, la independèn-
cia dels diputats, la jornada de vuit hores o la revisió de les
lleis sobre els pobres. El nom derivava de la Carta del Poble,
un document que el 1838 va presentar al Parlament britànic
la Working Men’s Association de Londres, i que tenia sis punts
que incloïen peticions no tan sols dels obrers, sinó també de
la baixa burgesia o classe mitjana, que estaven excloses del
procés electoral. Als anys quaranta del segle XIX el moviment
cartista va protagonitzar vagues, sabotatges, protestes i dis-
turbis violents; després de l’última gran manifestació de Lon-
dres el 1848 es va dissoldre, sens dubte per por del contagi
democràtic de la revolució de febrer d’aquell mateix any a
França.

Des del 1830 hi va haver intents d’aconseguir una gran unió
sindical, i el 1834 – gràcies, en part, als esforços de Robert
Owen– es va fundar el Gran Sindicat Nacional Consolidat,
que va desaparèixer només un any més tard per dues cau-
ses: les nombroses vagues locals, que van exhaurir-ne els
fons, i el processament d’alguns dels dirigents.

La finalitat de l’AIT (Associació Internacional de Treballadors)
o Primera Internacional era unir totes les organitzacions obre-
res del món. Es va fundar el 28 de setembre de 1864 al Saint
Martin’s Hall de Londres. I es va fundar allà perquè en aques-
ta ciutat s’havien reunit els líders obrers francesos i brità-
nics amb motiu de la visita dels primers a l’Exposició Univer-
sal, el 1862. La reunió es va reprendre el juliol del 1863, en un
míting organitzat en solidaritat amb Polònia. Es va comen-
çar a preparar la primavera del 1864, amb una invitació a sin-
dicalistes britànics, mutualistes francesos i altres grups més
o menys secrets, així com a exiliats residents a Londres des
de les revolucions del 1848 procedents d’Alemanya, Itàlia,
Suïssa i Polònia.

• Les Combination Laws de 1799, el reconeixement del dret
d’associació obrera (1824), les primeres lleis que limitaven el
treball infantil (1833) i la legalització total dels sindicats a par-
tir del 1871.

Les Combination Laws van ser les lleis promogudes al Regne
Unit el 1799-1800 pel primer ministre conservador William
Pitt, en què es prohibia qualsevol associació amb fins labo-
rals, davant la por de motins populars.

El dret d’associació obrera es va reconèixer per primera ve-
gada al Regne Unit el 1824, tot i que 1825 es va promulgar
una llei que limitava l’acció de les associacions d’aquest ti-
pus. 

La prohibició del treball a menors de 9 anys es va establir al
Regne Unit en la Factory Act o Llei industrial de 1833, però
amb prou feines es va complir. La situació de la infància no
va començar a millorar fins a partir del 1844.

El fracàs del cartisme va reconduir definitivament el moviment
sindical cap als mètodes pacífics i la negociació. En la dècada
del 1850 van sorgir nous sindicats, més professionals. Eren sin-
dicats d’àmbit nacional, formats per obrers tècnics, que cobra-
ven quotes als socis i donaven beneficis als seus mutualistes.
Entre el 1871 i el 1875 es van aprovar les lleis que legalitzaven
aquestes associacions de treballadors (Trade Union Act).

• Sí. Resposta lliure.

28. • Va permetre donar un lloc de treball a dones i nens, perquè
més necessària que la força muscular era la flexibilitat dels
seus membres.

• Tots els membres de la família van passar a treballar a les
fàbriques. El treball va usurpar el lloc reservat als jocs infan-
tils, en el cas dels nens.

• Perquè era més barata, ja que cobrava un salari més baix que
el dels homes.

• Sobretot en la indústria tèxtil.

29. • La primera imatge ofereix el retrat d’una família burgesa a
la França del començament del segle XIX. El matrimoni, ves-
tit amb molta elegància, està acompanyat pels seus fills grans,
i també d’una minyona, que duu a coll el fill petit de la pare-
lla. A l’esquerra es veuen unes altres dues persones, proba-
blement de classe baixa, una de les quals sembla que dema-
na almoina al matrimoni burgès.

La segona imatge mostra l’interior d’una casa de treball a
Londres al començament del segle XIX. 

• Eren llocs on la gent pobra podia viure i treballar.

• La primera imatge retrata la burgesia; la segona, els grups
marginats. Resposta lliure.

• Resposta lliure.

30. Enquadrament.

(Naturalesa del text)

• D’un assaig. Resposta lliure. (Perquè exposa els pensaments,
les reflexions o les tesis d’Engels sobre la situació de la clas-
se obrera anglesa en la seva època.)

(Autor i moment històric)

• Resposta lliure. (Friedrich Engels va ser un filòsof i polític ale-
many propietari d’empreses tèxtils al seu país i a Anglater-
ra. Segons el seu parer, l’evolució econòmica és la base de la
història, i la propietat privada, l’arrel de tots els mals, de ma-
nera que només l’enfrontament entre les classes i la crea-
ció d’un estat comunista posarien fi a aquests problemes.
El seu pensament es resumeix en l’obra La situació de la clas-
se obrera a Anglaterra, publicat el 1844. Aquest any es va tras-
lladar a París, on va conèixer Karl Marx; junts van començar a
elaborar la doctrina filosòfica del materialisme històric i dia-
lèctic del marxisme, que van publicar el 1848 sota el títol Ma-
nifest comunista. L’amistat i la col·laboració entre tots dos
va perdurar fins a la mort de Marx, el 1833.)

• Van col·laborar molt estretament des del 1844 fins que va
morir Marx, el 1833. En col·laboració amb Marx va publicar,
per exemple, el Manifest comunista (1848), una obra de gran
repercussió. (Després de la mort de Marx, Engels va prologar
i publicar els toms II i III d’El capital.)

• Va ser un dels principals ideòlegs del moviment obrer. (Va
contribuir a la creació de la I i la II Internacional i dels partits
socialistes francès i alemany.) Els començaments de la indus-
trialització i els canvis socials que va comportar, i el naixe-
ment del moviment obrer.

31. (Anàlisi interna)
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Solucionari
• La necessitat de la lluita de classes com a forma de fer front

a la tirania de la propietat privada i com a motor del canvi so-
cial.

• Les diferents fases i/o formes de rebel·lió dels obrers contra
la burgesia; la primera, el delicte, que no va conduir a res. Per
Engels, la classe obrera va iniciar el seu enfrontament amb la
burgesia quan es va oposar a la força a la introducció de les
màquines, fet que va sobrevenir de manera espontània, com
l’inici del moviment obrer.

• Quan es diu que el burgès es converteix en l’enemic de l’o-
brer, que el tracta com una cosa de la seva propietat, i que
l’obrer ha de protestar i rebel·lar-se contra la burgesia. I en la
resta del text, quan explica les diferents fases i/o formes de
rebel·lió dels obrers contra la burgesia.

• De manera organitzada, com a classe.

(Anàlisi externa)

• Des del final del segle XVIII el Regne Unit havia començat la
Revolució Industrial i s’havia convertit en la primera potèn-
cia industrial i també comercial del món. Era una època de
gran prosperitat econòmica.

Els obrers treballaven en fàbriques, en tasques que requerien
poca qualificació. Cobraven salaris reduïts (sobretot les do-
nes i els nens), les jornades laborals superaven les 12 hores
en ambients insans i sense seguretat social en cas de malal-
tia, atur o jubilació. Vivien en cases antigues i petites del cen-
tre urbà o als nous barris construïts al voltant de les fàbriques,
sense serveis bàsics (com enllumenat o transport) i molt con-
taminats.

• El marxisme i l’anarquisme. En el marxisme. Perquè la teoria
marxista afirma que les societats estan determinades pel des-
envolupament de les seves forces materials i l’existència d’u-
na lluita de classes permanent. A mitjan segle XIX aquesta llui-
ta de classes es concretava en l’enfrontament entre la burgesia,
propietària de les fàbriques i altres mitjans de producció, i els
obrers o proletariat. Segons Marx, la lluita acabaria amb el
triomf dels proletaris mitjançant una revolució que liquidaria
el capitalisme i que, després d’una fase de dictadura del pro-
letariat, establiria el comunisme. En la societat comunista no
hi havia classes socials ni propietat privada, la propietat seria
col·lectiva i l’estat ja no tindria raó de ser.

• Regne Unit. El dret d’associació obrera es va reconèixer per
primera vegada al Regne Unit el 1824, tot i que el 1825 es va
promulgar una llei que limitava l’acció de les associacions d’a-
quest tipus. Des del 1830 hi va haver intents d’aconseguir una
gran unió sindical i el 1834 –gràcies en part als esforços de Ro-
bert Owen– es va fundar el Gran Sindicat Nacional Consolidat,
que va desaparèixer al cap d’un any per dues causes: el gran
nombre de vagues locals que van exhaurir-ne els fons i el pro-
cessament d’alguns dels dirigents. Aquest fracàs va causar la
desil·lusió dels sindicalistes, molts dels quals es van passar al
cartisme, un moviment de masses de caràcter polític que re-
clamava drets com el sufragi universal, la independència dels
diputats, la jornada de vuit hores o la revisió de les lleis sobre
els pobres. El nom derivava de la Carta del Poble, un document
que el 1838 va presentar al Parlament britànic la Working Me-
n’s Association de Londres, i que tenia sis punts que incloïen
peticions no tan sols dels obrers, sinó també de la baixa bur-

gesia o classe mitjana, que estaven excloses del procés elec-
toral. Als anys quaranta del segle XIX el moviment cartista va
protagonitzar vagues, sabotatges, protestes i disturbis vio-
lents; després de l’última gran manifestació de Londres el
1848 es va dissoldre, sens dubte per por del contagi demo-
cràtic de la revolució de febrer d’aquell mateix any a Fran-
ça. El fracàs del cartisme va reconduir definitivament el mo-
viment sindical cap als mètodes pacífics i la negociació. En
la dècada del 1850 van sorgir nous sindicats, més profes-
sionals. Eren sindicats d’àmbit nacional, formats per obrers
tècnics, que cobraven quotes als socis i donaven beneficis
als seus mutualistes. Entre el 1871 i el 1875 es van aprovar les
lleis que legalitzaven aquestes associacions de treballadors
(Trade Union Act).

França. Des de l’edat mitjana, a França hi havia unes associa-
cions de treballadors solters, anomenades compagnonna-
ges. Estaven formades per artesans que treballaven sobretot
en la construcció i que abans d’establir-se per compte pro-
pi viatjaven per conèixer l’ofici. Van perviure fins a la segona
meitat del segle XIX i a poc a poc van anar cedint el lloc als
sindicats, que en aquest país van rebre el nom de sociétés de
résistance. Aquestes societats van començar a ser nombro-
ses entre el 1830 i el 1849, en paral·lel als inicis de la indus-
trialització. Motins, protestes violentes o vagues, com les dels
treballadors de la seda de Lió el 1832 i el 1834, van culminar
en lluites al carrer que van ser reprimides per l’exèrcit. El 1864,
Napoleó III va abolir les lleis que prohibien els sindicats, pe-
rò només si l’associació era temporal. I el 1868 es van auto-
ritzar els sindicats obrers de manera permanent; van ser to-
lerats, tot i que no van rebre un reconeixement legal complet
fins a la Llei d’associacions del 1884.

Alemanya. El moviment obrer alemany va ser encara més tar-
dà que el francès. Les primeres associacions obreres van sor-
gir en la dècada del 1830. La Unió d’impressors del 1848,
de poca durada, va ser una de les primeres. El govern prus-
sià va aprovar el 1869 una llei que garantia els drets dels obrers
a associar-se, excepte els treballadors del camp, els mariners
i els del servei domèstic. Des de llavors, el moviment sindi-
cal va ser tolerat, però no va ser plenament legal fins al 1918.

Espanya. Els primers moviments obrers van imitar el ludisme
(successos d’Alcoi, 1821, o de Barcelona, 1835), però el 1840
ja es va crear l’Associació Mútua d’obrers de la Indústria Co-
tonera. Durant les dècades del 1840 i el 1850 hi va haver nom-
brosos conflictes laborals, però no va ser fins la revolució del
1868 que el moviment obrer va adquirir certa importància
en el si de la Primera Internacional. El dret d’associació es
va autoritzar per primera vegada el 1869, però el reconei-
xement ple no es va produir fins a la Llei d’Associacions del
1887.

Itàlia. Les lluites sindicals es van iniciar amb les vagues del
tèxtil del 1864 i el 1877, i es van anar desenvolupant en el
trànsit del segle XIX al XX, moment en què les lluites obreres
es van generalitzar a tots els països d’Europa i Amèrica.

32. Resposta lliure. (Engels va exercir una influència notable en els
principis bàsics del socialisme i el comunisme.)

33. Ha canviat molt. En l’actualitat, la llibertat sindical està reco-
neguda a la majoria de països del món i hi ha un gran nombre
de sindicats diferents.
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34. Alguns països del Golf, que prohibeixen totalment els sindicats.
En altres regions i països l’exercici de la llibertat sindical és ob-
jecte de violència i repressió; és el cas, per exemple, de tota l’A-
mèrica Llatina, i en especial de Colòmbia, El Salvador i Guate-
mala, i d’alguns països més: Djibouti, l’Iraq, l’Iran, la Xina,
Cambodja, Zimbabwe i Birmània. 

35. Garantir el dret a la llibertat sindical.

36. Segons Rafael Pampillón, avui dia els sindicats adapten les se-
ves demandes a la situació econòmica: en èpoques de crei-
xement econòmic, s’exigeixen augments salarials, mentre que
en èpoques de crisi, reivindiquen altres qüestions. A més, la sin-
dicació ha disminuït als països més desenvolupats a mesura
que millorava el benestar de la població, de manera que els sin-
dicats han optat pel consens amb la patronal i el govern, i han
abandonat la confrontació.

LES GRANS POTÈNCIES EUROPEES 

Preguntes prèvies (pàg. 104)

• El Regne Unit, França i Alemanya, especialment.

• Perquè dirigien dues de les grans potències europees del moment:
França i el Regne Unit, respectivament. (Durant el regnat de Vic-
tòria I, des del 1837 fins al 1901, el Regne Unit va viure una època
d’esplendor econòmica i cultural. Potser el fet més destacat de l’è-
poca victoriana va ser la consolidació de l’Imperi britànic: el 1877 la
reina Victòria va ser coronada com a emperadriu de l’Índia. Per 
la seva banda, Lluís Napoleó era nebot de Napoleó Bonaparte. Des-
prés de la revolució del 1848 va ser elegit president de la Repúbli-
ca francesa, però el 1852 es va proclamar emperador amb el nom
de Napoleó III. Durant el seu mandat, França va conèixer una èpo-
ca de creixement econòmic. Va ser destituït després de la derrota
davant de Prússia a Sedan, el 1870.)

• Resposta lliure. (Per exemple, Guillem I, emperador alemany; Fran-
cesc Josep I, emperador austríac, etc.)

Documents

Doc. 1 L’estabilitat d’un sistema polític que millorava contínuament
sense «gaires problemes».

Doc. 2 A la Cambra dels Comuns, els ministres seuen a la primera
fila, i els altres diputats del seu partit –el partit que hagi obtin-
gut més escons en aquesta cambra– a les files del darrere, si-
tuades més amunt. El principal partit de l’oposició s’asseu al
davant, amb el secretari general i els altres diputats a les pri-
meres files. Els diputats d’altres partits amb menys representa-
ció també seuen a les files de l’oposició. El president de la Cam-
bra se situa al centre de la sala i manté l’ordre durant els debats.
Per sobre dels bancs dels diputats hi ha unes tribunes reserva-
des als convidats, la premsa, el públic, etc. Pel que fa al Con-
grés dels Diputats de l’estat espanyol i al Parlament de Cata-
lunya, la sala del plenari, coneguda com «hemicicle», té forma
semicircular. Al centre se situa el president. Per sobre, i a un ni-
vell més baix, hi ha la tribuna dels oradors. Al davant hi ha els
escons dels diputats, disposats en forma semicircular; a la pri-
mera fila seuen els membres del govern. Per sobre dels escons
dels diputats hi ha, igual que en el cas anglès, unes tribunes re-

servades als convidats, la premsa, el públic, etc. 

Doc. 3 Molts agricultors van abandonar el camp i es van traslladar a
les ciutats o van emigrar a Amèrica. Si el 1861 la població urba-
na era del 62 %, el 1891 havia passat al 72 %; és a dir, al final
del segle XIX només el 28 % dels anglesos vivia en zones rurals.

Doc. 4 La necessitat d’escoltar la veu d’Irlanda, és a dir, les seves rei-
vindicacions, i fer-ho lliurement, rebent testimonis de gratitud
i de reconeixement, i no sota l’amenaça o el ressentiment.

Doc. 5 És un retrat de l’emperador Napoleó III, que va uniformat i
llueix el collar de la legió d’Honor –la màxima condecoració
que concedeix el govern francès des del temps de Napoleó I–
i amb el mantell reial, unit per un collar a la N imperial de Na-
poleó. (Aquest va ser el primer retrat oficial de Napoleó III, que
es va intitular emperador l’1 de desembre de 1852. Va ser en-
carregat a Franz Xaver Winterhalter, que havia fet molts retrats
per a la monarquia europea de l’època.)

Doc. 6

• L’escena mostra dues persones de classe baixa preguntant a l’al-
calde què és un plebiscit (que es pot definir com una consulta di-
recta que es fa als ciutadans perquè aprovin o rebutgin una de-
terminada qüestió important, especialment referida a la sobirania
o a poders excepcionals) i aquest enganyant-los, dient-los que
cal respondre que sí. Els dos individus de l’esquerra representen
les classes baixes i l’alcalde representa el poder polític, és a dir, les
classes altes.

• No, ja que cal que es donin uns altres requisits, com ara la sepa-
ració de poders, el respecte dels drets humans, etc. 

Doc. 7

• Una escola per a tots els francesos (Jules Ferry és considerat el pa-
re de l’escola pública francesa), que serveixi per formar l’«esperit
republicà».

• Fa referència a la Revolució Francesa, perquè intenta aplicar a l’en-
senyament els principis del 1789. L’estat representa la nació i té
el deure d’ocupar-se’n. Per això va declarar l’ensenyament esta-
tal (públic) i laic.

Docs. 8 i 9

• Zola acusa el govern d’acceptar la falsedat de les proves contra
Alfred Dreyfus, i denuncia la mala actuació de la justícia. Zola
defensa Dreyfus i el coronel Picquart, «dues víctimes, dos éssers
honestos», i acusa vuit personatges o institucions que en alguns
casos havien ocultat les proves que exculpaven Dreyfus, per la
qual cosa demana que el cas es reobri. El 1894 hi va haver un
gran escàndol a França quan es va descobrir que s’havien lliu-
rat als alemanys uns documents militars molt importants. Calia
trobar un culpable i va resultar que l’oficial Dreyfus era jueu, co-
sa que el convertia automàticament en sospitós. Una carta iden-
tificada com escrita per Alfred Dreyfus, un oficial jueu, capità de
l’exèrcit francès, va ser suficient per acusar-lo d’alta traïció, fer-li
un consell de guerra i condemnar-lo a presó per a tota la vida.
Una part de l’opinió pública, alimentada pel fanatisme antise-
mita, va estar d’acord amb el veredicte. La família de Dreyfus va
fer tot el possible perquè el cas s’investigués, però no ho va acon-
seguir. Ningú no podia posar en dubte els alts comandaments
del Ministeri de la Guerra. Però un any després, el 1896, el coro-
nel Picquart va descobrir el veritable culpable, autor d’una altra
carta similar a la que es va utilitzar per condemnar Dreyfus, el ma-

Unitat 5
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Solucionari
jor Esterházy. Per no reobrir l’affaire Dreyfus, Picquart va ser apar-
tat del cas i desterrat. Els moviments més nacionalistes van con-
tinuar acusant Dreyfus, mentre que l’esquerra creia en la seva in-
nocència. El 1897 Félix Faure es va convertir en president del govern.
El 1898 l’escriptor Émile Zola va prendre partit des del diari Le Fi-
garo; convençut de la innocència de Dreyfus, es va enfrontar a l’o-
pinió pública i el diari li va tancar les portes. Aleshores Zola va adre-
çar una carta oberta al president Faure, que es va publicar al diari
L’Aurore el 13 de gener d’aquell any, fa 110 anys, sota el títol de «J’a-
cusse» (‘Jo acuso’). Aquest article és una de les fites periodístiques
més rellevants de la història de la premsa occidental.

• Activitat lliure. (Aquesta edició de L’Aurore del 13 de gener de 1898,
de la qual es van vendre 300.000 exemplars, va significar un can-
vi transcendental en la idea de la premsa com a espai d’opinió.
Émile Zola va escriure que, «des de llavors, aquest diari es va con-
vertir en el meu refugi, en la tribuna de la llibertat i de la veritat,
on podia dir-ho tot». El diari i l’escriptor es van convertir en un
exemple de compromís, conscient i responsable, amb la llibertat
d’opinió i, sobretot, amb la veritat. La indoblegable lluita per la
veritat i la justícia de Zola en defensa d’Alfred Dreyfus li va valer
grans humiliacions i patiments, de manera que molta gent el
recorda com un monument a la consciència humana.) (Zola va
ser processat i condemnat a un any de presó enmig d’un clima
amenaçador, enterbolit per l’acció de la premsa groga. Amena-
çat, perseguit i difamat, va fugir a Anglaterra i va ser condemnat
en rebel·lia. La premsa estrangera va seguir l’escàndol; la seva cau-
sa va mobilitzar moltes adhesions i reconeixements de francesos
i estrangers. El 1902 Zola va morir a França, i no va ser fins el 12
de juliol de 1906, quatre anys després de la seva mort, que el pro-
cés a Dreyfus es va anul·lar: se’n va reconèixer la innocència i va
ser reintegrat a l’exèrcit amb restitució del grau i honors militars.)

Doc. 11

• No es pot considerar una democràcia, com a molt es pot parlar
d’una «democratització parcial». (El sistema polític alemany con-
cedia amplis poders a l’emperador. Aquest dirigia les forces arma-
des i designava el canceller i el govern.) Sí que era un sistema par-
lamentari. (El Reichstag, la cambra baixa del Parlament, era elegit
per sufragi universal i igual, en què participaven tots els homes
més grans de 25 anys.)

• Tenia un gran poder: dirigia les forces armades i designava el can-
celler i el govern. 

Doc. 12 En primer lloc, protegir el treball a Alemanya; en segon lloc,
millorar els impostos, i, en tercer lloc, donar suport als treballa-
dors. Perquè desconfiava profundament dels socialistes. 

Doc. 13 Perquè va aprovar tres lleis socials sobre l’assegurança de
malaltia, vellesa i accidents laborals que van ser pioneres.

Doc. 14 Resposta lliure. (El tractament que rebien els monarques a
l’edat mitjana i a l’edat moderna.)

Docs. 15 i 16 Perquè aquesta gran diversitat ètnica, cultural i reli-
giosa es va traduir en enfrontaments, desconfiança i rivalitats
entre majories i minories. Des del 1867, Àustria i Hongria tenien
cadascuna un govern i un Parlament, però compartien la po-
lítica exterior, l’educació i l’exèrcit. Els altres pobles de l’Imperi
(polonesos, txecs, croats, serbis, romanesos, italians...) estaven
sotmesos a aquestes dues nacions. Això va provocar alçaments
nacionalistes. Els moviments independentistes i els nacionalis-

mes van ser una amenaça constant per a la supervivència de
l’Imperi austrohongarès.

Doc. 17 Resposta lliure. (Al principi del segle XIX l’Imperi rus s’este-
nia des de la frontera amb Prússia fins a l’oceà Pacífic; Sibèria
havia estat conquerida a mitjan segle XVII. Malgrat això, el do-
mini efectiu sobre el territori rus en general i sobre Sibèria en
particular era molt dèbil; era un territori pràcticament buit i les
comunicacions eren dolentes. Per això, els objectius dels rus-
sos eren la consolidació de la colonització de Sibèria, la con-
questa de l’Extrem Orient als límits amb la Xina i l’expansió cap
a l’Àsia central. L’expansió cap a l’est obeïa probablement a
causes econòmiques, és a dir, al desig de no quedar marginats
de les grans rutes comercials i del comerç amb la Xina, en mans
dels britànics. L’expansió cap al sud responia més aviat a raons
estratègiques, ja que l’Àsia central era un territori molt proper
a la Rússia europea.)

Doc. 18 L’escena mostra una processó de Pasqua a la regió russa
de Kurks. Hi són representats diversos grups socials: senyors,
camperols, sacerdots, militars, etc. 

Doc. 19 La prohibició d’utilitzar la llengua polonesa en les institu-
cions públiques, les escoles, etc.; i les grans dificultats dels
polonesos per accedir als càrrecs públics més elevats i a l’en-
senyament.

Doc. 20 Un grup de reformadors que van fer un cop d’estat el 1876
per instaurar a l’Imperi turc un govern d’estil liberal occidental.
En aquest grup hi havia sectors avançats, intel·lectuals, funcio-
naris i membres de l’exèrcit que criticaven el despotisme del
soldanat. Però després de la revolució, durant el mandat del
nou soldà, Abdul Hamid (1876-1909), es van haver d’exiliar o
van ser perseguits.

Doc. 21

• Turquia; Albània i Macedònia, als Balcans; el Líban, Israel, Jordà-
nia, l’Iraq, part d’Aràbia i el Iemen..., al Pròxim Orient; part d’Egip-
te i Líbia, al nord de l’Àfrica.

• S’havia format en l’edat mitjana.

Doc. 22

• La matança dels serbis.

• La creació d’uns Estats Units d’Europa.

Docs. 23, 24 i 25 El 1873 Alemanya, Àustria-Hongria i l’Imperi rus
van formar l’Aliança dels Tres Emperadors. El 1882 es va crear
la Triple Aliança entre Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia. A fi-
nals del segle XIX i principis del XX es va formar un altre bloc al
voltant de França, que va signar diversos tractats, primer amb
Rússia i després (1904) amb el Regne Unit.

Doc. 26

• Le Petit Journal. A França.

• Exaltant amb símbols i al·legories la gran República francesa, ma-
re amant que acull els seus fills entre els seus braços.

Doc. 27

• Un soldat alemany explica alguna cosa als nens, alguns dels quals
van disfressats, en presència d’una professora. Una ideologia nacio-
nalista, militarista, bel·licista, que pretenia convertir l’Alemanya que
s’acabava de construir en una de les potències europees principals.
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• Resposta lliure. (El bel·licisme alemany va despertar el recel de la
resta de països europeus, sobretot de França, la seva enemiga tra-
dicional, i del Regne Unit. A més, quan una població té una edu-
cació bel·licista i militarista és més propensa a donar suport a les
guerres.)

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Era victoriana. Regnat de Victòria I (1837-1901) al Regne Unit.

Qüestió irlandesa. Irlanda ha estat un dels grans problemes
de la política interna britànica durant segles. Irlanda estava
sota domini anglès des del final de l’edat mitjana, però es va
mantenir com a regne teòricament independent fins al 1800,
any en què es va aprovar l’Act of Union, que va unificar Ir-
landa i la Gran Bretanya en el Regne Unit. Des de llavors, Ir-
landa va mantenir un desafiament constant contra la incor-
poració al Regne Unit, i la tensió va augmentar a partir del
1870.

Tories. Conservadors. Un dels dos partits principals en l’època
victoriana. 

Whigs. Liberals. Juntament amb els tories, eren els dos partits
al voltant dels quals girava la vida política anglesa des de mit-
jan segle XIX.

Home Rule. Llei presentada el 1886 pel primer ministre (whig)
Gladstone, que convertia Irlanda en un territori autònom dins
el Regne Unit. El Parlament britànic no la va aprovar.

Reformes electorals. Des del 1832 van tenir lloc a l’Anglaterra
victoriana successives reformes electorals, que van comportar
l’ampliació del sufragi del dret electoral.

2. Durant el govern del liberal (whig) Gladstone (primer ministre
quatre vegades des del 1868) es van posar en marxa diverses
reformes importants:

– Les reformes religioses, comunes a altres països en aquests
anys, van aixecar suspicàcies en l’Església anglicana oficial.
El 1869, Gladstone va aconseguir la separació de l’estat i de
l’Església anglicana i va suprimir l’obligació de pertànyer a
aquesta Església per ser professor.

– Així es va crear una nova escola amb llibertat confessional,
i al principi del segle XX es van assolir les taxes d’analfabetis-
me més baixes del món.

– Altres reformes importants en aquesta dècada van ser la no-
va llei sindical, la reforma de la justícia i de l’administració i
una nova ampliació del dret electoral el 1884, que va ele-
var fins a cinc milions el nombre d’electors.

– Va promoure la Home Rule, un ampli estatut d’autonomia
per a Irlanda, però no va aconseguir que el Parlament bri-
tànic l’aprovés.

3. Irlanda va ser un dels grans problemes de la política interna bri-
tànica fins a la guerra de la independència (1919-1921). 

Irlanda estava sota domini anglès des del final de l’edat mitjana,
però es va mantenir com a regne teòricament independent fins
al 1800, any en què es va aprovar l’Act of Union, que va unificar Ir-
landa i la Gran Bretanya en el Regne Unit. Des de llavors, Irlanda
va mantenir un desafiament constant contra la incorporació al
Regne Unit, i la tensió va augmentar a partir del 1870, per la crisi
econòmica i l’expulsió de milers d’arrendataris irlandesos de les

terres que eren propietat de terratinents anglesos. Aquests fets
van radicalitzar el moviment nacionalista, liderat des del 1879
per Charles S. Parnell, organitzador del boicot a aquests terrati-
nents.

L’espiral de violència es va intentar frenar mitjançant la realit-
zació d’una reforma agrària i la signatura d’un acord entre el
govern britànic i el líder irlandès (pacte de Kilmainham), amb
el suport del papa Lleó XIII, que va recomanar moderació al
clergat catòlic per evitar que els enfrontaments derivessin en
una guerra civil. 

Des del 1885, els nacionalistes irlandesos van estar presents en
el Parlament britànic i, un any després, Gladstone va presentar
la Home Rule, que convertia Irlanda en un territori autònom dins
el Regne Unit, però el Parlament britànic no la va aprovar.

La qüestió irlandesa va quedar sense resoldre fins a la insurrec-
ció del 1916 a Dublín, que va posar en marxa la divisió de l’illa
entre el nord, de majoria protestant, i el sud, de majoria catò-
lica. La zona catòlica, contrària a la pertinença al Regne Unit, va
aconseguir la independència en la dècada del 1920. 

Però aquest fet no va posar fi del tot al problema irlandès. A
l’Ulster, la zona nord sota sobirania britànica, els enfrontaments
entre la majoria protestant i la minoria catòlica van continuar
durant tot el segle XX.

4. El 1832 es va ampliar el sufragi. El 1867 també va tenir lloc una
nova ampliació del sufragi: es va donar el dret de vot a un mi-
lió de ciutadans, sobretot artesans i obrers de les ciutats; pe-
rò, com que el dret de vot es va vincular a la propietat (per
votar calia posseir una casa o pagar un lloguer), els petits cam-
perols i treballadors del camp sense terra van continuar sen-
se poder votar. El 1884 es va fer una nova ampliació del dret
electoral, que va elevar a cinc milions el nombre d’electors.

5. Activitat lliure. (No va ser fins al 1918 que les dones van poder
exercir el dret al vot al Regne Unit.)

6. Resposta lliure. (El desenvolupament econòmic del Regne Unit
en l’era victoriana va poder contribuir a l’estabilitat política del
país, que va mantenir les institucions tradicionals basades en
la monarquia parlamentària, tot i que es va avançar cap a un
sistema democràtic autèntic. Aquest país no es va veure afec-
tat per les onades de revolucions de caràcter liberal que van
commocionar la resta d’Europa; ben al contrari, els avenços po-
lítics van tenir lloc en un marc d’estabilitat institucional. La llar-
ga crisi que es va estendre des del 1873 fins al 1895 va afectar
sobretot l’agricultura. Molts agricultors van abandonar el camp
i es van traslladar a les ciutats o van emigrar a Amèrica. Si el
1861 la població urbana era del 62 %, el 1891 havia passat al
72 %; és a dir, al final del segle XIX només el 28 % dels angle-
sos vivia en zones rurals. D’altra banda, encara que l’economia
britànica no va disminuir el seu potencial, sí que ho va fer en
xifres relatives: altres països, com Alemanya o els Estats Units,
van aconseguir al final del segle XIX el nivell de desenvolupa-
ment industrial i econòmic del Regne Unit. Però malgrat aquest
declivi relatiu, va continuar sent el centre financer principal grà-
cies a una moneda forta, la lliura esterlina, i al Banc d’Anglater-
ra, que era el més important del món.)

7. Bonapartisme. Política adoptada per Napoleó III, que entenia
el poder com a autoritari, encara que per delegació popular.
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Solucionari
Dret de vaga. Dret a l’aturada col·lectiva del treball que fan de
comú acord els treballadors com a protesta o com mitjà per
aconseguir millores laborals. Es va concedir als obrers france-
sos en la fase liberal (1860-1870) del II Imperi.

Comuna. La Comuna va ser el govern revolucionari que va
exercir el poder a París entre el març i el maig del 1871, fruit
de l’aixecament popular que va seguir la derrota de França en-
front de Prússia. Va ser dissolta per Thiers i seguida d’una du-
ra repressió.

Ensenyament laic. Aliè a l’Església. L’ensenyament estatal laic
es va establir a França el 1882 durant la III República.

Affaire Dreyfus. El 1894 hi va haver un gran escàndol a Fran-
ça quan es va descobrir que s’havien lliurat als alemanys uns
documents militars molt importants. Calia trobar un culpable
i va resultar que l’oficial Dreyfus era jueu, cosa que el conver-
tia automàticament en sospitós. Una carta identificada com
escrita per Alfred Dreyfus, un oficial jueu, capità de l’exèrcit
francès, va ser suficient per acusar-lo d’alta traïció, fer-li un
consell de guerra i condemnar-lo a presó per a tota la vida.
Una part de l’opinió pública, alimentada pel fanatisme anti-
semita, va estar d’acord amb el veredicte. La família de Drey-
fus va fer tot el possible perquè el cas s’investigués, però no
ho va aconseguir. Ningú no podia posar en dubte els alts co-
mandaments del Ministeri de la Guerra. Però un any després,
el 1896, el coronel Picquart va descobrir el veritable culpable,
autor d’una altra carta similar a la que es va utilitzar per con-
demnar Dreyfus, el major Esterházy. Per no reobrir l’affaire
Dreyfus, Picquart va ser apartat del cas i desterrat. Els movi-
ments més nacionalistes van continuar acusant Dreyfus, men-
tre que l’esquerra creia en la seva innocència. El 1897 Félix
Faure es va convertir en president del govern. El 1898 l’escrip-
tor Émile Zola va prendre partit des del diari Le Figaro; con-
vençut de la innocència de Dreyfus, es va enfrontar a l’opinió
pública i el diari li va tancar les portes. Aleshores Zola va adre-
çar una carta oberta al president Faure, que es va publicar al
diari L’Aurore el 13 de gener d’aquell any, fa 110 anys, sota el
títol de «J’acusse» (‘Jo acuso’). Zola va ser processat i condem-
nat a un any de presó enmig d’un clima amenaçador, enter-
bolit per l’acció de la premsa groga. Amenaçat, perseguit i di-
famat, va fugir a Anglaterra i va ser condemnat en rebel·lia. La
premsa estrangera va seguir l’escàndol; la seva causa va mo-
bilitzar moltes adhesions i reconeixements de francesos i es-
trangers. El 1902 Zola va morir a França, i no va ser fins el 12
de juliol de 1906, quatre anys després de la seva mort, que el
procés a Dreyfus es va anul·lar: se’n va reconèixer la innocèn-
cia i va ser reintegrat a l’exèrcit amb restitució del grau i ho-
nors militars.

Anticlerical. Contrari a l’Església catòlica. Durant la III Repúbli-
ca francesa i el II Reich alemany es van posar en marxa diver-
ses mesures i lleis anticlericals.

8. Perquè l’emperador va perdre part dels seus suports, sobre-
tot dels catòlics, per haver afavorit la unitat italiana en contra
dels interessos del papa. L’oposició es va organitzar i va sorgir
amb força el moviment obrer, cosa que va obligar Napoleó III
a fer concessions polítiques i liberalitzadores.

9. Destaquen les mesures dutes a terme en l’ensenyament, amb
la declaració de l’ensenyament estatal (públic) laic el 1882. D’al-

tra banda, des del 1889 fins al 1898 es va elaborar una avança-
da legislació social (lleis d’higiene i seguretat en el treball, llei
de pensions, supressió de la cartilla obrera...).  

10. Resposta lliure. (La carta oberta al president Faure que Émile
Zola va publicar al diari L’Aurore el 13 de gener de 1898, amb
el títol de «J’acusse» (‘Jo Acuso’), en què va denunciar la ma-
la actuació d’alts comandaments del Ministeri de la Guerra i
de la justícia francesa en l’affaire Dreyfus, va comportar un can-
vi transcendental en la idea de la premsa com a espai d’opi-
nió. Émile Zola va escriure que, «des de llavors, aquest diari es
va convertir en el meu refugi, en la tribuna de la llibertat i de
la veritat, on podia dir-ho tot». El diari i l’escriptor es van con-
vertir en un exemple de compromís, conscient i responsa-
ble, amb la llibertat d’opinió i, sobretot, amb la veritat. La in-
doblegable lluita per la veritat i la justícia de Zola en defensa
d’Alfred Dreyfus li va valer grans humiliacions i patiments, de
manera que molta gent el recorda com un monument a la
consciència humana.)

11. Reich: Imperi alemany. El 1871 es va crear el II Reich (‘Segon Im-
peri’) alemany. 

Kulturkampf: En alemany, ‘lluita per la cultura’, va ser una polí-
tica dissenyada pel canceller alemany Otto von Bismarck, sem-
blant a la que es va aplicar a França, amb la implantació de la
separació Església-estat, l’ensenyament públic i el control es-
tatal sobre el clergat. Entre el 1878 i el 1879 Bismarck va anar
abandonant aquesta política i acostant-se al centre catòlic, i el
1887 es van abolir les lleis anticlericals.  

Estratègia preventiva: Política dissenyada pel canceller Otto
von Bismarck contra les possibles dissidències a l’interior d’A-
lemanya i, en el pla exterior, contra la revenja de França, humi-
liada després de la derrota del 1871.

Kàiser: Emperador alemany. 

12. La política social de Bismarck va ser molt avançada: va aprovar
tres lleis socials sobre l’assegurança de malaltia, vellesa i acci-
dents laborals que van ser pioneres. Però va dimitir el març del
1890, després de l’ascens al poder del nou emperador, Guillem
II, i els seus successors amb prou feines van millorar la legisla-
ció social, ja que tenien altres prioritats.

13. Hi havia quatre grans grups, al marge dels petits partits lo-
cals:

– Els liberals, que es dividien entre nacionals i esquerrans.

– Els conservadors, que tenien gran pes entre la burocràcia
prussiana i van estendre el model prussià a la resta d’Ale-
manya. 

– Els socialdemòcrates (SPD), que van néixer el 1875 i van aug-
mentar la seva força política fins a arribar al 30 % de l’electo-
rat el 1912. La seva ideologia era marxista, tot i que hi con-
vivien diversos corrents, moltes vegades enfrontats. 

– El Zentrum, que era un partit catòlic de centre, partidari de
la Gran Alemanya i defensor de l’Església. Va arribar a tenir
el 25 % dels vots.

14. L’eix de la política exterior alemanya en temps de Bismarck era
donar seguretat a l’Imperi, i es va plasmar en l’estratègia pre-
ventiva contra la revenja de França, humiliada després de la der-
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rota del 1871. En la dècada del 1880, Bismarck va tenir dificul-
tats en no donar suport a la política colonial, que defensaven
comerciants i banquers molt influents. Però després de l’ascens
al poder del nou emperador, Guillem II, i de la dimissió de Bis-
marck el 1890, la política exterior alemanya va experimentar
grans canvis. Guillem II va mostrar força interès per l’expansió
imperialista. Von Bülow, canceller des del 1900, va encoratjar
encara més la política expansionista alemanya. El bel·licisme
alemany va despertar el recel de la resta de països europeus,
especialment de França, la seva enemiga tradicional, i del Reg-
ne Unit, que temien que l’expansionisme alemany pogués per-
judicar els respectius imperis colonials.

15. Monarquia dual. Nom amb què es va conèixer l’Imperi austro-
hongarès a partir del compromís del 1867, que va dividir l’Im-
peri en dos regnes: Àustria i Hongria. Des d’aquell any, cadas-
cun d’aquests regnes tenia el seu govern i el seu Parlament,
però compartien la política exterior, l’educació i l’exèrcit. 

Russificació. Política uniformitzadora dels tsars russos, que es va
intensificar a partir de la dècada del 1880. Impulsada pels cer-
cles tradicionalistes, burocràtics i militaristes de la cort i de l’Es-
glésia ortodoxa, va ser en part una expressió de la tendència pa-
neslavista (unió de tots els pobles eslaus sota una monarquia
universal russa) que, des de les dècades de 1850-1860, va tenir
certa vigència a l’Imperi rus i entre grups eslaus dels imperis aus-
trohongarès i otomà. Va consistir en la imposició del rus com
a llengua oficial i la prohibició de l’ús de llengües i dialectes
locals en les institucions educatives, eclesiàstiques i estatals. 

Tsar. Emperador rus.

Soldà. Sobirà de l’Imperi otomà. Fa referència a l’autoritat polí-
tica.

Xària. Codi de lleis sagrades de l’islam. És la base de la legisla-
ció dels estats teocràtics, com era el cas de l’Imperi otomà.

Joves Turcs. Grup de reformadors partidaris d’instaurar en l’Im-
peri otomà un govern d’estil liberal occidental. En aquest grup
hi havia sectors avançats, intel·lectuals, funcionaris i membres
de l’exèrcit que criticaven el despotisme del soldanat. 

16. • En els tres casos, els principals problemes interns derivaven
de la gran diversitat ètnica, cultural i religiosa. . 

– En el cas de l’Imperi austrohongarès, des del 1867, Àustria
i Hongria tenien cadascuna el seu govern i el seu Parla-
ment, però compartien la política exterior, l’educació i l’e-
xèrcit. Els altres pobles de l’imperi (polonesos, txecs, cro-
ats, serbis, romanesos, italians...) estaven sotmesos a
aquestes dues nacions. Això va provocar alçaments nacio-
nalistes. Els moviments independentistes i els nacionalis-
mes van ser una amenaça constant per a la supervivència
de l’Imperi austrohongarès. 

– En el cas de l’Imperi rus, els nacionalismes (polonès, lituà,
etc.) es van incrementar com a reacció davant la política de
russificació del tsarisme, que es va intensificar a partir de la
dècada del 1880. D’altra banda, tot i que el 1861 el tsar Ale-
xandre II va abolir la servitud, la situació del camperolat
rus era intolerable; les insurreccions es van multiplicar i van
ser reprimides severament.

– En el cas de l’Imperi turc, els nacionalismes (balcànic, ar-
meni, etc.) eren cada vegada més intensos. A més, l’is-
lam era l’única religió de l’estat, que atorgava a qui la pro-

fessava certs drets civils i polítics; els súbdits cristians no
tenien cap dret. Alguns sectors avançats pretenien refor-
mar i modernitzar el país, i, al mateix temps, reconciliar
musulmans i cristians.

• Van fer un cop d’estat el 1876 per instaurar a l’Imperi oto-
mà un govern d’estil liberal occidental. Però després de la re-
volució, durant el mandat del nou soldà, Abdul Hamid (1876-
1909), es van haver d’exiliar o van ser perseguits. El 1908 van
participar de nou en un altre cop d’estat, que va obligar el
soldà a convocar eleccions. No obstant això, la suspensió de
la Constitució el març del 1909 va desencadenar la revolució
dels Joves Turcs, que va acabar amb la destitució del soldà i
el nomenament de Mehmet V Resat (1909-1918), que va ini-
ciar un seguit de reformes.

17. Alexandre II va abolir la servitud (1861) perquè la situació del
camperolat rus era intolerable; malgrat tot, el seu estat no va
millorar. També es va iniciar una tímida industrialització, que
va afectar la mineria, i es va començar a construir la xarxa de
ferrocarril (les línies ferroviàries van unir les zones de produc-
ció de cereals amb els ports del Bàltic i del mar Negre). Altres
reformes pretenien modernitzar la justícia, i també es va inten-
tar millorar l’administració territorial amb la creació dels zems-
tvos, o assemblees locals de govern (1864). També es va refor-
mar l’educació, que es va sotmetre al control estatal. L’objectiu
de totes aquestes reformes era modernitzar Rússia.

El seu successor, Alexandre III, va ser més conservador, però va
potenciar el desenvolupament econòmic, i per aconseguir-ho
va dur a terme una reforma fiscal.

18. – L’Imperi austrohongarès es dividia des del 1867 en dos reg-
nes: Àustria, de cultura alemanya, i Hongria, de cultura ma-
giar. A Àustria predominava la població alemanya, però tam-
bé hi havia pobles no alemanys, com els txecs de Bohèmia,
els polonesos i els rutens de Galítzia, o els serbis, els cro-
ats, els eslovens i els italians de Dalmàcia. A Hongria la po-
blació majoritària era la magiar, seguida dels romanesos i
dels eslovacs.

– La diversitat ètnica de l’Imperi rus encara era més gran. Hi pre-
dominaven els eslaus, que eren més del 80% de la població:
russos, ucraïnesos, bielorussos i polonesos. Una altra ètnia im-
portant era la caucàsica, amb una gran varietat interna: geor-
gians, armenis i azerbaidjanesos. L’ètnia groga de l’Àsia la in-
tegraven els uraloaltaics, els turcs i els tàrtars. Els bàltics eren
majoritaris a Letònia, Estònia i Lituània. A tot això s’hi afegia
una comunitat jueva i una altra d’alemanya molt dispersa.

– L’Imperi otomà o turc també estava format per una gran va-
rietat de pobles. El seu territori abastava la península d’Ana-
tòlia, de població turca; els Balcans, on hi havia minories is-
lamitzades i cristianes, i s’estenia cap a l’Orient Mitjà, una part
d’Aràbia i el nord de l’Àfrica.

19. Resposta lliure. (Va permetre alliberar 22,5 milions de serfs.
Però l’aplicació d’aquesta reforma no va millorar la situació del
camperolat rus. Els camperols van continuar adscrits obligatò-
riament al mir o llogaret rural i, a través d’aquesta adscripció,
van continuar depenent del tsar. A més, havien de pagar un
cens als antics senyors a canvi de la llibertat.) 

20. Pau armada. Nom amb què es coneix l’època que va des del
1879 fins a l’esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914. Aquest
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Solucionari
període de pau a Europa es basava en el respecte a l’statu quo
als Balcans que s’havia acordat al congrés de Berlín (1878), i no-
més es va veure alterat per conflictes en altres zones del món;
al mateix temps, però, les potències principals van dur a terme
un rearmament intens. 

Diplomàcia secreta. Fa referència a la signatura de tractats bi-
laterals secrets, per exemple, el que va signar Bismarck amb
Rússia, l’anomenat tractat de Contraassegurança.

Weltpolitik. Traduïda com ‘política mundial’, suposava una mun-
dialització de l’estratègia alemanya centrada en el control de
l’Àfrica central i en la consecució d’àrees d’influència en altres
zones, com el Pacífic o l’Extrem Orient. Va ser desenvolupada
per Guillem II.

Nacionalisme popular. Ideologia sorgida a tots els països euro-
peus des del final del segle XIX, impulsada per la premsa, com
a conseqüència de les velles rivalitats territorials a Europa i de
les tensions relacionades amb l’expansió imperialista a l’Àfri-
ca i l’Àsia.

21. • La primera fase (1871-1879). Bismarck va aconseguir que Ale-
manya, Àustria-Hongria i l’Imperi rus formessin el 1873 l’A-
liança dels Tres Emperadors; Itàlia s’hi va adherir el 1874. 

La segona fase (1879-1885). El 1881 Bismarck va aconseguir
que l’Aliança dels Tres Emperadors es renovés, i d’aquesta ma-
nera el canceller alemany va poder atreure de nou Rússia. El
1882 es va crear la Triple Aliança entre Alemanya, Àustria-Hon-
gria i Itàlia.

La tercera fase (1885-1893). El sistema d’aliances ideat pel
canceller alemany va començar a erosionar-se. L’acostament
entre França i Rússia es va materialitzar en la signatura de dos
tractats entre tots dos països el 1891 i el 1892. La fi de l’aï-
llament de França i l’allunyament de Rússia van significar la
fi de l’era bismarckiana.

• Perquè quan Rússia es va negar a renovar l’Aliança dels Tres
Emperadors, Bismarck va aconseguir signar amb els russos
un tractat secret, l’anomenat tractat de Contraassegurança,
pel qual es comprometien a no intervenir en un conflicte ar-
mat contra l’altre país, excepte si Alemanya atacava França,
o Rússia ho feia a Àustria-Hongria. Evidentment, a Bismarck
no li interessava que Àustria s’assabentés d’aquest tractat.

• L’eix de la política exterior alemanya en temps de Bismarck
era donar seguretat a l’imperi. Per això Bismarck va idear un
sistema d’aliances entre Alemanya, Àustria i Rússia, al qual
després es va associar Itàlia, que pretenia aconseguir dos ob-
jectius: el primer, aïllar França, ja que la pèrdua d’Alsàcia i Lo-
rena després de la guerra del 1870 havia alimentat la reven-
ja i convertia França en un adversari potencial; el segon,
mantenir l’equilibri als Balcans: Bismarck sabia que Àustria i
Rússia tenien interessos enfrontats als Balcans i que aques-
tes tensions podrien ser l’origen d’un conflicte europeu.

Però després de l’ascens al poder del nou emperador, Gui-
llem II, i de la dimissió de Bismarck el 1890, la política exte-
rior alemanya va experimentar grans canvis. Guillem II va mos-
trar gran interès per l’expansió imperialista. Von Bülow,
canceller des del 1900, va encoratjar encara més la política
expansionista alemanya. El bel·licisme alemany va despertar
el recel de la resta de països europeus, especialment de Fran-
ça, la seva enemiga tradicional, i del Regne Unit, que temien

que l’expansionisme alemany pogués perjudicar els respec-
tius imperis colonials.

22. Davant la política alemanya, França va signar tractats primer
amb Rússia i després amb el Regne Unit. El 1904 França i el Reg-
ne Unit van crear l’Entesa Cordial, amb la qual el Regne Unit
pensava contrarestar el creixent poder naval alemany. Amb l’En-
tesa, els francesos van cedir el Sudan i Egipte al Regne Unit, a
canvi del suport britànic en la seva política nord-africana.

23. Activitat lliure.

24. • La tensa situació del continent europeu abans de l’esclat
de la Primera Guerra Mundial el 1914.

• S’hi representen, mitjançant diferents races de gossos i altres
animals, les principals potències europees enfrontades en
aquell moment: d’una banda, el Regne Unit i França; d’una
altra, Alemanya i Àustria-Hongria. Rússia trepitja la cua del
gos austrohongarès.

• La «teoria de l’equilibri» havia caracteritzat la política inter-
nacional europea des del segle XVIII: cap potència tenia una
hegemonia sobre les altres dins Europa (tret de l’interval de
l’Imperi napoleònic). Però la situació es va alterar després de
la unificació d’Alemanya. A més, la política exterior de Gui-
llem II es va centrar a aconseguir un imperi colonial. Angla-
terra va percebre l’actitud alemanya com una amenaça a la
seva hegemonia mundial i es va apropar a França. En la dè-
cada del 1890 es van aconseguir pactes que van dividir el
continent en dos blocs: la Triple Aliança (Alemanya, l’Imperi
austrohongarès i Itàlia) i la Triple Entesa (el Regne Unit, Fran-
ça i Rússia). 

Semblava que els països es preparaven per a la guerra: van
incrementar les despeses militars i la durada del servei mili-
tar, i van fomentar el bel·licisme i l’exacerbació del patriotis-
me nacionalista des de la premsa i les escoles. Alhora, van
augmentar els conflictes de caràcter limitat (al Marroc, als Bal-
cans). L’Imperi otomà s’enfonsava, i Àustria i Rússia pretenien
aprofitar la situació per augmentar el seu poder a la zona.
Rússia donava suport als estats eslaus (Sèrbia i Bulgària) i
intentava impedir que caiguessin sota el poder austríac. Per
la seva banda, Àustria buscava expandir-se per la costa del
mar Adriàtic. Entre el 1908 i el 1913 hi va haver tres crisis greus
a la zona.

25. • En primer lloc, aïllar França, ja que la pèrdua d’Alsàcia i Lore-
na després de la guerra del 1870 havia alimentat la revenja i
convertia França en un adversari potencial; en segon lloc, man-
tenir l’equilibri als Balcans: Bismarck sabia que Àustria i Rússia
tenien interessos enfrontats als Balcans i que aquestes ten-
sions podrien ser l’origen d’un conflicte europeu; i en tercer
lloc, desenvolupar una política de rearmament bèl·lic com a
element dissuasiu per als possibles enemics d’Alemanya.

Bismarck volia aconseguir aquests objectius per mitjà d’un
sistema d’aliances que es va desenvolupar en tres sistemes
o fases.

• França i el Regne Unit, sobretot. 

• Convèncer els països europeus de la utilitat de l’hegemonia
alemanya i mantenir la pau a Europa.

• A la unificació alemanya, aconseguida tot just vint anys
abans.
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26. Activitat lliure.

27. • Els nacionalismes (balcànic, armeni, etc.) eren cada vegada
més intensos. A més, l’islam era l’única religió de l’estat, que
atorgava a qui la professava certs drets civils i polítics; els súb-
dits cristians no tenien cap dret. Alguns sectors avançats pre-
tenien reformar i modernitzar el país, i al mateix temps, re-
conciliar musulmans i cristians. 

• Eren un grup de reformadors partidaris d’instaurar a l’Impe-
ri otomà un govern d’estil liberal occidental. En aquest grup
hi havia sectors avançats, intel·lectuals, funcionaris i mem-
bres de l’exèrcit que criticaven el despotisme del soldanat.
Van fer un cop d’estat el 1876 per instaurar a l’Imperi oto-
mà un govern d’estil liberal occidental. Però, després de la
revolució, durant el mandat del nou soldà, Abdul Hamid
(1876-1909), es van haver d’exiliar o van ser perseguits. El
1908 van participar de nou en un altre cop d’estat, que va
obligar el soldà a convocar eleccions. Però la suspensió de la
Constitució, el març del 1909, va desencadenar la revolució
dels Joves Turcs, que va acabar amb la destitució del soldà i
el nomenament de Mehmet V Resat (1909-1918), que va ini-
ciar un seguit de reformes.

• Resposta lliure. (Els països occidentals estaven satisfets de la
modernització i l’obertura de l’Imperi otomà.) 

• Sembla que Alemanya vol estrènyer llaços amb el nou go-
vern turc. 

28. Activitat lliure. 

29. Activitat lliure. 

30. Activitat lliure. Per exemple:

(Introducció)

(Naturalesa i origen) És un mapa polític que representa les fron-
teres estatals i els sistemes d’aliances que hi havia a Europa el
1908. Hi figuren els dos sistemes d’aliances vigents en aquell
moment, cadascun amb un color.

(Contextualització) El context és l’any 1908, en què els pactes sig-
nats en la dècada del 1890 dividien el continent en dos blocs: 
la Triple Aliança (Alemanya, l’Imperi austrohongarès i Itàlia) i la
Triple Entesa (el Regne Unit, França i Rússia). 

D’altra banda, en aquella època l’Imperi otomà s’enfonsava, i
Àustria i Rússia pretenien aprofitar la situació per augmentar el
seu poder a la zona. Rússia donava suport als estats eslaus (Sèr-
bia i Bulgària) i intentava impedir que caiguessin sota el poder
austríac. Per la seva banda, Àustria buscava expandir-se per 
la costa del mar Adriàtic: el 1908 va annexar Bòsnia i Hercegovi-
na, cosa que va provocar la protesta de Sèrbia, que aspirava a
unir tots els pobles eslaus del sud. Però l’actitud del Regne Unit
de mantenir-se al marge, l’escàs interès de França per interve-
nir en el conflicte i la debilitat russa van obligar els serbis a cedir.

(Comentari o explicació) 

La idea central és la divisió d’Europa en dos bàndols al princi-
pi del segle XX: la Triple Aliança i la Triple Entesa.

Des del 1882, Alemanya, l’Imperi austrohongarès i Itàlia s’ha-
vien unit en la Triple Aliança, a instàncies del canceller alemany
Bismarck, amb la finalitat de donar seguretat a l’Imperi. Per ai-
xò Bismarck va idear un sistema d’aliances entre Alemanya, Àus-

tria i Rússia, al qual després es va associar Itàlia, que pretenia
aconseguir dos objectius: el primer, aïllar França, ja que la pèr-
dua d’Alsàcia i Lorena després de la guerra del 1870 havia ali-
mentat la revenja i convertia França en un adversari potencial;
i el segon, mantenir l’equilibri als Balcans: Bismarck sabia que
Àustria i Rússia tenien interessos enfrontats als Balcans i que
aquestes tensions podrien ser l’origen d’un conflicte europeu.

Però després de l’ascens al poder del nou emperador, Guillem
II, i de la dimissió de Bismarck el 1890, la política exterior ale-
manya va experimentar grans canvis. Guillem II va abandonar
el complex sistema d’aliances construït per Bismarck, que ha-
via garantit la pau a Europa durant gairebé vint anys i va im-
pulsar una política d’hegemonia mundial, la Weltpolitik. El bel·li-
cisme alemany va despertar el recel de la resta de països
europeus, especialment de França, la seva enemiga tradicio-
nal, i del Regne Unit.

El 1904 França i el Regne Unit van crear l’Entesa Cordial, amb
la qual el Regne Unit pensava contrarestar el creixent poder
naval alemany, que ja es preparava per a la guerra. La Triple En-
tesa es va constituir el 1907, quan l’Imperi rus es va adherir a
l’aliança entre França i el Regne Unit.

Semblava que els països es preparaven per a la guerra: es van
incrementar les despeses militars i la durada del servei militar,
i es va fomentar el bel·licisme i l’exacerbació del patriotisme
nacionalista des de la premsa i les escoles. 

31. Segons Chris Cook, es tracta de «la fragmentació d’una regió ge-
opolítica en un gran nombre d’estats antagònics, sovint clients
de potències de l’exterior, com va passar als Balcans abans de la
Primera Guerra Mundial», i des d’aleshores aquest terme s’aplica
a altres zones del món on es produeix un fenomen similar.

32. El problema dels Balcans va ser un dels grans temes de la di-
plomàcia europea a finals del segle XIX i principis del segle XX.
L’Imperi otomà s’enfonsava, i Àustria i Rússia pretenien aprofi-
tar la situació per augmentar el seu poder en la zona. Rússia do-
nava suport als estats eslaus (Sèrbia i Bulgària) i intentava im-
pedir que caiguessin sota poder austríac. Per la seva banda,
Àustria buscava expandir-se per la costa del mar Adriàtic. En-
tre el 1908 i el 1913 es van produir tres crisis greus a la zona.

Perquè el problema dels Balcans va quedar resolt de manera
provisional en els acords i tractats signats després de la Prime-
ra Guerra Mundial, que van donar lloc al naixement d’alguns
nous estats, com Iugoslàvia, un estat plurinacional i multiètnic
que el 1991 es va veure immers en una guerra civil que va du-
rar gairebé cinc anys i que va acabar amb el desmembrament
(Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Montenegro
i Macedònia) i va deixar problemes que encara avui estan pen-
dents de resoldre. (La recent proclamació d’independència de
Kosovo, a la qual Sèrbia s’oposa, n’és un exemple.)

33. La matança de 8.000 bosnians a Srebrenica el 1995. No, alguns
dels principals responsables encara continuen impunes.

34. Activitat lliure.

35. Tot i que la zona ara està en pau, en algunes zones de Bòsnia
i Hercegovina i Kosovo, la tranquil·litat depèn de la presència
de les tropes internacionals de l’ONU, que mantenen el nivell de
tensió, però la retirada d’aquestes tropes pot significar un nou
inici dels enfrontaments.
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Solucionari
SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
I IMPERIALISME 

Preguntes prèvies (pàg. 128)

• En la segona meitat del segle XIX es van produir noves transfor-
macions en l’economia mundial, conegudes amb el nom de Se-
gona Revolució Industrial. A partir de les indústries tradicionals,
que es van continuar expandint, els nous invents van afavorir, so-
bretot, el desenvolupament de tres sectors industrials: l’elèctric,
el químic i el siderúrgic. Les noves indústries es van desenvolu-
par a Alemanya, de manera que, a partir del 1900, aquest país es
va posar al capdavant de les indústries química i elèctrica, i es va
convertir en la segona potència industrial mundial. Principalment
els Estats Units, que es van convertir en la primera potència in-
dustrial del món, i el Japó.

• L’imperialisme a principis del segle XX.

• Resposta lliure. (En el trànsit del segle XIX al XX, les principals po-
tències europees, els Estats Units i el Japó van començar a dur a
terme accions d’expansió imperialista com a conseqüència del
seu desenvolupament industrial, de factors estratègics i geopolí-
tics i d’altres factors de tipus diversos.)

Documents

Doc. 1

• El sector elèctric, la siderúrgia, la química, la construcció d’arma-
ment, els transports, la medicina, etc.

• Resposta lliure. (L’automòbil, el telèfon, els raigs X, l’aspirina, la rà-
dio, etc.) 

• Resposta lliure. (La làmpada de filament incandescent, el gran des-
cobriment d’Edison, va desbancar l’enllumenat de gas; però, a més
de l’enllumenat, la indústria elèctrica va revolucionar el transport
–ferrocarril elèctric, metro, tramvia– i les telecomunicacions –te-
lègraf, telèfon, ràdio–. El sector siderúrgic va progressar en gran
manera amb la invenció del convertidor Bessemer, capaç de pro-
duir grans quantitats d’acer a baix preu; l’acer va tenir immensos
efectes en la indústria naval i la d’armament, així com en l’arqui-
tectura i l’enginyeria, entre altres.)

Doc. 2 Va ser el forn inventat per l’industrial britànic Henry Besse-
mer el 1855 per produir acer de més qualitat. (Es tractava d’un
forn de forma cònica, recobert per dins de maons refractaris,
al qual s’insuflava aire per eliminar les impureses que evita-
ven les propietats òptimes de l’acer –elasticitat, duresa, resis-
tència–.) Aquest invent va tenir una gran importància perquè
era capaç de produir grans quantitats d’acer de més qualitat i
a un preu més baix; i l’acer va tenir immensos efectes en la in-
dústria naval i la d’armament, així com en l’arquitectura i l’en-
ginyeria.

Doc. 3 La creativitat, la imaginació, la iniciativa, la visió, la capaci-
tat de treball, la perseverança, etc.

Doc. 4

• A partir de la Revolució Industrial, que es va iniciar al Regne Unit
el darrer quart del segle XVIII. El Regne Unit tenia abundància de
carbó, una font d’energia capaç de moure les màquines de vapor
que es van utilitzar en la primera fase de la industrialització. Els
combustibles fòssils –el carbó, el petroli i el gas– han estat els

grans protagonistes de l’impuls industrial des de la invenció de la
màquina de vapor fins als nostres dies

• No. El carbó va continuar sent la matèria primera dominant en
la generació d’energia. Però a partir de la segona meitat del segle
XIX i les primeres dècades del XX el petroli va anar adquirint una
importància progressiva.

Doc. 5 Perquè al final del segle XIX, concretament el 1885, Benz ha-
via construït el primer automòbil que utilitzava gasolina com
a combustible. La gasolina es va convertir de seguida en el com-
bustible ideal per al transport lleuger per carretera, gràcies, pot-
ser, a la utilització de motors de poc pes. El primer motor de
gasolina de rendiment acceptable va ser el que va inventar l’a-
lemany Daimler el 1885, però va ser un altre alemany, Karl Benz,
el primer que va aplicar aquest motor a l’automòbil.

Doc. 6

• A l’Amèrica del Nord (concretament als Estats Units) i a Europa.
Perquè eren les regions més industrialitzades.

• Van permetre articular els mercats nacionals i van afavorir el des-
envolupament del comerç.

Doc. 7

• El Regne Unit. 

• Per dues raons. En primer lloc, per les innovacions tècniques: la
substitució dels bucs de fusta pels de ferro i acer, i de les pales per
l’hèlix, que van fer disminuir els costos de manteniment i van per-
metre augmentar l’espai reservat a mercaderies i passatgers. En
segon lloc, l’obertura dels canals de Suez (1869) i de Panamà (1914),
que van escurçar les distàncies i van permetre reduir els preus, 
ja que arribaven productes llunyans més barats.

Doc. 8 El 1870, el Regne Unit era encara la primera potència indus-
trial del món, seguida dels Estats Units, Alemanya i França. En
les dècades següents, el Regne Unit va perdre la supremacia
industrial, ja que la indústria britànica, estretament lligada al
vapor i al carbó, va tenir dificultats per adaptar-se a les innova-
cions tècniques posteriors. Les noves indústries es van des-
envolupar als Estats Units i a Alemanya, de manera que, el 1913,
aquests dos països es van convertir en la primera i la segona
potències industrials del món, respectivament.

Doc. 9 Per la necessitat creixent de capitals per a la investigació
científica i la inversió en màquines i noves tecnologies. D’al-
tra banda, les diferents formes de concentració van ser un in-
tent de les grans empreses per imposar pràctiques monopo-
listes de control dels preus i dels mercats, i de restricció o
eliminació de la competència.

Doc. 10 Per assegurar la independència del país i transformar-lo en
una gran potència.

Doc. 11 El finançament de la indústria exigia grans quantitats de
capital, de manera que el paper dels bancs va ser cada vega-
da més important. La participació bancària en la indústria es va
dur a terme per mitjà dels bancs de negoci, cada vegada més
especialitzats en el préstec a llarg termini a empreses i que ne-
gociaven en borsa amb valors industrials. 

Docs. 12 i 13

• La concentració d’empreses pot ser de dos tipus: horitzontal o ver-
tical. La primera té lloc quan s’associen empreses amb la mateixa

Unitat 6
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activitat productiva, per exemple, diverses empreses automobilís-
tiques. La concentració vertical es dóna quan es fusionen em-
preses de fases productives diferents, per exemple, una indústria
d’automòbils amb una de pneumàtics, etc. 

• Imposar pràctiques monopolistes de control dels preus i dels mer-
cats, i de restricció o eliminació de la competència; en altres pa-
raules, eliminar la competència i dominar el mercat.

Doc. 14

• Amèrica, Rússia, Àfrica, l’Àsia meridional i Oceania.

• Els Estats Units, Rússia, el Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, l’Índia,
l’Imperi otomà i la Xina. 

Doc. 15 Van tenir-hi una gran influència, ja que van contribuir al
descens accelerat i perllongat de la mortalitat, i això, juntament
amb el manteniment d’unes altes taxes de natalitat, va perme-
tre que la població europea creixés a un ritme espectacular en
la segona meitat del segle XIX. 

Doc. 16 Al fort descens de les taxes de mortalitat.

Doc. 17

• Anglaterra (Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda i la colònia del
Cap, a l’actual Sud-àfrica), Alemanya (Estats Units), Rússia (Es-
tats Units, Amèrica del Sud), Irlanda (Estats Units), Itàlia (Estats
Units), península Escandinava (Estats Units), França (nord de
l’Àfrica), etc.

• Des del 1845 fins al 1880. Des del 1880 la majoria dels emigrants
procedien dels països del sud (Itàlia, Espanya, Portugal) i de l’est
d’Europa (Rússia).

Doc. 18 Sí, a Irlanda. Per l’emigració massiva d’irlandesos als Estats
Units.

Doc. 19 Les dures condicions de l’agricultura i la superpoblació.

Doc. 20 La necessitat de trobar un lloc segur on invertir els capitals
sobrants i un mercat per a les seves produccions. 

Doc. 21 Està en contra de la idea de la superioritat d’unes races so-
bre les altres i opina que les nacions més desenvolupades no
tenen dret a explotar les nacions primitives en nom d’una pre-
tesa missió civilitzadora. 

Doc. 22

• Representa la República francesa. 

• Els factors ideològics van tenir un paper essencial en l’expansió
colonial. França, per exemple, es va erigir en la portadora dels
grans principis revolucionaris a la resta del món. (En l’etapa de la
república, durant la Revolució Francesa, el barret frigi es va con-
vertir en símbol de la llibertat, perquè era el barret que en l’anti-
guitat es lliurava als esclaus manumesos.) 

Doc. 23 Els exploradors francesos, dirigits per Pierre Savorgnan de
Brazza, estableixen contacte amb una de les tribus de les ribes
del Congo, a l’oest de l’Àfrica. 

Doc. 24 Resposta lliure.

Doc. 25

• Durant segles, els maharajàs van governar a la península de l’Ín-
dia com els reis a Europa. Aquests senyors regionals eren consi-
derats semidéus i concentraven tots els poders.

• Resposta lliure. (Convèncer els maharajàs de la regió del Panjab
que la presència britànica a la regió els seria beneficiosa.) 

Doc. 26 Perquè en un protectorat la potència protectora controla-
va la política exterior i les riqueses del país, mentre que les
autoritats nadiues controlaven la política interior, de manera
que França evitaria les despeses derivades d’instal·lar a Tunísia
una administració francesa i les friccions que podria compor-
tar el contacte entre dues civilitzacions tan diferents. 

Doc. 27 Una valoració negativa, ja que assenyala que el domini bel-
ga va ser violent i sanguinari. Preocupats únicament per la re-
cerca de cautxú i ivori, els belgues van imposar per la força
als africans tot un seguit d’obligacions –treball forçat, transport
com a portejadors, prestacions personals, lliurament de que-
viures, impostos i taxes– i van reprimir amb duresa qualsevol
intent de protesta o revolta, cosa que es va traduir en l’assassi-
nat de milions de congolesos.

Docs. 28, 29 i 30

• La presència europea a l’Àfrica cap al 1870 (doc. 28) i l’explota-
ció del continent africà en el segle XIX (doc. 29).

• Només algunes zones costaneres. Els portuguesos estaven assen-
tats a les costes d’Angola i Moçambic des del segle XV. Els france-
sos s’havien dirigit a la costa mediterrània africana (Algèria) ja des
de l’any 1830; també s’havien assentat al Senegal i al Gabon. Els
anglesos tenien factories al llarg de gairebé tota la costa africana;
aquestes factories eren punts importants en el proveïment dels
vaixells en la ruta cap a l’Índia, i destaquen Gàmbia, Sierra Leo-
ne, Ghana i la colònia del Cap, al sud del continent.

• Una gran importància, ja que els diferents països van utilitzar sovint
les expedicions científiques i els viatges d’exploració per fer valer els
seus drets sobre una àrea concreta; com a exemple, destaquen 
els viatges de Henry Stanley al servei de Leopold II de Bèlgica i els
de Pierre Savorgnan de Brazza al servei de França.

• Les exploracions de David Livingstone, que va remuntar el riu
Zambesi i va arribar fins a les cascades del llac Victòria; les de
Henry Stanley, que va descobrir les fonts del riu Congo, i les 
de Pierre Savorgnan de Brazza, que va explorar el marge dret del
riu Congo. 

• El francès i el britànic. 

• Perquè les rivalitats entre França i Bèlgica pel Congo i l’interès crei-
xent dels comerciants alemanys per l’Àfrica central van impulsar el
canceller Bismarck, veritable àrbitre de la política europea en aque-
lla època, a celebrar una conferència internacional a Berlín entre el
1884 i el 1885 per establir un seguit d’acords que havien de regir l’o-
cupació del territori africà, és a dir, per regular el repartiment del con-
tinent africà, amb la finalitat d’evitar friccions entre les diverses po-
tències europees.

Doc. 31

• Activitat lliure. (Financer, colonitzador i polític britànic nascut el
1853. Fill d’un pastor protestant, va emigrar a la colònia brità-
nica de Sud-àfrica el 1870 per treballar a la fàbrica de cotó del
seu germà, però un any després la va abandonar per explotar
mines de diamants, i va acabar aconseguint-ne moltes. Junta-
ment amb un grup de socis va fundar la companyia De Beers,
que pels volts del 1890 controlava el 90% de la producció mun-
dial de diamants i que encara perdura. Triat com a parlamen-
tari de la colònia del Cap (1881) i primer ministre del Cap (1890-
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Solucionari
1896), va defensar l’expansió britànica cap al nord. El 1884 va
aconseguir l’annexió britànica de Betxuanalàndia –Botswana–.
Més tard va enganyar el rei dels matabeles, Lobengula, fent-li
signar un tractat pel qual concedia al Regne Unit un extens ter-
ritori, on Rhodes va fundar el 1889 les colònies de Rhodèsia –ac-
tuals repúbliques de Zimbabwe i Zàmbia– i Nyasalàndia –actual
Malawi–.)

• Representa el projecte britànic d’establir un domini continu a l’À-
frica, des del Caire, al nord, fins al Cap, al sud del continent, una
concepció que durant molt temps va inspirar la política colonial
britànica i que en part va ser promoguda per Cecil Rhodes. Van
impedir aquest projecte les aspiracions d’altres països al conti-
nent africà: Portugal, Alemanya... i, sobretot, França. Els france-
sos tenien el propòsit de crear un eix colonial d’oest a est, des de
la costa del Sàhara i Guinea fins al mar Roig. 

Doc. 32 El Regne Unit, França, Rússia, Alemanya i el Japó. (Des-
prés de la guerra de l’Opi, que va tenir lloc entre el 1839 i el
1842, la Xina va quedar oberta a les potències occidentals. El
punt de partida va ser la guerra sinofrancesa, de 1884-1885,
que va permetre a França controlar Indoxina. Des de llavors, i
fins al 1911, les potències europees es van repartir el territori
xinès, i s’hi va sumar el Japó, la política expansionista del qual
va desembocar en la guerra sinojaponesa de 1894-1895. La Xi-
na va quedar dividida en cinc zones d’influència: França con-
trolava el sud-oest; el Regne Unit, el sud; Rússia i el Japó es van
repartir el nord-oest, i Alemanya i el Regne Unit controlaven la
península de Shandong.) 

Doc. 33

• L’expansió imperialista a l’Àsia.

• L’Imperi rus, l’Imperi britànic, l’Imperi francès i l’Imperi holandès,
principalment. 

Al principi del segle XIX l’Imperi rus s’estenia des de la frontera
amb Prússia fins al Pacífic, incloent-hi Sibèria, que havia estat con-
querida a mitjan segle XVII. A mitjan segle XIX els russos es van
dirigir cap al sud, a les terres fèrtils del Turquestan, a l’Àsia central,
i a partir de 1880-1890, amb la construcció del ferrocarril Trans-
siberià, la presència russa es va estendre cap a l’Extrem Orient, cap
a Manxúria, als límits amb la Xina. 

L’Índia va ser la base de l’Imperi britànic a l’Àsia. La presència bri-
tànica a l’Índia era antiga: des del segle XVIII la Companyia Brità-
nica de les Índies Orientals havia anat ocupant terres, amb el su-
port del govern britànic, en concret dels sipais, un exèrcit de
soldats indis enquadrats en l’exèrcit britànic. Després de la re-
volta dels sipais de 1857-1858, el govern britànic va dissoldre la
Companyia de les Índies Orientals i l’Índia es va convertir en una
colònia de la corona anglesa, que quedava representada a la zo-
na per un virrei. Després, els anglesos van ocupar noves zones
de l’Índia i, a més, van estendre les fronteres cap a l’oest (Be-
lutxistan) i l’est (Birmània). A més del control de l’Índia, els an-
glesos dominaven territoris al sud de la península Aràbiga i a
Malàisia. 

La penetració francesa a l’Àsia es va iniciar en l’època de Na-
poleó III, que el 1862 va establir al sud-est asiàtic la colònia de
Cotxinxina (sud de Vietnam). Des d’allà, els francesos es van
estendre per la península d’Indoxina i el 1887 es va crear la Unió
General d’Indoxina (formada per Annam, Tonquín, Cotxinxina i
Cambodja), a la qual el 1893 es va incorporar Laos. Entre el do-

mini francès i el protectorat anglès de Birmània es va deixar una
zona sense conquerir, un estat coixí: Siam, l’actual Tailàndia.

Els holandesos feia uns quants segles que eren a l’actual Indonè-
sia, que els Països Baixos anomenaven Índies holandeses, però el
1882 van reafirmar-ne l’administració.

• L’Imperi otomà, Pèrsia, l’Afganistan, el Nepal, Bhutan i Siam. No
sempre; per exemple, en el cas de Siam, el 1893 se’n va acordar
la neutralitat com a estat independent, però amb algunes retalla-
des pel que fa a la sobirania, el mateix que va passar amb la Xi-
na. 

Doc. 34

• Els anglesos. 

• L’afebliment i la ruïna dels xinesos.

• Que el contraban d’opi s’inscrivís entre els crims castigats amb la
pena de mort. 

Doc. 35 En la majoria dels casos, els indígenes van ser obligats a tre-
ballar en les plantacions i fins i tot van patir maltractaments,
cosa que, de vegades, va provocar dràstiques reduccions de la
població, com al Congo Belga. Aquesta explotació, el treball
forçat i la ruïna de les activitats artesanes de les poblacions
indígenes per la competència industrial europea van fer aug-
mentar la misèria dels indígenes. 

Doc. 36 Va ser la política de segregació racial i d’organització terri-
torial aplicada de manera sistemàtica a Sud-àfrica, un estat mul-
tiracial. L’objectiu de l’apartheid era separar les races des del
punt de vista legal, establint una jerarquia en què la raça blan-
ca dominava la resta (tenien reservades certes ocupacions, per
exemple) i separar-les també des del punt de vista espacial o
geogràfic, amb la creació de territoris reservats a les unes i les
altres.

Doc. 37 Assegurar l’ordre i la prosperitat dels seus veïns.

Doc. 38

• L’expansió imperialista dels Estats Units i del Japó en el trànsit dels
segles XIX al XX.

• El Japó va impulsar la seva expansió a l’Àsia després de la ràpida
industrialització que va experimentar des del 1868. L’objectiu era
aconseguir el domini sobre Corea i la Xina. A finals del segle XIX i
principis del XX, el Japó es va enfrontar a la Xina i Rússia, a les quals
va derrotar, i així va annexar Formosa i Corea, i va crear un protec-
torat a Manxúria.

Els Estats Units van assolir el seu imperi després de derrotar Es-
panya el 1898, amb la qual cosa van ocupar Filipines i Puerto Ri-
co i van passar a controlar Cuba. Tenien com a objectiu consoli-
dar la seva posició al Carib i al Pacífic. 

• Sí, a les Filipines i altres illes del Pacífic. 

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Societat anònima. Tipus de societat en què el capital de l’em-
presa es divideix en accions, que es venen i es compren a la
borsa. Així, moltes persones reuneixen els seus capitals i es con-
verteixen en propietaris de la mateixa empresa. Amb l’emissió
d’accions, l’empresa obté finançament sense haver de dema-
nar préstecs bancaris i pot dur a terme les inversions.
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Hòlding. Societat financera que controla l’activitat d’altres em-
preses mitjançant l’adquisició de totes o una majoria de les se-
ves accions. 

Bancs de negoci. La participació dels bancs en la indústria es
va fer a través dels bancs de negoci, cada vegada més especia-
litzats en el préstec a llarg termini a empreses i que negocia-
ven en borsa amb valors industrials. 

2. Perquè en aquesta fase la indústria va evolucionar a partir de
les innovacions tecnològiques i els descobriments científics, és
a dir, des d’aquest moment la inversió en investigació va ser
bàsica perquè la gran indústria fos competitiva. 

3. • Dues noves fonts d’energia van ser la base d’aquesta sego-
na fase industrial: l’electricitat i el petroli, que es van usar de
manera massiva a partir del segle XX.

A més de les indústries tradicionals (tèxtil, carbó), que es van
continuar expandint, els nous invents van propiciar, sobre-
tot, el desenvolupament de tres sectors industrials: l’elèctric,
el químic i el siderúrgic.

– La indústria elèctrica va revolucionar l’enllumenat (la làm-
pada de filament, el gran descobriment d’Edison, va aca-
bar desbancant l’enllumenat de gas), el transport (ferro-
carril elèctric, metro, tramvia) i les telecomunicacions
(telègraf, telèfon, ràdio).

– La indústria química va tenir un gran impuls per la creació
de nous productes: adobs, articles sintètics (tints i colo-
rants artificials), nous explosius i productes farmacèutics.

– En el sector siderúrgic va tenir lloc un gran progrés amb
la invenció del forn Bessemer, capaç de produir grans quan-
titats d’acer a un preu més baix. L’acer va tenir immen-
sos efectes en la indústria naval i la d’armament, així com
en l’arquitectura i l’enginyeria. També es va desenvolupar
la indústria d’altres metalls i aliatges (alumini, coure, ní-
quel, zinc).

Al mateix temps va tenir lloc un nou canvi transcendental en
els mitjans de transport, amb l’aparició de l’automòbil i de l’a-
vió, que es van desenvolupar sobretot en el segle  XX.

Durant la Primera Revolució Industrial, l’empresa familiar era
la forma d’organitzar una producció poc mecanitzada. En la
segona es van posar en pràctica nous sistemes de producció.

– Es va millorar el procés de treball. L’enginyer Taylor va di-
vidir el treball en tasques petites, la durada de les quals es
cronometrava amb exactitud. Cada obrer s’especialitzava
en una tasca (divisió del treball) i rebia un salari proporcio-
nal a la tasca feta. El treball es va tornar molt eficaç, però
també era més mecànic i monòton.  

Poc després, l’empresari Henry Ford va inventar la cadena
de muntatge (fordisme), que evitava els temps morts entre
les diferents tasques. Amb aquests canvis s’augmentava
el nombre de productes que elaborava cada operari, de ma-
nera que els preus es van reduir i el consum va créixer.

– Es van desenvolupar grans empreses que controlaven els
mercats. 

– Van variar les formes de venda. Es van crear els primers
grans magatzems i es va desenvolupar una nova tècnica
per promoure la compra de béns: la publicitat.

Entre el 1865 i el 1914, el Regne Unit va continuar sent la pri-
mera potència comercial del món, però va perdre la supre-
macia industrial, ja que la indústria britànica, estretament lli-
gada al vapor i al carbó, va tenir dificultats per adaptar-se a
les innovacions tècniques posteriors.

Les noves indústries es van desenvolupar als Estats Units i a
Alemanya, de manera que el 1914 els Estats Units es van con-
vertir en la primera potència agrícola i industrial del món i
Alemanya es va posar al capdavant de les indústries quími-
ca i elèctrica.

• Al començament de la Revolució Industrial al Regne Unit,
la majoria de les empreses eren petites i familiars. El capital
per a les màquines i per pagar els salaris pertanyia exclusiva-
ment a una persona o a una família. Però, a mesura que el
segle XIX avançava, les dimensions de les empreses ana-
ven creixent: cada vegada calia més capital per comprar les
matèries primeres i les màquines, i per contractar un nom-
bre més alt d’obrers. Com que una sola persona no tenia prou
diners per afrontar totes aquestes despeses, van sorgir les so-
cietats anònimes.  

– En les societats anònimes el capital de l’empresa es divi-
deix en accions, que es venen i es compren a la borsa.
Així, moltes persones reuneixen els seus capitals i es con-
verteixen en propietaris de la mateixa empresa. 

– Amb l’emissió d’accions, l’empresa obté finançament sen-
se haver de demanar préstecs bancaris, i així pot dur a ter-
me les inversions.

En aquesta mateixa època van néixer els bancs moderns, que
recollien els estalvis dels seus clients i després els invertien
en la indústria i altres negocis. La participació dels bancs en
la indústria es va fer a través dels bancs de negoci, cada ve-
gada més especialitzats en el préstec a llarg termini a em-
preses i que negociaven en borsa amb valors industrials. La
unió del capital industrial i del capital bancari va obrir pas a
l’anomenat «capitalisme financer».

D’altra banda, durant la Primera Revolució Industrial l’empre-
sa familiar era la forma d’organitzar una producció poc meca-
nitzada. En la Segona Revolució Industrial es van posar en pràc-
tica nous sistemes de producció. Va sorgir la concentració
empresarial i van sorgir els trusts i els hòldings, grups formats
per diverses empreses que buscaven monopolitzar un sector
de la producció i posar fi a la competència.

La nova organització de la producció i el desenvolupament
d’un sistema bancari molt especialitzat i d’institucions finan-
ceres va fer possible un gran moviment de capitals i d’inver-
sions a escala mundial. Les exportacions de capital van pro-
cedir de l’Europa occidental, sobretot del Regne Unit, França
i Alemanya, i es van dirigir a Amèrica, Rússia i als imperis
colonials.

El comerç internacional va experimentar un notable incre-
ment a causa de tres factors fonamentals:

– En primer lloc, el descens dels preus dels productes, que
va fer augmentar el nombre de consumidors. Aquest des-
cens va ser possible per l’adopció dels nous mètodes d’or-
ganització de la producció (màquines, eines especialit-
zades, producció en sèrie).
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Solucionari
– En segon lloc, la revolució dels transports, que va possibi-

litar que els productes arribessin a tots els racons del pla-
neta i que el preu del transport baixés.

– En tercer lloc, el desenvolupament d’un sistema mone-
tari internacional que es va basar en l’acceptació del pa-
tró or per part de les principals potències econòmiques
de l’Europa occidental i els Estats Units.

En aquesta època, Europa va dominar els intercanvis comer-
cials amb la resta del món. Importava matèries primeres (co-
tó, lli, ferro, coure, plom, etc.) i aliments, i exportava els seus
productes manufacturats (tèxtils, béns d’equipament...).

4. L’últim terç del segle XIX els Estats Units van experimentar una
ràpida industrialització que els va convertir en la primera po-
tència industrial del món. Això s’explica per la conjunció de di-
versos factors: un mercat interior molt gran (a causa de l’espec-
tacular increment de la població provocat per la immigració);
l’abundància de recursos minerals, matèries primeres i terra fèr-
til; la ràpida construcció d’una àmplia xarxa ferroviària; una es-
pecialització regional afavorida per la divisió geogràfica del tre-
ball (el país es dividia en un oest agrícola, que absorbia la
producció del nord-est industrial, mentre que el sud-est roma-
nia com a zona productora de matèries primeres: cotó, tabac...),
i la ràpida incorporació de les innovacions tècniques, però so-
bretot del que es va anomenar «sistema manufacturer ameri-
cà», basat en els mètodes de producció en massa i en la pro-
ducció estandarditzada de productes. 

El desenvolupament industrial japonès va estar vinculat a la re-
volució Meiji del 1868. Es va tractar d’una industrialització ba-
sada en una primera fase en l’intervencionisme estatal. L’es-
tat va transformar empreses públiques en indústries civils (tèxtil,
mineria, siderúrgia, construcció naval, ferrocarrils, línies telegrà-
fiques), i també va subvencionar empreses privades i va inver-
tir-hi. A partir del període 1880-1882 l’estat va facilitar a grans
capitalistes l’adquisició de les empreses governamentals, cosa
que va permetre una concentració industrial i financera (els zai-
batsu). El desenvolupament japonès es va veure beneficiat per
una mà d’obra abundant i barata i unes taxes de producció ele-
vades. 

L’arrencada industrial d’Alemanya va tenir lloc després de la
unificació (1871), de manera que el 1900 ja era la segona po-
tència industrial mundial, darrere dels Estats Units. La ràpida
industrialització alemanya es va basar en una política gover-
namental proteccionista, un alt grau de concentració indus-
trial i financera i un desenvolupament considerable dels mit-
jans de transport.

5. Resposta lliure. (El gran impuls dels transports –l’expansió del
ferrocarril i la navegació a vapor, l’aparició del tramvia, del me-
tro, l’automòbil i l’aviació, sobretot– i de les comunicacions –la
invenció del telèfon i la telegrafia sense fils, i el desenvolupa-
ment de la premsa de masses– va tenir importants efectes eco-
nòmics: va facilitar la integració i l’especialització dels mercats
continentals i transoceànics i va contribuir al creixement del
comerç internacional.)

6. El creixement demogràfic va ser degut a un descens de la mor-
talitat accelerat i perllongat, gràcies als progressos en la me-
dicina i la higiene, i al manteniment de les altes taxes de nata-
litat.

7. Els factors van ser el ràpid creixement demogràfic als països
d’origen; les diferències de salari entre els països d’origen i
destinació; la informació i els diners que enviaven els emi-
grants ja establerts, que donaven una imatge d’èxit social; i
també altres raons, com l’abaratiment dels transports, l’ab-
sència de restriccions d’entrada, la disponibilitat de terres ver-
ges, etc.

8. L’emigració del segle XIX es dirigia principalment a territoris poc
poblats amb gran necessitat de mà d’obra; a més, molts dels
emigrants procedien de països desenvolupats. L’emigració ac-
tual prové de països pobres i es dirigeix a països rics, la majo-
ria dels quals ja estan superpoblats.

9. Lliurecanvi: Sistema econòmic basat en el principi de lliure cir-
culació de mercaderies i l’absència de traves o limitacions al co-
merç internacional, especialment la supressió de duanes i aran-
zels.

Proteccionisme: Política econòmica que es caracteritza per la
defensa del comerç, la indústria i l’agricultura d’un país davant
la competència estrangera, mitjançant l’aplicació o l’augment
d’aranzels, o impostos compensatoris, el control sobre el can-
vi de divises, etc.

Imperialisme: Es refereix a l’expansió colonial de l’últim terç
del segle XIX i el principi del XX. A partir dels historiadors i els
escrits marxistes el terme va adquirir unes connotacions ne-
gatives i es va fer sinònim d’explotació i domini d’uns pobles
per uns altres. El terme continua vigent avui dia per designar
la política agressiva i expansionista d’un poble respecte d’un
altre. 

Aculturació: Adopció i assimilació per part d’un poble d’una
cultura diferent de la seva. 

Colònia: Territori sotmès a la sobirania de la potència colonit-
zadora, que l’administra. Aquesta fórmula implica un control
polític de la metròpoli: comporta l’annexió territorial i la pèr-
dua de la sobirania del país colonitzat.

Protectorat: En un protectorat, la potència protectora contro-
lava la política exterior i les riqueses del país, mentre que les
autoritats nadiues controlaven la política interior.

Domini: Era específic de l’Imperi britànic. Era una colònia de
poblament a la qual es va aplicar un sistema d’autogovern. Els
poders del governador estaven limitats per un govern desig-
nat per una assemblea triada pels colons. Gaudia de comple-
ta autonomia en la política interna, però la política exterior es
decidia a la metròpoli.

Mandat: Potestat concedida per la Societat de Nacions a una
potència per exercir el seu domini sobre un territori conside-
rat endarrerit i sense capacitat de regir-se per si mateix com un
estat autònom. Després de la Primera Guerra Mundial es van
concedir diversos mandats al Regne Unit i França, en territo-
ris del Pròxim Orient.

10. Les grans potències es van llançar a l’expansió colonial per fac-
tors molt diferents:

– Factors econòmics. L’imperialisme va ser una conseqüència
de la industrialització. Amb les colònies, els països europeus
pretenien obtenir un lloc segur on invertir els capitals so-
brants, una font barata de matèries primeres, un mercat per
a les seves produccions i un lloc d’assentament per als seus
emigrants. 
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– Factors polítics. Els projectes imperialistes també van obeir
a exigències estratègiques de les grans potències; així, el Reg-
ne Unit va procurar dominar les rutes marítimes i Rússia va
mirar de trobar una sortida a mars lliures de gels. En altres
casos es perseguia augmentar el prestigi internacional del
país o consolidar un sentiment nacional: l’expansió colonial
va comptar amb el suport de l’opinió pública, que s’enorgu-
llia de l’engrandiment dels seus estats. 

– Factors ideològics. El sentiment de superioritat i l’ideal de ci-
vilitzar pobles que es consideraven endarrerits van impulsar
també l’expansió colonial. 

– Factors religiosos. Els missioners cristians, catòlics i protes-
tants van renovar en les colònies el vell impuls evangelitza-
dor. 

– Factors científics. També va ser molt important la inquietud
científica de les societats geogràfiques, que sentien l’impuls
d’omplir els espais buits als mapes. En aquesta línia, es van
organitzar importants expedicions per localitzar, per exem-
ple, les fonts del Nil.

11. • L’imperialisme va ser una conseqüència de la industrialitza-
ció. Amb les colònies, els països europeus pretenien obtenir
un lloc segur on invertir els capitals sobrants, una font bara-
ta de matèries primeres, un mercat per a les seves produc-
cions i un lloc d’assentament per als seus emigrants. 

• Va adoptar diverses formes. Les més freqüents van ser les co-
lònies, els dominis, els protectorats i les concessions.

– Una colònia era un territori sotmès a la sobirania de la po-
tència colonitzadora, que l’administra. Aquesta fórmula
implica un control polític de la metròpoli: comporta l’an-
nexió territorial i la pèrdua de la sobirania del país colonit-
zat.

– En un protectorat, la potència protectora controlava la po-
lítica exterior i les riqueses del país, mentre que les auto-
ritats nadiues controlaven la política interior.

– Els dominis eren específics de l’Imperi britànic. Eren co-
lònies de poblament a les quals es va aplicar un sistema
d’autogovern. Els poders del governador estaven limi-
tats per un govern designat per una assemblea triada pels
colons. Gaudien de completa autonomia en política inter-
na, però la política exterior es decidia a la metròpoli.

– En una concessió, les potències colonitzadores obtenien
avantatges comercials de països que eren independents
i que els cedien un seguit de ports en qualitat de ports
francs.

12. • Els britànics volien unir el Caire, a Egipte, amb el Cap, al sud
del continent, i així formar un eix nord-sud de dominis an-
glesos. Al nord, el domini sobre Egipte, oficialment sota so-
birania turca, va ser la plataforma per a l’ocupació del Sudan,
on «van xocar» amb els francesos a Fashoda el 1898, de ma-
nera que els van tancar el pas cap a l’Índic. Així doncs, en l’ob-
jectiu d’unir el Caire amb el Cap només s’interposava l’Àfrica
Oriental Alemanya (l’actual Tanzània).

Els francesos tenien dos objectius. El primer era unir Algèria
amb el Senegal i amb el Gabon, és a dir, apropiar-se de tota
l’Àfrica occidental; la unió amb el Senegal no va representar
cap problema, i França va aconseguir controlar gairebé tot

el Sàhara. L’altre objectiu era unir l’Atlàntic amb l’Índic a tra-
vés del Sàhara i crear, així, un eix d’oest a est. Aquest segon
objectiu col·lidia clarament amb l’ideal anglès d’unir el Cai-
re amb el Cap, i l’enfrontament armat no va trigar a produir-
se: el 1898 els francesos van ser aturats a Fashoda i expulsats
pels anglesos del Sudan, de manera que l’objectiu francès
va quedar frustrat. 

Els alemanys pretenien, com els francesos, crear un cinturó
de territoris que unís l’Atlàntic amb l’Índic. Per la seva banda,
Portugal estava assentat des de feia segles a les costes d’An-
gola (Atlàntic) i de Moçambic (Índic), i el seu desig era unir
els dos territoris, un objectiu que xocava amb el del Regne
Unit d’unir el Caire amb el Cap. 

Un dels objectius fonamentals de la conferència de Berlín
(1884-1885) va ser aclarir la situació de la conca del riu Con-
go, un territori on confluïen els interessos anglesos, france-
sos, i també portuguesos i alemanys. Leopold II de Bèlgica
havia impulsat la conquesta i l’explotació del territori asso-
ciat a l’explorador Stanley. En la conferència es va reconèixer
al rei Leopold II de Bèlgica la sobirania sobre la conca del riu
Congo, però aquesta sobirania era a títol particular i el Con-
go havia de tenir un estatut d’estat internacional no sotmès
a cap país, ni tan sols a Bèlgica. L’objectiu era que aquest ter-
ritori es convertís en un estat coixí entre els territoris angle-
sos, francesos, alemanys i portuguesos, ja que aquesta era la
zona de màxima disputa.

• En l’ordre polític, la colonització va introduir elements de
la civilització europea: les bases d’una administració mo-
derna i un model d’organització política. Però es van traçar
les fronteres dels imperis sense tenir en compte les diferèn-
cies tribals, lingüístiques o religioses de les poblacions au-
tòctones, i això va provocar conflictes després de la desco-
lonització.

En l’ordre econòmic es va imposar una economia basada en
l’agricultura de plantació i en l’explotació de les mines. Els
camperols indígenes van ser desposseïts de les seves ter-
res per les companyies privades i els artesans no van poder
resistir la competència dels productes europeus.

En l’ordre social, la colonització va provocar la ruptura de la
societat tradicional. Una burgesia europea es va instal·lar als
nivells més alts de l’escala social i els indígenes, considerats
éssers inferiors, van ser marginats: se’ls va obligar a viure en
barris separats, se’ls va prohibir l’entrada en certs llocs, etc.
Com a dada positiva, la mortalitat va disminuir en introduir
les pràctiques sanitàries europees. 

En l’ordre cultural, la imposició de la civilització occidental
a les colònies va originar una profunda crisi de les cultures
autòctones. A més, les elits indígenes van estudiar en univer-
sitats europees i es van occidentalitzar. Curiosament, d’a-
questa elit occidentalitzada van sorgir els líders del movi-
ment descolonitzador, per exemple, Gandhi.

13. L’expansió colonial a l’Àfrica va ser molt ràpida. Abans de l’any
1885 els europeus només havien ocupat alguns llocs del lito-
ral africà i molt poc l’interior. L’any 1885 va tenir lloc a Berlín una
conferència internacional per dissenyar sobre el mapa el repar-
timent del continent negre entre les potències europees. En
pocs anys, a principis del segle XX, l’Àfrica estava dividida entre
diversos imperis colonials.
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L’expansió colonial a l’Àsia no va tenir lloc segons els acords
adoptats en cap conferència internacional. Els límits de les di-
verses zones d’ocupació es van fer per mitjà de pactes entre
les diferents potències. D’altra banda, en aquesta expansió van
participar molts menys països (Rússia, el Regne Unit i França,
fonamentalment). En alguns casos, a més, no es perseguia l’o-
cupació d’un territori, sinó avantatges comercials (com ara a la
Xina). 

14. Resposta lliure.

15. Conquesta de l’Oest. Nom que rep l’expansionisme dels Es-
tats Units fins a finals del segle XIX. Es va dirigir, des dels tret-
ze estats que formaven la Unió llavors, cap als territoris que
s’extenien al seu oest fins arribar a la costa de l’oceà Pací-
fic.

Política del «bon bastó». Política exterior intervencionista que
el president nord-americà Theodore Roosevelt va promou-
re a començaments del segle XX en relació al Carib i al Pací-
fic. (Els Estats Units van impulsar així la independència del
Panamà i van dur a terme intervencions armades a la Repú-
blica Dominicana, Cuba, Nicaragua, Hondures, Haití i la Xi-
na.)

16. Perquè el seu objectiu era aconseguir el domini sobre Corea i la
Xina. 

17. En primer lloc, perquè el sentiment de superioritat del poble nord-
americà va ser exaltat per doctrines diverses. La doctrina Monroe
precisava que el continent americà era l’àrea d’influència dels Es-
tats Units, vedada als europeus; i la doctrina del «Destí Manifest»
defensava que el poble nord-americà era el poble triat per Déu,
cosa que li permetia apropiar-se de les terres que considerava
destinades a formar part dels Estats Units. Aquestes doctrines van
consolidar un fort sentiment nacionalista que es basava en la su-
posada superioritat racial, política, religiosa, cultural i tècnica de
la raça blanca anglosaxona sobre els llatins que poblaven la ma-
joria d’Amèrica.

D’altra banda, perquè les concepcions geopolítiques defen-
sades per l’almirall Alfred T. Mahan també van tenir un gran
seguiment. Mahan era partidari de consolidar la posició dels
Estats Units per mitjà del domini estratègic del mar, mitjan-
çant el control d’importants bases navals i el desenvolupa-
ment d’una flota de guerra, més que no pas per l’annexió de
territoris. 

18. Les raons que expliquen l’imperialisme japonès van ser la pres-
sió demogràfica, la recerca de mercats exteriors per als seus
productes i la provisió de matèries primeres que no tenia (fer-
ro, carbó, petroli, coure, estany...), per consolidar la seva in-
dustrialització. També hi va haver raons ideològiques, ja que
els corrents nacionalistes molt en boga en l’època propugna-
ven la idea d’un «Gran Japó».

Les causes de l’imperialisme dels Estats Units no van ser me-
rament econòmiques, ja que tenia matèries primeres, un am-
pli mercat intern capaç d’absorbir la seva producció i prou ter-
res per als seus habitants. En l’imperialisme nord-americà van
prevaler les raons ideològiques i geopolítiques (vegeu la res-
posta a la pregunta anterior, la 17), unes raons que justifica-
ven el dret a la intervenció per consolidar la posició dels Es-
tats Units.

19. Resposta lliure. 

20. Resposta lliure. 

21. • D’algun diari francès de la segona meitat del segle XIX, com
Le Petit Journal. A l’època de l’imperialisme. 

• La República francesa.

• Darrere la figura femenina que simbolitza França hi ha diver-
sos soldats francesos. En primer pla es veuen, a tots dos cos-
tats de la figura, habitants del nord de l’Àfrica, de l’Àfrica sub-
sahariana o negra, de l’Orient Mitjà i també de l’Extrem Orient,
és a dir, indígenes de les colònies franceses als continents
africà i asiàtic.

• Intenta transmetre que l’ideal de França és civilitzar els po-
bles que es consideraven endarrerits. L’objectiu és justificar
l’expansió imperialista de França.

• Resposta lliure. 

22.

• El britànic, en primer lloc, i el francès. 

• Perquè l’imperialisme va ser una conseqüència de la indus-
trialització. Amb les colònies, els països europeus pretenien
obtenir un lloc segur on invertir els capitals sobrants, una font
barata de matèries primeres, un mercat per a les seves pro-
duccions i un lloc d’assentament per als seus emigrants.

• L’expansió colonial a l’Àfrica va ser molt ràpida. Abans de l’any
1885 els europeus només havien ocupat alguns llocs del li-
toral africà i molt poc l’interior. L’any 1885 va tenir lloc a Ber-
lín una conferència internacional per dissenyar sobre el ma-
pa el repartiment del continent negre entre les potències
europees. En pocs anys, a principis del segle XX, l’Àfrica esta-
va dividida entre diversos imperis colonials. 

L’expansió colonial a l’Àsia no va tenir lloc segons els acords
adoptats en cap conferència internacional. Els límits de les
diverses zones d’ocupació es van fer a través de pactes en-
tre les diferents potències. D’altra banda, en aquesta expan-
sió van participar molts menys països (Rússia, el Regne Unit
i França, fonamentalment). En alguns casos, a més, no es per-

Possessions Àfrica Àsia

Britàniques Egipte, Sudan, Uganda,
Kenya, Rhodèsia, 
Unió Sud-africana

Índia, Birmània,
Malàisia, Oman 

Franceses Àfrica Occidental,
Madagascar, Gabon

Indoxina 

Alemanyes Àfrica Oriental, Àfrica 
del Sud-oest, Camerun

Portugueses Angola, Moçambic

Belgues Congo belga

Holandeses Indonesia

Japoneses Corea, Formosa

Russes Manxúria, 
el Turquestan 

Italianes Líbia, Eritrea, Somàlia 

Nord-americanes Filipines
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seguia l’ocupació d’un territori, sinó avantatges comercials
(com ara a la Xina). 

• Avantatges: les colònies eren un lloc segur on invertir els ca-
pitals sobrants, una font barata de matèries primeres, un mer-
cat per a les seves produccions i un lloc d’assentament per
als seus emigrants. En alguns casos, a més, proporcionaven
avantatges estratègics: per exemple, el control de les princi-
pals rutes marítimes, i avantatges «ideològics», ja que contri-
buïen a augmentar el prestigi internacional del país o con-
solidar un sentiment nacional (l’expansió colonial va comptar
amb el suport de l’opinió pública, que s’enorgullia de l’en-
grandiment dels seus estats). 

L’inconvenient principal era el cost que implicava mantenir
el control de la metròpoli a la colònia, que de vegades sig-
nificava l’establiment d’un govern i una administració colo-
nials (en determinats sistemes o formes de control colonial)
i el manteniment de tropes.

23. • L’evolució de la producció mundial de manufactures, des del
1870 fins al 1913, de quatre països: el Regne Unit, els Estats
Units, Alemanya i França.

• El predomini del Regne Unit, la primera potència industrial
mundial. Perquè la Revolució Industrial s’havia iniciat en
aquest país en l’últim quart del segle XVIII.

• Es va produir algun canvi entre les primeres potències in-
dustrials del món. El Regne Unit va perdre la supremacia 
industrial. Els Estats Units i Alemanya, que el 1913 es van con-
vertir en la primera i la segona potències industrials del món,
respectivament.

• Perquè la indústria britànica, estretament lligada al vapor i al
carbó, va tenir dificultats per adaptar-se a les innovacions tèc-
niques posteriors.

24. • Resposta lliure. 

• Anatole France va ser un escriptor francès de finals del segle
XIX i principis del XX, proper a l’esquerra i molt compromès.
Va donar suport a Émile Zola en el cas Dreyfus i es va oposar
al tractat de Versalles perquè el considerava injust. El 1921 va
rebre el premi Nobel de literatura.

• Denuncia la massacre que estaven patint els nadius del Con-
go en mans dels belgues. (Els congolesos eren obligats a tre-
ballar en les plantacions i fins i tot patien maltractaments, co-
sa que va provocar una dràstica reducció de la població: van
morir milions de persones.) 

• Resposta lliure. (Anatole France ironitza sobre alguns dels fac-
tors que suposadament van impulsar l’expansió colonial, com
l’ideal de les nacions desenvolupades de civilitzar els pobles
que es consideraven endarrerits, o el desig dels missioners
cristians de formar i evangelitzar aquests pobles. La conse-
qüència de l’imperialisme va ser la submissió, la marginació i,
en alguns casos, l’esclavitud dels indígenes.) 

25. Activitat lliure. 

26. Activitat lliure. 

27. Activitat lliure. 

28. El 1898, els Estats Units van intervenir en la guerra que mantenia
Espanya amb les seves colònies de Cuba i Filipines. Després d’a-

niquilar el feble potencial naval d’Espanya, els Estats Units van
forçar la independència de Cuba i la cessió als Estats Units de
Puerto Rico, Filipines i l’illa de Guam, al Pacífic, i van ocupar l’illa
d’Hawaii.

La consolidació dels Estats Units al Carib i al Pacífic es va com-
pletar amb la política intervencionista de Theodore Roosevelt,
president dels Estats Units des del 1901. Roosevelt va impo-
sar la política del «bon bastó», és a dir, el dret dels Estats Units
a intervenir en els assumptes interns de les repúbliques hispa-
noamericanes. Va impulsar Panamà perquè s’independitzés de
Colòmbia, el 1903, i va aconseguir del govern panameny l’o-
cupació militar de tots dos costats del canal, la construcció del
qual va acabar el 1914.

Des de llavors les intervencions armades van ser constants: a
la República Dominicana (1905), a Cuba (1906), a la qual li va
fer cedir una base naval a Guantánamo, a Nicaragua (1909), a
Hondures (1910), a Haití (1914) i a la Xina (per sufocar la «revol-
ta dels bòxers»). 

La justificació dels Estats Units era la defensa dels interessos
nord-americans, que consideraven amenaçats per moviments
desestabilitzadors.

29. Perquè es justifica amb la intenció d’estendre la llibertat, la de-
mocràcia i els drets humans. Per exemple, per la necessitat de
combatre el terrorisme. 

30. Pertanyen a països desenvolupats: els Estats Units sobretot, pe-
rò també Alemanya, el Regne Unit, el Japó i els Països Baixos.

La globalització de l’economia i l’abaratiment dels transports
i les comunicacions han permès que el poder de les empre-
ses multinacionals sigui cada vegada més gran. En l’actuali-
tat, algunes multinacionals tenen un pes similar al d’alguns
estats; per exemple, General Motors té unes vendes similars
a la producció de Dinamarca. Gran part de la producció i el
comerç mundials estan controlats per les multinacionals, que
són empreses registrades en un país, però amb filials en al-
tres països del món. A l’inici del segle XXI, les 1.000 empre-
ses més grans del món produeixen quatre cinquenes parts
de la producció industrial mundial. I aquest tipus d’empreses
són les responsables de més del 45% de les exportacions mun-
dials.

31. La difusió de les polítiques del populisme a l’Amèrica Llatina,
que defineixen els seus objectius en oposició a les polítiques
dels països desenvolupats.  

32. Amb dos arguments principals: l’augment dels líders populis-
tes radicals i l’elecció de governs esquerrans o populistes, i el
distanciament cada vegada més gran d’un seguit d’associa-
cions internacionals o coalicions regionals respecte dels Estats
Units i el seu discurs del lliure comerç.

33. Alguns conflictes de tipus cultural (incloent-hi l’amenaça del
terrorisme islamista), sobretot perquè certes civilitzacions con-
sideren que els seus valors tradicionals estan sent substituïts
pels occidentals. Els creixents governs esquerrans o populistes
de l’Amèrica Llatina i l’Àsia, que s’oposen a les polítiques dels
Estats Units. 

34. Resposta lliure

35. Resposta lliure. 
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Preguntes prèvies (pàg. 160)

• D’una banda, les potències centrals: inicialment Alemanya i l’Im-
peri austrohongarès, als quals es van unir posteriorment l’Impe-
ri otomà i Bulgària; d’una altra banda, les potències aliades: en
un primer moment, França, el Regne Unit, Sèrbia, Bèlgica i Rús-
sia, a les quals es van unir després Itàlia, Grècia, Romania i Por-
tugal. 

• La devastació que causa la guerra. Reflecteix com els estats en-
frontats van utilitzar tots els recursos disponibles per destruir la
capacitat dels altres països d’entaular una guerra i com la guerra
va afectar de manera intensa la població civil. 

• Resposta lliure. (Perquè tot i que es va desencadenar a Europa,
aviat va implicar països de tots els continents i va adquirir una di-
mensió planetària.) Entre el 1914 i el 1918. (Es va iniciar el 28 de
juny de 1914, quan l’arxiduc Francesc Ferran, hereu de la corona
austrohongaresa, va ser assassinat a Sarajevo per un bosnià pro-
serbi. El 23 de juliol, Àustria, amb el suport d’Alemanya, va llançar
un ultimàtum a Sèrbia, i el 28 de juliol li va declarar la guerra; lla-
vors es va originar una reacció en cadena de declaracions de guer-
ra. L’11 de novembre de 1918 es va signar l’armistici a Rethondes:
la guerra havia acabat.)

Documents

Doc. 1 Alemanya. No. (Semblava que els països es preparaven per
a la guerra: van incrementar les despeses militars i la durada
del servei militar, i van fomentar el bel·licisme i l’exacerbació
del patriotisme nacionalista des de la premsa i les escoles.)

Doc. 2 En la dècada de 1890 es van aconseguir pactes que van di-
vidir el continent en dos blocs: la Triple Aliança (Alemanya, l’Im-
peri austrohongarès i Itàlia) i la Triple Entesa (el Regne Unit,
França i Rússia). 

Doc. 3 Que la flota alemanya semblava que es preparava per a la
guerra.

Doc. 4 L’Imperi otomà s’enfonsava, i Àustria i Rússia pretenien apro-
fitar la situació per augmentar el seu poder als Balcans. Rússia
donava suport als estats eslaus (Sèrbia i Bulgària) i intentava
impedir que caiguessin sota el poder austríac. Per la seva ban-
da, Àustria buscava expandir-se per la costa del mar Adriàtic.

Entre el 1908 i el 1913 es van produir tres crisis greus a la zo-
na que van posar a prova els complexos sistemes d’aliances a
Europa: 

– El 1908 l’Imperi austrohongarès va annexar Bòsnia i Herce-
govina, cosa que va provocar la protesta de Sèrbia, que as-
pirava a unir tots els pobles eslaus del sud. Però l’actitud del
Regne Unit de mantenir-se al marge, l’escàs interès de Fran-
ça per intervenir en el conflicte i la debilitat russa van obli-
gar els serbis a cedir. 

– El 1912 els estats balcànics (Sèrbia, Montenegro, Bulgària i
Grècia), amb el suport de Rússia, van formar una Lliga Bal-
cànica amb l’objectiu de repartir-se la franja de territoris
balcànics que posseïa l’Imperi otomà entre els mars Adrià-
tic i Egeu. La Lliga va derrotar Turquia, i va forçar-la a re-
conèixer la independència d’Albània i a cedir la resta dels
territoris. 

– El repartiment d’aquestes restes de l’Imperi otomà entre els
membres de la Lliga va originar, el 1913, una nova guerra en-
tre Bulgària i Sèrbia, aquesta última amb el suport dels altres
estats balcànics. La derrota de Bulgària va provocar una re-
ordenació d’aquests territoris. Sèrbia va ampliar les seves
fronteres i Rússia va ampliar la influència als Balcans, mentre
que Àustria i Alemanya van veure com minvava el seu po-
der a la zona. 

Aquesta situació va ser el precedent d’una nova i definitiva
crisi.

Doc. 5 El problema dels Balcans, o la «qüestió d’Orient», va ser un
dels grans assumptes de la diplomàcia europea de finals del
segle XIX i principis del XX. L’Imperi otomà s’enfonsava, i Àus-
tria i Rússia pretenien aprofitar la situació per augmentar el
seu poder als Balcans. Rússia donava suport als estats eslaus
(Sèrbia i Bulgària) i intentava impedir que caiguessin sota el
poder austríac. Per la seva banda, Àustria buscava expandir-se
per la costa del mar Adriàtic. Entre el 1908 i el 1913 es van pro-
duir tres crisis greus a la zona. L’emperador austríac, el tsar rus
i l’emperador otomà. (Es disputen un tros de tela o paper que
representa una part de la península Balcànica; Bulgària procla-
ma la seva independència, amb el suport de Rússia, mentre
que Àustria s’apodera de Bòsnia i Hercegovina.) La caricatura
tracta de transmetre que Àustria i Rússia pretenien aprofitar la
debilitat de l’Imperi otomà per augmentar el seu poder a 
la zona.

Doc. 6 El Regne Unit opinava que la resposta sèrbia anava més lluny
per satisfer les demandes d’Àustria del que es podia esperar.
Pel sistema d’aliances que hi havia al continent europeu en
aquell moment: es va produir una reacció en cadena de decla-
racions de guerra, i d’un conflicte austroserbi es va passar a una
guerra mundial.

Doc. 7 Que en la Primera Guerra Mundial es van emprar per prime-
ra vegada avenços tecnològics, com ara submarins, avions de
combat, gasos tòxics, tancs, etc.

Doc. 8 Perquè la superioritat numèrica dels aliats era més fictícia
que real. La posició estratègica d’Alemanya i Àustria-Hongria
al centre d’Europa va afavorir el moviment de les seves tropes,
mentre que l’Entesa i els seus aliats estaven fragmentats en dos
fronts sense que la comunicació terrestre fos possible. Per ai-
xò hi havia un relatiu equilibri armamentístic entre tots dos
blocs, encara que en forces marítimes la superioritat britànica
era incontestable.

Docs. 9 i 10 Els governs van utilitzar tots els mitjans de comuni-
cació i publicitat disponibles en aquella època, sobretot la rà-
dio i la premsa escrita, així com la propaganda. En la Prime-
ra Guerra Mundial es van posar en marxa, per primera vegada,
grans campanyes d’informació i propaganda planificades i or-
ganitzades des dels estats, unes campanyes que buscaven
que els ciutadans estimessin la seva pàtria, odiessin l’ene-
mic i treballessin en les fàbriques d’armaments i altres –aquest
és el cas, per exemple, del segon cartell–. Per aconseguir-ho,
van utilitzar missatges destinats a canalitzar emocions, tant
de valor com d’odi, a estimular l’esforç industrial, a promocio-
nar l’estalvi de diners –és el cas del primer cartell– i també de
determinats productes, com combustible i certs aliments, etc.
Les organitzacions caritatives feien campanyes per ajudar els
combatents, els mutilats, etc.

Unitat 7
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L’objectiu dels governs era, a l’interior, inflamar el patriotisme
i l’esperit de resistència de la població civil i dels soldats i, a l’ex-
terior, minar la moral de l’enemic i debilitar-ne la capacitat de
resistència.

Doc. 11 Perquè a partir del 1915 els fronts es van estabilitzar i la guer-
ra va adoptar una tàctica defensiva mitjançant trinxeres.

Doc. 12 Una posició crítica davant la guerra de trinxeres, tàctica que
va representar un cost enorme en pèrdues humanes i unes
condicions de vida terribles per als soldats. 

Doc. 13 Els principals escenaris de la guerra es van situar al front oc-
cidental, al nord-oest de França, i al front oriental, entre Prússia i
Rússia. A partir del 1915 els fronts es van estabilitzar i la guerra va
adoptar una tàctica defensiva mitjançant trinxeres; en aquesta fa-
se van entrar en la guerra l’Imperi otomà i Bulgària a favor dels
imperis centrals, i Itàlia, Romania i Grècia del costat dels aliats; amb
això es van obrir nous fronts secundaris: la frontera austroitaliana
i el Pròxim Orient. (Un altre front va ser la lluita al mar, en què Ale-
manya, que era una potència inferior al Regne Unit, va optar per
la guerra submarina.)

Doc. 14 De manera molt dura. Alemanya i els seus aliats eren con-
siderats els únics responsables de la guerra i la condemnaven
a pagar unes reparacions de guerra elevadíssimes. A més, Ale-
manya havia de reduir els efectius militars i acceptar la des-
militarització de la regió de Renània, que feia frontera amb
França.

Doc. 15 Els imperis alemany, austrohongarès, rus i otomà van cau-
re com a conseqüència directa de la Primera Guerra Mundial,
i els seus territoris van ser dividits en nous estats nacionals o
annexats per altres països.

– Alemanya perdia totes les colònies i havia de retornar Alsà-
cia i Lorena a França, el ducat de Schleswig a Dinamarca, i
Posnània i el corredor de Danzig al nou estat polonès. 

– L’Imperi austrohongarès es va fraccionar en quatre països:
Àustria, Hongria, Iugoslàvia i Txecoslovàquia. 

– De l’Imperi rus es van independitzar Finlàndia, Estònia, Le-
tònia i Lituània. 

– Ressorgia Polònia, amb territoris de Rússia i Alemanya. 

– Itàlia annexava els territoris de Trento i Ístria. 

– L’Imperi otomà es va desintegrar i va quedar reduït a l’ac-
tual Turquia; va perdre part del territori europeu, que va
passar a Grècia i a Romania, i es va veure obligat a cedir als
aliats les províncies de Mesopotàmia, Palestina, Síria i Ar-
mènia.

Doc. 16

• Els deutes derivats de la Primera Guerra Mundial. La causa va ser
que els costos econòmics de la guerra van ser molt elevats.

• En el cas francès el saldo era negatiu: devia 3.500 milions de dò-
lars; en el cas del Regne Unit, el saldo era positiu: li devien 3.500
milions de dòlars, i als Estats Units li devien un total d’11.800 mi-
lions de dòlars. Això només en concepte de deutes per la guer-
ra. (L’economia dels països europeus va quedar molt debilitada
per les despeses de la guerra i, per sufragar-les, van demanar
grans préstecs als Estats Units, que va passar a ser la primera po-
tència.)

Doc. 17

• Alemanya: 15,15 %; Àustria-Hongria: 16,66 %; França: 16,47 %; el
Regne Unit: 7,36 %; Itàlia: 13,39 %; Rússia: 13,07 %; els Estats Units:
2,63 %; Bèlgica: 10,52 %.

• Els països que van perdre més joves respecte del total de mobi-
litzats van ser Àustria-Hongria i França, seguits d’Alemanya, Itàlia,
Rússia i Bèlgica. Perquè eren els països directament implicats en
la guerra i on se situaven els fronts principals i secundaris de la
guerra.

Doc. 18 La incorporació de la dona al món laboral per ocupar els
llocs de treball que van quedar vacants per la gran mobilitza-
ció d’homes durant la guerra.

Doc. 19

• Resposta lliure. (En molts països europeus, alguns dels quals 
s’havien vist implicats en la Primera Guerra Mundial, es va conce-
dir el vot a les dones en l’època posterior a la guerra.)

• Perquè la massiva incorporació de la dona al món laboral per ocu-
par els llocs de treball que havien quedat vacants per la gran mo-
bilització d’homes durant la guerra va permetre cada vegada més
l’accés de la dona a treballs que abans estaven reservats als ho-
mes i va constituir un important al·licient perquè, una vegada aca-
bat el conflicte, es reprengués la lluita organitzada per assolir
l’emancipació femenina.

Doc. 20 L’objectiu principal era assegurar el manteniment de la pau,
la seguretat col·lectiva, el desarmament i la cooperació econò-
mica i cultural entre els diversos estats del món.

Doc. 21 Alguns dels problemes de la postguerra a Europa. La crea-
ció de nous estats satisfeia els desitjos d’independència d’al-
guns pobles, però no va posar fi a totes les situacions conflic-
tives que hi havia, sobretot a l’àrea dels Balcans; així mateix,
molts dels estats sorgits del desmembrament dels imperis van
demostrar una gran inestabilitat. A tots aquests problemes 
s’hi va sumar l’assumpte de les minories nacionals en els nous
estats; en aquest sentit, destacava la presència de considera-
bles minories alemanyes a Polònia, Txecoslovàquia i Roma-
nia, que va ser un motiu de conflicte durant tot el període de
la postguerra.

Doc. 22 Per assegurar que Alemanya pagués les elevades repara-
cions de guerra establertes al tractat de Versalles. 

A causa de l’enfonsament de la seva economia, el govern ale-
many va sol·licitar als aliats buscar noves fórmules per pagar
les reparacions. El resultat va ser el pla Dawes (1924); França va
cedir i va abandonar el Ruhr.

El 1925, en la conferència de Locarno, es va establir un sistema
de garanties mútues entre Alemanya, França, Bèlgica, el Reg-
ne Unit i Itàlia, pel qual es van comprometre a respectar les
fronteres occidentals d’Alemanya, així com a desmilitaritzar Re-
nània. I el 1926 es va admetre Alemanya en la Societat de Na-
cions. 

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Pau armada. Nom amb què es coneix l’època que va des del
1879 fins a l’esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914. Aquest
període de pau a Europa es basava en el respecte a l’statu quo
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Solucionari
als Balcans que s’havia acordat al congrés de Berlín (1878), i no-
més es va veure alterat per conflictes en altres zones del món;
al mateix temps, però, les potències principals van dur a terme
un rearmament intens.

Qüestió d’Orient. Nom amb què es coneix el problema dels Bal-
cans, un dels grans assumptes de la diplomàcia europea de fi-
nals del segle XIX i principis del XX. L’Imperi otomà s’enfonsava,
i Àustria i Rússia pretenien aprofitar la situació per augmentar
el seu poder als Balcans. Rússia donava suport als estats eslaus
(Sèrbia i Bulgària) i intentava impedir que caiguessin sota el po-
der austríac. Per la seva banda, Àustria buscava expandir-se per
la costa del mar Adriàtic. Entre el 1908 i el 1913 es van pro-
duir tres crisis greus a la zona.

Weltpolitik. Traduïda com ‘política mundial’, suposava una mun-
dialització de l’estratègia alemanya centrada en el control de
l’Àfrica central i en la consecució d’àrees d’influència en altres
zones, com el Pacífic o l’Extrem Orient. Va ser desenvolupada
per Guillem II.

Triple Aliança. Aliança formada per Alemanya, l’Imperi austro-
hongarès i Itàlia. Havia estat creada pel canceller alemany Bis-
marck el 1882 i tenia un caràcter defensiu. L’eix de la política
exterior alemanya en temps de Bismarck era donar seguretat
a l’Imperi. Per això Bismarck va idear un sistema d’aliances en-
tre Alemanya, Àustria i Rússia, al qual després es va associar
Itàlia, que pretenia aconseguir dos objectius: el primer, aïllar
França, ja que la pèrdua d’Alsàcia i Lorena després de la guer-
ra del 1870 havia alimentat la revenja i convertia França en un
adversari potencial; el segon, mantenir l’equilibri als Balcans:
Bismarck sabia que Àustria i Rússia tenien interessos enfron-
tats als Balcans i que aquestes tensions podrien ser l’origen
d’un conflicte europeu. D’aquesta manera, els austríacs s’as-
seguraven la protecció de la frontera sud en cas de conflicte
amb Rússia als Balcans; Itàlia rebia garanties enfront d’un atac
francès. 

Triple Entesa. Aliança formada pel Regne Unit, França i Rússia
el 1907. (Davant la política alemanya, França va signar tractats,
primer amb el Regne Unit i després amb Rússia. El 1904 Fran-
ça i el Regne Unit van crear l’Entesa Cordial, amb la qual el Reg-
ne Unit pensava contrarestar el creixent poder naval alemany.
Amb l’Entesa, els francesos van cedir el Sudan i Egipte al Reg-
ne Unit, a canvi del suport britànic en la seva política nord-afri-
cana. La Triple Entesa es va constituir el 1907, quan l’Imperi rus
es va adherir a l’aliança entre França i el Regne Unit.)

2. L’eix de la política exterior alemanya en temps de Bismarck era
donar seguretat a l’Imperi. Per això Bismarck va idear un siste-
ma d’aliances entre Alemanya, Àustria i Rússia, al qual després
es va associar Itàlia, que pretenia aconseguir dos objectius: el
primer, aïllar França, ja que la pèrdua d’Alsàcia i Lorena després
de la guerra del 1870 havia alimentat la revenja i convertia Fran-
ça en un adversari potencial; el segon, mantenir l’equilibri als
Balcans: Bismarck sabia que Àustria i Rússia tenien interessos
enfrontats als Balcans i que aquestes tensions podrien ser l’o-
rigen d’un conflicte europeu.

Però després de l’ascens al poder del nou emperador, Guillem
II, i de la dimissió de Bismarck el 1890, la política exterior ale-
manya va experimentar grans canvis. Guillem II va mostrar gran
interès per l’expansió imperialista. Von Bülow, canceller des
del 1900, va encoratjar encara més la política expansionista

alemanya. El bel·licisme alemany va despertar el recel de la res-
ta de països europeus, especialment de França, la seva ene-
miga tradicional, i del Regne Unit, que temien que l’expansio-
nisme alemany pogués perjudicar els respectius imperis
colonials.

3. Perquè la política exterior alemanya després de la dimissió de
Bismarck va despertar el recel de França i el Regne Unit, sobre-
tot.

Des del 1882, Alemanya, l’Imperi austrohongarès i Itàlia s’ha-
vien unit en la Triple Aliança, a instàncies del canceller alemany
Bismarck, amb la finalitat de donar seguretat a l’Imperi. Per ai-
xò, Bismarck va idear un sistema d’aliances entre Alemanya,
Àustria i Rússia, al qual després es va associar Itàlia, que prete-
nia aconseguir dos objectius: el primer, aïllar França, ja que la
pèrdua d’Alsàcia i Lorena després de la guerra del 1870 havia
alimentat la revenja i convertia França en un adversari poten-
cial; i el segon, mantenir l’equilibri als Balcans: Bismarck sabia
que Àustria i Rússia tenien interessos enfrontats als Balcans 
i que aquestes tensions podrien ser l’origen d’un conflicte eu-
ropeu.

Però després de l’ascens al poder del nou emperador, Guillem
II, i de la dimissió de Bismarck el 1890, la política exterior ale-
manya va experimentar grans canvis. Guillem II va abandonar
el complex sistema d’aliances construït per Bismarck, que ha-
via garantit la pau a Europa durant gairebé vint anys i va im-
pulsar una política d’hegemonia mundial, la Weltpolitik. El bel·li-
cisme alemany va despertar el recel de la resta de països
europeus, especialment de França, la seva enemiga tradicio-
nal, i del Regne Unit.

El 1904 França i el Regne Unit van crear l’Entesa Cordial, amb
la qual el Regne Unit pensava contrarestar el creixent poder
naval alemany, que ja es preparava per a la guerra. La Triple En-
tesa es va constituir el 1907, quan l’Imperi rus es va adherir a
l’aliança entre França i el Regne Unit. 

Semblava que els països es preparaven per a la guerra: es van
incrementar les despeses militars i la durada del servei militar,
i es va fomentar el bel·licisme i l’exacerbació del patriotisme
nacionalista des de la premsa i les escoles. 

4. Les dues crisis marroquines van ser una manifestació del ma-
lestar que es vivia a Europa, que feia presagiar un greu conflic-
te. Les crisis dels Balcans van ser alhora causa i conseqüència de
la guerra; van tenir gran influència en els antecedents i també
en el desencadenant final de la Primera Guerra Mundial.

(Les crisis del Marroc) 

La primera crisi marroquina va tenir lloc el 1905-1906. Guillem II,
aprofitant una visita a Tànger, va proclamar que Alemanya no
permetria que el Marroc passés a ser dominat només per Fran-
ça. Per evitar una guerra a Europa es va convocar la confe-
rència d’Algesires (1906), en la qual es reconeixia la independèn-
cia del Marroc, on s’establia un protectorat francoespanyol, una
solució que beneficiava França. 

El 1911 va tenir lloc la crisi d’Agadir. L’enviament d’un cuiras-
sat alemany a Agadir va provocar una greu crisi que va con-
cloure amb la signatura d’un acord francoalemany pel qual
Alemanya reconeixia el protectorat francoespanyol al Mar-
roc i França li lliurava a canvi una part important del Congo
francès.
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Les crisis marroquines van mostrar la solidesa de l’aliança en-
tre França i Regne Unit, unides enfront d’Alemanya. 

(Les crisis dels Balcans) 

L’Imperi otomà s’enfonsava, i Àustria i Rússia pretenien apro-
fitar la situació per augmentar el seu poder als Balcans. Rússia
donava suport als estats eslaus (Sèrbia i Bulgària) i intentava
impedir que caiguessin sota poder austríac. Per la seva banda,
Àustria buscava expandir-se per la costa del mar Adriàtic. 

Entre el 1908 i el 1913 es van produir tres crisis greus a la zona,
que van posar a prova els complexos sistemes d’aliances a Eu-
ropa: 

– El 1908 l’Imperi austrohongarès va annexar Bòsnia i Herce-
govina, cosa que va provocar la protesta de Sèrbia, que as-
pirava a unir tots els pobles eslaus del sud. Però l’actitud del
Regne Unit de mantenir-se al marge, l’escàs interès de Fran-
ça per intervenir en el conflicte i la debilitat russa van obli-
gar els serbis a cedir.

– El 1912 els estats balcànics (Sèrbia, Montenegro, Bulgària i
Grècia), amb el suport de Rússia, van formar una Lliga Balcà-
nica amb l’objectiu de repartir-se la franja de territoris bal-
cànics que posseïa l’Imperi otomà entre els mars Adriàtic i
Egeu. La Lliga va derrotar Turquia, i va forçar-la a reconèixer
la independència d’Albània i a cedir la resta dels territoris. 

– El repartiment d’aquestes restes de l’Imperi otomà entre els
membres de la Lliga va originar, el 1913, una nova guerra en-
tre Bulgària i Sèrbia, aquesta última amb el suport dels altres
estats balcànics. La derrota de Bulgària va provocar una re-
ordenació d’aquests territoris. Sèrbia va ampliar les seves
fronteres i Rússia va ampliar la influència als Balcans, mentre
que Àustria i Alemanya van veure com minvava el seu po-
der a la zona.

Aquesta situació va ser el precedent d’una nova i definitiva cri-
si. El 28 de juny de 1914 l’arxiduc Francesc Ferran, hereu de la
corona austrohongaresa, va ser assassinat a Sarajevo per un
bosnià proserbi; aleshores Àustria, amb el suport d’Alemanya,
va llançar un ultimàtum a Sèrbia, i el 28 de juliol li va declarar
la guerra; a continuació es va produir una reacció en cadena
de declaracions de guerra.

Els bàndols contendents es van identificar amb els sistemes
d’aliances: la Triple Aliança es va trencar per l’abandó d’Itàlia;
no obstant això, Turquia i Bulgària van donar suport als impe-
ris centrals. Itàlia, Grècia i Romania es van sumar a les files de
l’Entesa. Així, el conflicte balcànic va donar lloc a una guerra
mundial.

5. Perquè en realitat va ser el pretext que Àustria desitjava per ai-
xafar el nacionalisme serbi. El 1913 havia tingut lloc una altra
guerra entre Bulgària i Sèrbia, aquesta última amb el suport de
la resta dels estats balcànics. La derrota de Bulgària havia pro-
vocat una reordenació d’aquests territoris: Sèrbia va ampliar les
seves fronteres i Rússia va ampliar la influència als Balcans, men-
tre que Àustria i Alemanya van veure minvat el seu poder a la
zona. Aquesta situació va ser el precedent d’una nova i defi-
nitiva crisi. El 28 de juny de 1914, quan l’arxiduc Francesc Fe-
rran, hereu de la corona austrohongaresa, va ser assassinat a
Sarajevo per un bosnià proserbi, Àustria, amb el suport d’Ale-
manya, va llançar un ultimàtum a Sèrbia, i el 28 de juliol li va
declarar la guerra.

6. La guerra de moviments fa referència a un tipus de conflicte
en què els fronts es desplacen a causa de l’activitat bèl·lica; men-
tre que la guerra de posicions consistia a consolidar els fronts
i defensar les posicions assolides, i en la guerra de desgast es
tracta d’obligar l’enemic a elevar al màxim les despeses huma-
nes i econòmiques per deixar-lo exhaust.

7. La Primera Guerra Mundial va travessar quatre fases:

– La guerra de moviments (1914). Els països implicats en aques-
ta fase eren Alemanya i Àustria-Hongria, d’una banda, i Sèr-
bia, França, el Regne Unit i l’Imperi rus, de l’altra. Alemanya
va optar per la guerra llampec a l’oest per anul·lar França i
concentrar-se després al front oriental. Però aquesta estra-
tègia va fallar per la ràpida incorporació del Regne Unit a la
guerra i per la resistència francesa al Marne, molt a prop de
París. El que sí que va assolir Alemanya va ser penetrar pro-
fundament a Rússia. 

– La guerra de posicions. A partir del 1915 els fronts es van es-
tabilitzar i la guerra va adoptar una tàctica defensiva mitjan-
çant trinxeres. La nova tàctica va suposar un terrible cost en
pèrdues humanes. En aquesta fase van entrar en la guerra
l’Imperi otomà i Bulgària a favor dels imperis centrals, i Ità-
lia, Romania i Grècia al costat dels aliats; amb això es van
obrir nous fronts secundaris: la frontera austroitaliana i el
Pròxim Orient. Es van succeir batalles sagnants, com les
de Verdun i Somme el 1916, però cap bàndol va assolir un
avanç. 

– L’any 1917. Va ser un any crucial. El front rus es va esfon-
drar per l’esclat de la revolució bolxevic, que va comportar
la retirada de Rússia del conflicte. No obstant això, el factor
més decisiu va ser l’entrada dels Estats Units en la guerra a
favor de les potències aliades, que va proporcionar impor-
tants recursos materials i humans i que va fer decantar la
guerra a favor d’aquest bàndol. 

– La fi de la guerra. Els alemanys van signar amb Rússia el trac-
tat de Brest-Litovsk (1918), cosa que els va permetre traslla-
dar les seves tropes a l’oest. Com a resposta, els francesos
van organitzar una ofensiva a tots els fronts, en la qual van
utilitzar carros de combat i aviació. Els imperis centrals no
van poder resistir i es van rendir: primer Turquia, després Àus-
tria i finalment Alemanya, després de l’abdicació del kàiser
Guillem II. L’11 de novembre de 1918 es va signar l’armisti-
ci: la guerra havia acabat.

8. Perquè la guerra submarina indiscriminada d’Alemanya va co-
mençar a perjudicar els exportadors nord-americans i el seu
prestigi nacional. L’entrada dels Estats Units al costat dels aliats
va ser un factor decisiu perquè els va proporcionar importants
recursos materials i humans i va fer decantar la guerra a favor
d’aquest bàndol. 

9. • Perquè va implicar molts països, que van utilitzar tots els
recursos disponibles per destruir la capacitat dels altres d’en-
taular una guerra, va durar quatre anys llargs i va tenir con-
seqüències desastroses. La Gran Guerra va ser denominada
Primera Guerra Mundial, a posteriori, en relació al conflicte
armat internacional de 1939-1945. Així, doncs, després de la
Segona Guerra Mundial es parla de la Gran Guerra com a Pri-
mera Guerra Mundial.

• Perquè els estats enfrontats van utilitzar tots els recursos dis-
ponibles per destruir la resistència dels altres països. Hi va ha-
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ver una completa mobilització de les rereguardes de cada
país per afrontar l’esforç bèl·lic. Els estats contendents van
adoptar economies de guerra que implicaven tots els sec-
tors: es va fomentar la producció d’armament a les fàbriques,
es va reclutar mà d’obra que substituís els joves que estaven
al front: dones, homes grans, etc., i es va racionar el con-
sum d’aliments per no deixar els exèrcits desproveïts. A més,
es van emprar per primera vegada avenços tecnològics, com
ara submarins, avions de combat, gasos tòxics, tancs, etc.

10. Els països vençuts no van ser escoltats i només van ser cridats
a l’hora de signar els tractats imposats pel Consell dels Quatre,
format pels dirigents de les grans potències vencedores: d’u-
na banda, el Regne Unit i els Estats Units, que estaven en con-
tra d’imposar sancions molt dures a Alemanya, i de l’altra, Fran-
ça i Bèlgica, que exigien que Alemanya pagués les reparacions
de guerra i patís fortes retallades territorials.

11. Perquè va ser el que va regular la pau amb Alemanya, i en
realitat no va ser un acord de pau, sinó una imposició que
els alemanys van haver d’acceptar. Reconeixia Alemanya i els
seus aliats com els únics responsables de la guerra i la con-
demnava a pagar unes reparacions de guerra elevadíssimes.
A més, Alemanya havia de reduir els efectius militars i accep-
tar la desmilitarització de la regió de Renània, que feia fron-
tera amb França.

12. Els imperis alemany, austrohongarès, rus i otomà van caure com
a conseqüència directa de la Primera Guerra Mundial, i els seus
territoris van ser dividits en nous estats nacionals o annexats
per altres països. 

– Alemanya perdia totes les colònies i havia de retornar Alsà-
cia i Lorena a França, el ducat de Schleswig a Dinamarca, i
Posnània i el corredor de Danzig al nou estat polonès. 

– L’Imperi austrohongarès es va fraccionar en quatre països:
Àustria, Hongria, Iugoslàvia i Txecoslovàquia. 

– De l’Imperi rus es van independitzar Finlàndia, Estònia, Le-
tònia i Lituània. 

– L’Imperi otomà es va desintegrar i va quedar reduït a l’actual
Turquia; va perdre part del territori europeu, que va passar a
Grècia i a Romania, i es va veure obligat a cedir als aliats les
províncies de Mesopotàmia, Palestina, Síria i Armènia.

Com a conseqüència d’aquests canvis, Polònia ressorgia, amb
territoris de Rússia i Alemanya, i Itàlia annexava els territoris de
Trento i Ístria.

13. La proposta de Wilson, que va exposar en catorze punts, es re-
sumia en els objectius següents: la supressió de la diplomàcia
secreta, a la qual es va atribuir el desencadenament de la guer-
ra; la llibertat de navegació i de comerç internacional; la reduc-
ció d’armaments; el desmembrament dels vells imperis i el
reconeixement del dret a la independència a les minories èt-
niques i lingüístiques dels pobles que formaven aquests impe-
ris; i la creació d’una Societat de Nacions, la tasca de la qual fos
oferir garanties recíproques d’independència política i territo-
rial tant als estats petits com als grans. 

En general, aquests principis no es van respectar, ja que els aliats
europeus –especialment França i Bèlgica, perquè la posició bri-
tànica era més conciliadora– estaven més preocupats per de-
fensar els seus interessos i castigar Alemanya, que no pas per as-

solir una pau justa. Sí que es va crear la Societat de Nacions, amb
l’objectiu de reunir els principals països del món perquè resol-
guessin els problemes internacionals de manera pacífica.

14. Resposta lliure. (Amb el final de la guerra van desaparèixer els
grans imperis que hi havia a Europa abans del 1914. La revolu-
ció d’octubre del 1917 va acabar definitivament amb l’Imperi rus
dels tsars. En l’antic Imperi alemany, o Segon Reich, i en l’Impe-
ri austrohongarès es van proclamar repúbliques i les constitu-
cions democràtiques es van estendre a molts dels territoris que
havien estat dominats per imperis autoritaris. També va desapa-
rèixer l’Imperi otomà, els territoris del qual van donar lloc a nous
països o van passar a estar sota el domini d’altres potències. D’a-
questa manera, d’acord amb el principi wilsonià del respecte a
les nacionalitats, es van constituir nous estats: Polònia, Finlàndia,
Estònia, Letònia, Lituània, Txecoslovàquia, Iugoslàvia i Hongria.
Una altra conseqüència va ser l’expansió de les democràcies par-
lamentàries per gairebé tot Europa.)

15. • Els Estats Units, que es van convertir en la primera potència
econòmica del planeta, i també el Japó.

• Per als països europeus. Perquè la guerra va provocar destruc-
cions en els mitjans de producció (indústries, zones conrea-
des) i en els transports, i, a més, la seva economia va quedar
molt debilitada per les despeses elevades o costos financers
de la guerra: per finançar la guerra els governs europeus van
incrementar el deute públic intern i van demanar préstecs
bancaris a l’exterior, sobretot als Estats Units. 

• Els Estats Units. Perquè per finançar la guerra els governs eu-
ropeus van incrementar el deute públic intern i van dema-
nar préstecs bancaris a l’exterior, sobretot als Estats Units, i
també perquè la seva producció industrial i el seu produc-
te nacional brut gairebé es van duplicar; a més, el dòlar va
substituir la lliura esterlina com a principal moneda interna-
cional.

16. La guerra va repercutir de manera desigual en els diferents
grups socials. La postguerra va estar marcada per l’oposició en-
tre els «nous rics» i els «nous pobres». Aquests «nous rics» (ban-
quers, comerciants, grans propietaris) van fer grans fortunes
gràcies a la demanda de la guerra, mentre que la resta de la po-
blació s’havia empobrit. Les classes mitjanes, els camperols i els
assalariats van patir els efectes negatius de l’augment dels preus,
del descens de la capacitat adquisitiva i de l’atur. Aquest dete-
riorament del nivell de vida va fer créixer el descontentament
i les tensions socials entre els obrers i les classes mitjanes.

17. Resposta lliure. (Les pèrdues humanes del conflicte van ser molt
grans. Dels 63 milions de mobilitzats, uns nou havien mort i un
nombre igual havien estat ferits i mutilats; a aquests cal afegir-
hi les baixes civils causades de manera indirecta pel conflicte.
Els països que van perdre més joves respecte del total de mo-
bilitzats van ser Àustria-Hongria i França, seguits d’Alemanya,
Itàlia, Rússia i Bèlgica. A més, les privacions alimentàries i les
mancances sanitàries van facilitar la propagació de la terrible
grip del 1918, que va provocar la mort de sis milions d’euro-
peus i de 22 milions de persones a escala mundial.)

Aquestes pèrdues demogràfiques van comportar, a més, un
descens de la natalitat en les generacions posteriors, i, amb ai-
xò, una disminució de la població activa i del nombre de con-
sumidors potencials.
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18. • Perquè no disposava ni d’exèrcit ni de capacitat executiva
per forçar el compliment de les seves resolucions. A més, no
es va permetre que s’hi adherissin els vençuts ni la Rússia
soviètica, i això va significar que un seguit de països que te-
nien gran pes internacional quedessin fora de l’organitza-
ció. Finalment, va influir-hi molt que no hi participessin els
Estats Units, que van iniciar una política internacional aïlla-
cionista després que el seu Senat no ratifiqués el tractat de
Versalles.

• La qüestió de les nacionalitats i el càstig establert per a Ale-
manya, que es va agreujar amb la decisió de França d’ocu-
par la conca industrial del Ruhr.

La qüestió de les nacionalitats. La creació de nous estats
satisfeia els desitjos d’independència d’alguns pobles, però
no va posar fi a totes les situacions conflictives, sobretot a l’à-
rea dels Balcans; així mateix, molts dels estats sorgits del des-
membrament dels imperis van demostrar una gran inesta-
bilitat. A tots aquests problemes s’hi va sumar l’assumpte de
les minories nacionals als nous estats; en aquest sentit, des-
tacava la presència de considerables minories alemanyes a
Polònia, Txecoslovàquia i Romania, que va ser motiu de con-
flicte durant tot el període de la postguerra. 

L’ocupació francesa de la conca industrial del Ruhr, per as-
segurar que Alemanya pagués les elevades reparacions de
guerra establertes al tractat de Versalles. A causa de l’enfon-
sament de la seva economia, el govern alemany va sol·licitar
als aliats buscar noves fórmules per al pagament de les re-
paracions. El resultat va ser el pla Dawes (1924); França va ce-
dir i va abandonar el Ruhr. 

19. • L’etapa entre el 1919 i el 1924 va ser especialment inesta-
ble per a Europa, a causa de les tensions i els problemes de-
rivats de les nacionalitats i de la decisió de França d’ocupar
la conca industrial del Ruhr. (Vegeu la resposta a la pregun-
ta anterior.) A partir del 1924 es va produir una certa disten-
sió, basada sobretot en l’intent de resoldre el problema ale-
many.

• La guerra i l’afirmació del principi wilsonià del dret dels po-
bles a decidir el seu propi destí van impulsar en les colò-
nies el despertar d’una consciència nacional. Però els grans
imperis colonials (el Regne Unit i França) no van aplicar aquest
principi ni a les seves colònies ni a les colònies alemanyes a
l’Àfrica, que es van repartir i van convertir en mandats ges-
tionats per aquestes potències. D’altra banda, a més de les
sancions del tractat de Versalles, es va desposseir Aleman-
ya del seu imperi colonial extraeuropeu, que va ser repartit
entre altres potències en forma de mandats sota la supervi-
sió de la Societat de Nacions. 

Va destacar especialment el problema del Pròxim Orient. D’u-
na banda, britànics i francesos van prometre als àrabs, a can-
vi de la seva lluita contra els turcs, la formació d’un gran reg-
ne àrab. Però només es va constituir un regne en la península
Aràbiga. D’una altra banda, també es va oferir als jueus, el
1917, la creació d’una «llar nacional jueva» (Declaració Bal-
four); d’aquesta manera intentaven assolir el suport financer
dels Estats Units, on la minoria jueva constituïa un important
grup de pressió (moviment sionista). El descontentament
dels àrabs en saber que britànics i francesos havien decidit
en secret repartir-se els territoris turcs del Pròxim Orient, so-

ta la forma de mandats, i el corrent d’emigració de jueus pro-
cedents sobretot de l’Europa central i oriental cap a Palesti-
na amb el propòsit de crear-hi un estat, van plantejar un greu
problema en la regió.

20. Resposta lliure. (Consolidar els seus interessos econòmics i
estratègics en la regió, en la qual se situaven els recursos pe-
trolífers més importants.) 

21. Activitat lliure. 

22. • L’assassinat de l’arxiduc Francesc Ferran, hereu de la coro-
na austrohongaresa, per un bosnià proserbi. A Sarajevo, el 28
de juny de 1914. 

• L’arxiduc, la seva esposa i l’assassí. 

• Perquè va ser el pretext que Àustria desitjava per aixafar el
nacionalisme serbi. El 1913 havia tingut lloc una altra guerra
entre Bulgària i Sèrbia, aquesta última amb el suport de la
resta dels estats balcànics. La derrota de Bulgària havia pro-
vocat una reordenació d’aquests territoris: Sèrbia va ampliar
les seves fronteres i Rússia va ampliar la influència als Balcans,
mentre que Àustria i Alemanya van veure minvat el seu po-
der en la zona. Aquesta situació va ser el precedent d’una no-
va i definitiva crisi. El 28 de juny de 1914, quan l’arxiduc Fran-
cesc Ferran, hereu de la corona austrohongaresa, va ser
assassinat a Sarajevo per un bosnià proserbi, Àustria, amb
el suport d’Alemanya, va llançar un ultimàtum a Sèrbia i des-
prés li va declarar la guerra. 

23. • A la Primera Guerra Mundial. 

• La fi de l’hegemonia mundial d’Europa. En les grans pèrdues
demogràfiques i materials, i en les greus conseqüències eco-
nòmiques i socials de la guerra en els països europeus. 

• Conseqüències demogràfiques. Les pèrdues humanes del
conflicte van ser molt grans: dels 63 milions de mobilitzats,
uns nou havien mort i un nombre igual havien estat ferits
i mutilats; a aquests cal afegir-hi les baixes civils causades
de manera indirecta pel conflicte. Els països que van per-
dre més joves respecte del total de mobilitzats van ser Àus-
tria-Hongria i França, seguits d’Alemanya, Itàlia, Rússia i Bèl-
gica. A més, les privacions alimentàries i les mancances
sanitàries van facilitar la propagació de la terrible grip del
1918, que va provocar la mort de sis milions d’europeus i
de 22 milions de persones a escala mundial. Aquestes pèr-
dues demogràfiques van comportar, a més, un descens de
la natalitat en les generacions posteriors, i, amb això, una
disminució de la població activa i del nombre de consumi-
dors potencials.

Conseqüències econòmiques. D’altra banda, la guerra va pro-
vocar destruccions en els mitjans de producció (indústries,
zones conreades) i en els transports i, a més, l’economia va
quedar molt debilitada per les elevades despeses o costos
financers de la guerra: per finançar la guerra els governs
europeus van incrementar el seu deute públic intern i van
demanar préstecs bancaris en l’exterior, principalment als Es-
tats Units. 

Conseqüències socials. La guerra va repercutir de manera des-
igual en els diferents grups socials. La postguerra va estar mar-
cada per l’oposició entre els «nous rics» i els «nous pobres».
Aquests «nous rics» (banquers, comerciants, grans propieta-
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ris) van fer grans fortunes gràcies a la demanda de la guerra,
mentre que la resta de la població s’havia empobrit. Les clas-
ses mitjanes, els camperols i els assalariats van patir els efec-
tes negatius de l’augment dels preus, del descens de la capa-
citat adquisitiva i de l’atur. Aquest deteriorament del nivell de
vida va fer créixer el descontentament i les tensions socials en-
tre els obrers i les classes mitjanes.

• Els Estats Units, principalment, i també el Japó. Perquè per
finançar la guerra els governs europeus van incrementar el
seu deute públic intern i van demanar préstecs bancaris a
l’exterior, sobretot als Estats Units, i també perquè la seva
producció industrial i el seu producte nacional brut gairebé
es van duplicar; a més, el dòlar va substituir la lliura esterli-
na com a principal moneda internacional. 

• Resposta lliure. 

24. Activitat lliure. 

25. • Assegurar una pau justa i duradora. (Alguns d’aquests punts
o objectius concrets eren els següents: la supressió de la di-
plomàcia secreta, a la qual es va atribuir el desencadena-
ment de la guerra; la llibertat de navegació i de comerç in-
ternacional; la reducció d’armaments; el desmembrament
dels vells imperis i el reconeixement del dret a la indepen-
dència a les minories ètniques i lingüístiques dels pobles
que formaven aquests imperis; i la creació d’una Societat de
Nacions, la tasca de la qual fos oferir garanties recíproques
d’independència política i territorial tant als estats petits com
als grans.)

• En general, aquests principis no es van respectar, ja que els
aliats europeus –especialment França i Bèlgica, perquè la po-
sició britànica era més conciliadora– estaven més preocu-
pats per defensar els seus interessos i castigar Alemanya, que
no pas per assolir una pau justa. Sí que es va crear la Socie-
tat de Nacions, amb l’objectiu de reunir els principals paï-
sos del món perquè resolguessin els problemes internacio-
nals de manera pacífica.

• Els tractats de pau, sobretot el tractat de Versalles, que va
regular la pau amb Alemanya, en realitat no va ser un acord
de pau, sinó una imposició que els alemanys van haver
d’acceptar. Reconeixia Alemanya i els seus aliats com els
únics responsables de la guerra i la condemnava al paga-
ment d’unes reparacions de guerra elevadíssimes. A més,
Alemanya havia de reduir els seus efectius militars i accep-
tar la desmilitarització de la regió de Renània, que feia fron-
tera amb França.

• Resposta lliure. 

• No. No van ratificar els tractats i no van participar en la So-
cietat de Nacions, sinó que van iniciar un període d’aïllacio-
nisme i es van desentendre de la política internacional.

26. • A l’evolució de les fronteres estatals i els règims europeus
abans i després de la Primera Guerra Mundial. Europa. 1880
i 1920. 

• Els quatre colors representen quatre formes de sistema po-
lític. Les dues esferes localitzen els principals problemes na-
cionalistes i fronterers.

27. • Són mapes polítics. Són mapes estàtics: representen una si-
tuació històrica concreta (la del 1880 i la del 1920), encara

que si els comparem ens permeten analitzar l’evolució de les
fronteres estatals i dels règims polítics a Europa abans i des-
prés de la Primera Guerra Mundial. 

• Els mapes mostren la situació política d’Europa en les dèca-
des anteriors a la Primera Guerra Mundial i immediatament
després.

28. • El 1880, tot just una vintena. El 1920, vint-i-vuit estats.

• Els règims autoritaris i fins i tot autocràtics. (Autocràcia o ‘go-
vern d’un mateix’: sistema de govern autoritari en què la vo-
luntat d’un sobirà era la llei suprema.)

Els règims democràtics.

• Principalment, la Primera Guerra Mundial. Els imperis ale-
many, austrohongarès, rus i otomà van caure com a conse-
qüència directa de la Primera Guerra Mundial, i els seus terri-
toris van ser dividits en nous estats nacionals o annexats per
altres països.

– Alemanya perdia totes les colònies i havia de retornar Al-
sàcia i Lorena a França, el ducat de Schleswig a Dinamar-
ca, i Posnània i el corredor de Danzig al nou estat polonès. 

– L’Imperi austrohongarès es va fraccionar en quatre països:
Àustria, Hongria, Iugoslàvia i Txecoslovàquia. 

– De l’Imperi rus es van independitzar Finlàndia, Estònia, Le-
tònia i Lituània. 

– Ressorgia Polònia, amb territoris de Rússia i Alemanya. 

– Itàlia annexava els territoris de Trento i Ístria. 

– L’Imperi otomà es va desintegrar i va quedar reduït a l’ac-
tual Turquia; va perdre part del territori europeu, que va
passar a Grècia i a Romania, i es va veure obligat a cedir als
aliats les províncies de Mesopotàmia, Palestina, Síria i Ar-
mènia.

• En un règim democràtic, les decisions són adoptades pel
poble, generalment mitjançant mecanismes de participa-
ció directa o indirecta que confereixen legitimitat als seus
representants. En un règim autoritari, una persona o un
grup de persones concentra tots els poders i pren les de-
cisions sense tenir en compte la resta de la població.

Perquè amb el final de la guerra van desaparèixer els grans
imperis que hi havia a Europa abans del 1914, i d’acord amb
el principi wilsonià del respecte a les nacionalitats i a la lliber-
tat, es van constituir llavors nous estats democràtics: Polò-
nia, Finlàndia, Estònia, Letònia, Lituània, Txecoslovàquia, Iu-
goslàvia i Hongria.

29. • Resposta lliure. (Mostren el profund canvi territorial –de fron-
teres– i polític –de règims– que va tenir lloc al continent eu-
ropeu entre el 1880 i el 1920.) 

• Resposta lliure. (No. Per exemple, els territoris dels imperis
alemany, austrohongarès, rus i otomà no haurien estat divi-
dits en nous estats nacionals o annexats per altres països, si-
nó que més aviat haurien ampliat les seves fronteres a cos-
ta dels països vençuts.)

• Resposta lliure. (Al segon.) 

30. El feminisme ha tingut un paper fonamental en la lluita em-
presa per les dones per aconseguir la igualació de drets amb
l’home; va sorgir en la Il·lustració i amb les idees d’igualtat i lli-
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bertat promogudes per la Revolució Francesa. El moviment su-
fragista, o sufragisme, va néixer en el segle XIX, amb la reclama-
ció de drets polítics per a la dona, en particular el dret al vot. 

31. Perquè després de la Revolució Francesa i les revolucions libe-
rals de la primera meitat del segle XIX, les dones es van ado-
nar que l’accés al vot o sufragi era el primer pas per aconseguir
posar fi als greuges que patien en l’àmbit laboral i en altres,
amb totes les discriminacions de què eren víctimes; veien que
només així la dona assoliria ser independent políticament i eco-
nòmicament.

32. En el document 28, les diferències de gènere (en altres pa-
raules, la discriminació de les nenes i les dones) que es donen
en l’actualitat a tot el món. En el document 29, la repressió con-
tra les dones que protesten contra aquestes discriminacions
en un país islàmic com l’Afganistan. 

33. No. Als països desenvolupats les dones tenen avui dia dret al
vot i són iguals que els homes davant la llei, encara que la igual-
tat real no s’ha aconseguit encara, ja que en molts casos no re-
ben el mateix salari que un home pel mateix treball, s’enfron-
ten a la necessitat d’haver de conciliar la vida laboral amb la
vida familiar (la cura dels fills, les tasques de la llar), etc. Respos-
ta lliure.

LA REVOLUCIÓ RUSSA I L’URSS 

Preguntes prèvies (pàg. 180)

• Va ser decisiva perquè la revolució d'octubre del 1917 va signifi-
car la presa del poder dels bolxevics a Rússia i va donar lloc al nai-
xement d'un estat totalitari comunista, que poc després es va ano-
menar Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS). A
l'octubre els bolxevics van intentar per segona vegada enderro-
car el govern provisional i van tenir èxit: la nit del 24 d'octubre, els
soviets, controlats pels bolxevics, es van apoderar dels punts es-
tratègics de la capital; la caiguda del govern provisional es va con-
sumar després de l'assalt al Palau d'Hivern, el dia 25.

• El febrer del 1917. Les masses agrupades en consells d'obrers, sol-
dats i camperols, anomenats soviets, van iniciar un moviment re-
volucionari a Sant Petersburg que va provocar l'abdicació del tsar.
Era una monarquia absoluta. 

El monarca, el tsar, concentrava en les seves mans el poder su-
prem de l'estat. Per governar, el tsar se sustentava en la noblesa,
l'Església ortodoxa, l'exèrcit i la burocràcia. Hi havia un Parlament
(la Duma), però els seus poders eren molt limitats, ja que el tsar
podia convocar o dissoldre la Duma quan volgués. No hi havia lli-
bertats polítiques i els opositors eren perseguits per la policia po-
lítica, que exercia una forta repressió.

Va ser substituït per un règim totalitari comunista, el primer rè-
gim socialista del món. (En la pràctica va ser una fèrria dictadu-
ra basada en el control absolut del Partit Comunista de tots els
aspectes de la realitat: la política, l'economia, la societat i la cul-
tura.) 

• La Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS), una fede-
ració de repúbliques que el 1939 estava formada per un total d'on-
ze repúbliques: Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Azerbaidjan, Armènia,
Geòrgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirguizistan i Tad-
jikistan. Havia sorgit el 1922.

Documents

Doc. 1 Hi havia moltes minories: ucraïnesos, turcs, polonesos, bie-
lorussos, etc.

Doc. 2 Que no hi havia llibertats polítiques i els opositors eren per-
seguits per la policia política, que exercia una forta repressió;
que les condicions dels camperols russos eren cada vegada
més míseres, i que l'autocràcia era una forma caduca de go-
vern. (Autocràcia: sistema polític en què un sol governant exer-
ceix el poder sense limitació de l’autoritat.) 

Doc. 3 El tsar Nicolau II corona la seva dona, la tsarina Alexandra, en
presència de la noblesa i els alts càrrecs de l'exèrcit i de l'Esglé-
sia ortodoxa. És un símbol del poder absolut del tsar, cap su-
prem també de l'Església ortodoxa, i de l’immobilisme de l'Im-
peri rus, una monarquia absoluta al començament del segle
XX. Rússia romania ancorada políticament, socialment i econò-
micament en l'Antic Règim. El monarca, el tsar, concentrava en
les seves mans gran part del poder de l'estat i l’exercia sense lí-
mits. Per governar, el tsar se sustentava en la noblesa, l'Esglé-
sia ortodoxa, l'exèrcit i la burocràcia. Hi havia un Parlament (la
Duma), però els seus poders eren molt limitats, ja que el tsar
podia convocar o dissoldre la Duma quan volgués. No hi havia
llibertats polítiques i els opositors eren perseguits per la poli-
cia política, que exercia una forta repressió.

Doc. 4 La imatge mostra uns camperols russos treballant al camp
amb poques eines, molt rudimentàries. Malgrat l'abolició de la
servitud camperola el 1861, les condicions de vida de la page-
sia russa eren molt difícils: la majoria de les terres eren pro-
pietat de la noblesa, de manera que hi havia una gran massa
de camperols sense terres que cobraven salaris baixos i vi-
vien en l'extrema pobresa, ofegats pels deutes. 

Doc. 5 Els populistes pretenien crear una consciència revolucionà-
ria en la pagesia i la implantació d'un socialisme agrari basat
en la col·lectivització de la terra. Els menxevics (socialistes mo-
derats) defensaven que Rússia havia de passar per una revolu-
ció burgesa i desenvolupar una economia capitalista abans
d'emprendre la revolució socialista. Els bolxevics (socialistes ra-
dicals) tenien com a objectiu enderrocar el tsarisme i establir
una «dictadura revolucionària provisional del proletariat i de la
pagesia». El Partit Socialista Revolucionari, hereu dels populis-
tes, mantenia les tesis del socialisme agrari i la revolució cam-
perola i no burgesa, però creia que abans calia una fase de des-
envolupament del capitalisme. El Partit Constitucional
Demòcrata pretenia transformar el règim absolut tsarista en un
altre de constitucional, en el qual es respectessin els drets in-
dividuals. 

Doc. 6 Simbolitza l'enorme influència de Rasputin sobre el tsar Ni-
colau II, sobretot a través de la seva dona, la tsarina Alexan-
dra.

Doc. 7 Denuncien el mal govern i demanen l'inici de les reformes
polítiques.

Doc. 8 El gener del 1905 les masses populars es van dirigir al Pa-
lau d'Hivern de Sant Petersburg, residència del tsar, per fer-li
arribar les seves peticions (denunciar el mal govern i forçar l'i-
nici de les reformes polítiques). Però la resposta de les autori-
tats va ser una repressió violenta, que es va saldar amb un gran
nombre de morts i ferits. 

Unitat 8
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Solucionari
L'onada de protestes va durar diversos mesos. Els camperols i
els obrers es van organitzar en soviets (consells o assemblees
populars). En un primer moment va semblar que havien acon-
seguit forçar algunes reformes. El tsar es va veure obligat a fer
algunes concessions; la principal, l'elecció per sufragi universal
de la Duma. Semblava que Rússia es convertia en una monar-
quia parlamentària. Però el tsar va incomplir aviat els seus com-
promisos i va tornar a governar sense comptar amb la Duma. 

Doc. 9 Tot va començar el 23 de febrer, amb l'esclat d'una vaga a
la fàbrica d'armaments Putilov, a Petrograd; l’endemà la ciu-
tat va quedar paralitzada per una vaga general. Al final del mes,
les masses agrupades en consells d'obrers, soldats i camperols,
els anomenats soviets, van iniciar un moviment revolucionari
a Petrograd (abans Sant Petersburg) que va provocar l'abdica-
ció del tsar Nicolau II.

Doc. 10 No.

Doc. 11

• Segons Lenin, la revolució havia de donar per finalitzada la pri-
mera etapa en què es trobava en aquell moment «la revolució
burgesa», i donar pas a una segona etapa, la de la presa del po-
der del proletariat i els sectors pobres de la pagesia, és a dir, la de
«la revolució socialista» (el poder havia de recaure en els soviets).

• La retirada de la guerra, la redistribució de la terra (mitjançant la
confiscació de totes les terres dels terratinents i la nacionalització
de les terres del país), el control dels bancs pels soviets i el lliura-
ment del poder polític també als soviets.

Doc. 12 

• Les assemblees formades pels treballadors locals.

• Un paper fonamental, ja que havien de prendre la iniciativa.

Doc. 13 La nit del 24 d'octubre, els soviets, controlats pels bolxe-
vics, es van apoderar dels punts estratègics de Petrograd. La
caiguda del govern provisional es va consumar després de l'as-
salt al Palau d'Hivern el dia 25. 

Va significar la presa del poder dels bolxevics, que van esta-
blir una dictadura comunista.  

Doc. 14 Fonamentalment, tres: la primera, l'abandó de Rússia de la
Primera Guerra Mundial; la segona, l'expropiació de les grans
propietats agràries, i la tercera, la formació d'un govern provi-
sional obrer i camperol que va rebre el nom de Consell de Co-
missaris del Poble.

Doc. 15 La guerra civil russa (1918-1922). Després de la revolució
d'octubre del 1917, Lenin va formar un nou govern, que el
1918 va signar el tractat de Brest-Litovsk amb Alemanya, que
posava fi a la intervenció russa en la Primera Guerra Mundial
i pel qual Rússia perdia Polònia, Ucraïna i els territoris bàltics:
Estònia, Letònia, Lituània i Finlàndia. També va aprovar l'ex-
propiació de les grans propietats agràries i el control de les
fàbriques per part dels obrers. Aquestes mesures van aixecar
una forta oposició i es va iniciar una guerra civil que va fi-
nalitzar el 1922 amb la victòria dels bolxevics. La guerra va
comportar la presa total del poder per part dels bolxevics.

Doc. 16 Resposta lliure. (El cas del rei Lluís XVI i la seva família, en
l'època de la Revolució Francesa. La Revolució Anglesa del 1649
també va significar l'execució del rei Carles I.) 

Doc. 17 Els bolxevics, que havien adoptat la denominació oficial de
Partit Comunista, ordenen la dissolució de tots els grups o
corrents interns dins el partit. 

Doc. 18

• El fracàs del «comunisme de guerra», la política econòmica que
va adoptar el govern bolxevic per abastir el front i les ciutats du-
rant la guerra; va consistir en la nacionalització de la indústria, la
col·lectivització del camp i les requises de les collites als campe-
rols. Aquesta política va ser un fracàs total en l'ordre econòmic.

• Es va establir el març del 1921, en el X Congrés del Partit Comu-
nista. (La Nova Política Econòmica, NEP, es va establir el 1921 amb
l'objectiu de reconstruir l'economia russa, que estava en molt mal
estat. Va ser una barreja d'elements comunistes i capitalistes: es
permetia la propietat privada camperola –els agricultors po-
dien conrear i vendre lliurement–, es va autoritzar el lliure comerç
interior i es va permetre la propietat privada de petites i mitjanes
indústries, però l'estat va mantenir sota el seu control els trans-
ports, el comerç exterior, la banca i les grans empreses industrials.) 

La NEP va aconseguir la recuperació i el creixement de l'economia
russa. (Però no va acabar amb les diferències socials. Els propieta-
ris industrials i comercials i els camperols acomodats, els kulaks,
es van enriquir, de manera que la burgesia va ressorgir. Això va pro-
vocar fortes tensions i va generar un ampli debat dins el partit.)

Doc. 20 Substituir Stalin en el càrrec de secretari general del Partit
Comunista per una altra persona més tolerant, i també aug-
mentar fins a 50 o 100 els membres del Comitè Central del Par-
tit amb la finalitat d'evitar una possible divisió entre els parti-
daris de Stalin i els partidaris de Trotski. 

Doc. 21

• De complot o conspiració contra Stalin. 

• Resposta lliure. (El judici, i tot el procés, va ser una burda farsa, per
mitjà de la qual Stalin va aconseguir el poder absolut en el si del
Partit Comunista i, per tant, en l’URSS, eliminant qualsevol possi-
ble rival o dissident.) 

Doc. 22

• No. (La instauració dels kolkhoz es va traduir en un descens de
la productivitat agrícola i ramadera, i en molt males condicions
de vida per als treballadors. La producció mai no va créixer al rit-
me previst pels plans quinquennals i la població va patir moments
d'escassetat i fam molt durs.) 

• Enaltir els beneficis de la col·lectivització de l'agricultura. 

Doc. 23

• La indústria pesant i la militar. 

• Perquè l'agricultura estava subordinada a la indústria i, en aques-
ta, es van potenciar la indústria pesant i la militar en detriment de
la indústria de béns de consum. 

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Menxevics. En rus, ‘minoritaris’. Socialistes moderats. Defensa-
ven que Rússia havia de passar per una revolució burgesa i des-
envolupar una economia capitalista abans d'emprendre la re-
volució socialista.
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Bolxevics. En rus, ‘majoritaris’. Socialistes radicals. Tenien com
a objectiu enderrocar el tsarisme i establir una «dictadura de-
mocràtica revolucionària provisional del proletariat i de la pa-
gesia».

Esserites. Membres del Partit Socialista Revolucionari, hereu dels
populistes. Mantenien les tesis del socialisme agrari i la revolu-
ció camperola i no burgesa, però creien que abans calia una
fase de desenvolupament del capitalisme.

Cadets. Membres del Partit Constitucional Demòcrata. Prete-
nien transformar el règim absolut tsarista en un altre de cons-
titucional, en què es respectessin els drets individuals.

Kulak. Camperol adinerat.

Duma. Parlament rus. 

2. Els populistes pretenien crear una consciència revolucionària
en la pagesia i implantar un socialisme agrari basat en la col·lec-
tivització de la terra. Els menxevics (socialistes moderats) de-
fensaven que Rússia havia de passar per una revolució burge-
sa i desenvolupar una economia capitalista abans d'emprendre
la revolució socialista. Els bolxevics (socialistes radicals) tenien
com a objectiu enderrocar el tsarisme i establir una «dictadu-
ra revolucionària provisional del proletariat i de la pagesia». El
Partit Socialista Revolucionari, hereu dels populistes, mantenia
les tesis del socialisme agrari i la revolució camperola i no bur-
gesa, però creia que abans calia una fase de desenvolupament
del capitalisme. El Partit Constitucional Demòcrata pretenia
transformar el règim absolut tsarista en un altre de constitucio-
nal, en què es respectessin els drets individuals. 

3. Al començament del segle XX Rússia romania ancorada políti-
cament, socialment i econòmicament en l'Antic Règim. 

El poder del tsar era absolut. El monarca, el tsar, concentrava
en les seves mans el poder suprem de l'estat i l’exercia sense
límits. Per governar, el tsar se sustentava en la noblesa, l'Esglé-
sia ortodoxa, l'exèrcit i la burocràcia. Hi havia un Parlament (la
Duma), però els seus poders eren molt limitats, ja que el tsar
podia convocar o dissoldre la Duma quan volgués. No hi havia
llibertats polítiques i els opositors eren perseguits per la poli-
cia política, que exercia una forta repressió.

La producció era eminentment agrària, i la societat estava for-
mada per una minoria d’aristòcrates, propietaris de la terra i de
la indústria, i una gran massa de camperols sense terres i d'o-
brers que patien dures condicions de vida i cobraven salaris
baixos. 

4. Per les diferències d'opinió entre menxevics i bolxevics. Els men-
xevics (socialistes moderats) defensaven que Rússia havia de
passar per una revolució burgesa i desenvolupar una econo-
mia capitalista abans d'emprendre la revolució socialista. Els
bolxevics (socialistes radicals, liderats per Lenin) tenien com a
objectiu enderrocar el tsarisme i establir una «dictadura revo-
lucionària provisional del proletariat i de la pagesia».

5. Al començament del segle XX Rússia romania ancorada políti-
cament, socialment i econòmicament en l'Antic Règim. El po-
der del tsar era absolut. La producció era eminentment agrà-
ria, i la societat estava formada per una minoria d’aristòcrates,
propietaris de la terra i de la indústria, i una gran massa de cam-
perols sense terres i d'obrers que patien dures condicions de
vida i cobraven salaris baixos.

6. Resposta lliure. (Perquè el tsar va incomplir els compromisos
fets als revoltats, al poble, i va tornar a governar sense comp-
tar amb la Duma.)

7. Amnistia. Perdó dels delictes.

Govern provisional. Es va formar després de la revolució de fe-
brer del 1917 i l’abdicació del tsar. Estava presidit pel príncep
Lvov, i la majoria dels membres procedia del partit dels cadets;
també hi va participar Kerenski, socialista revolucionari, com
a ministre de justícia. Es va mantenir fins a la revolució d'oc-
tubre del 1917 i la presa del poder pels bolxevics, els socialis-
tes radicals que tenien Lenin com a líder.

Crisi d’abril. Va tenir lloc quan Lenin va exposar en les «Tesis d'a-
bril» la línia política dels bolxevics, el partit més radical. Plante-
java la ruptura amb el govern provisional i la necessitat de pas-
sar de la revolució burgesa a la revolució socialista: el poder
havia de recaure en els soviets.

8. El govern provisional, presidit pel príncep Lvov, i els seus mem-
bres, la majoria dels quals procedien del partit dels cadets, va
declarar una amnistia, va reconèixer les llibertats polítiques i va
dissoldre la policia tsarista, va prometre lliurar les terres dels
terratinents als camperols, va començar a preparar l'elecció per
sufragi universal d'una Assemblea Constituent com a pas pre-
vi a una república parlamentària, i va reconèixer el dret a la in-
dependència de Finlàndia i Polònia. No obstant això, va man-
tenir Rússia en la Primera Guerra Mundial i va posposar les
reformes bàsiques, com l'agrària, fins al final del conflicte; això
el va fer enfrontar sobretot amb els bolxevics, partidaris d'una
pau immediata, és a dir, de la sortida de Rússia de la guerra i
la necessitat de passar de la revolució burgesa a la revolució
socialista: el poder havia de recaure en els soviets. 

9. La causa profunda de la revolució del 1917 era el desconten-
tament popular per la situació política, econòmica i social
del país, un descontentament que es traduïa en una forta
agitació social. 

La Rússia tsarista va trobar en la Primera Guerra Mundial la cau-
sa definitiva per a la seva crisi. El desabastament de la pobla-
ció, els reclutaments massius de soldats, les derrotes al front 
i la mala conducció de la guerra van fer esclatar el malestar de
la població, que va exigir reformes immediates; aquest va ser
el començament de la revolució.

10. Per la decisió del govern provisional de mantenir Rússia en la
guerra i la lentitud en les reformes previstes, sobretot l'agrària.
També perquè els bolxevics plantejaven ja la necessitat de pas-
sar de la revolució burgesa a la revolució socialista: el poder ha-
via de recaure en els soviets. En realitat, els bolxevics volien
aconseguir el poder absolut i relegar a tots els altres corrents
polítics del país per instaurar una dictadura comunista.

11. Exèrcit Roig. Exèrcit format pel règim bolxevic durant la guerra
civil. Va ser organitzat per Trotski, que va optar per un exèrcit
convencional, subjecte a una disciplina militar.

Komintern. Internacional Comunista o Tercera Internacional.
Va ser creada per Lenin el 1919 amb la finalitat d'estendre la re-
volució fora de l’URSS. Es van convidar diferents països, amb la
intenció de crear-hi partits comunistes.

Trotskisme. Política defensada per Trotski i els seus partidaris,
que denunciaven que el secretari general Stalin concentrava
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Solucionari
un poder excessiu en les seves mans. Criticaven la manera en
què Stalin designava els alts càrrecs del partit i els errors en la
política econòmica, i reclamaven els canvis següents: la instau-
ració d'una autèntica democràcia obrera, el restabliment de la
llibertat d'expressió i l'aplicació del principi d'elecció dels càr-
recs i no de designació dels més submisos.

Dictadura del proletariat. Període de transició de la societat ca-
pitalista a la societat comunista.

Comitè central. Principal òrgan del Partit Comunista de l’URSS,
o PCUS; estava dirigit pel secretari general.

Politburó. Oficina política del comitè central. Òrgan de direc-
ció i autoritat màxima del Partit Comunista de l’URSS.

12. Stalin va acaparar tots els poders i va instaurar una dictadura
personal. Per garantir aquest gran poder va utilitzar tres mit-
jans: el culte a la personalitat, el reforç del poder del Partit Co-
munista i una política de terror o repressió; també va establir
un control absolut de la cultura. 

Trotski i els seus partidaris denunciaven que el secretari ge-
neral Stalin concentrava un poder excessiu en les seves mans.
Criticaven la manera en què Stalin designava els alts càrrecs del
partit i els errors en la política econòmica.

13. • Perquè aquest any el Partit Comunista va aconseguir el poder
total de l’URSS. Es van prohibir no tan sols altres partits polí-
tics, sinó també els corrents interns en el seu si; es va exercir una
repressió violenta contra tota oposició política, els drets polítics
van ser retallats i els intel·lectuals crítics van ser empresonats. 

• Perquè Stalin havia estat promogut per Lenin al càrrec de se-
cretari general del partit el 1922. Per tant, era la persona que
controlava tots els ressorts del partit en aquest moment clau.
A més, va comptar amb el suport d'uns altres tres importants
dirigents bolxevics –Kamenev, Zinoviev i Bukharin– en el pro-
pòsit d'aïllar Trotski.

14. La guerra havia acabat, i el «comunisme de guerra» (la políti-
ca econòmica que va adoptar el govern bolxevic per abastir el
front i les ciutats durant la guerra, i que va consistir en la nacio-
nalització de la indústria, la col·lectivització del camp i les re-
quises de les collites als camperols) va ser un fracàs total en l'or-
dre econòmic.

La Nova Política Econòmica (NEP) es va establir el 1921 amb
l'objectiu de reconstruir l’economia russa, que estava en molt
mal estat. Va ser una barreja d'elements comunistes i capitalis-
tes: es permetia la propietat privada camperola (els agricultors
podien conrear i vendre lliurement), es va autoritzar el lliure co-
merç interior i es va permetre la propietat privada de petites i
mitjanes indústries, però l'estat va mantenir sota el seu control
els transports, el comerç exterior, la banca i les grans empreses
industrials.

15. NKVD. Comitè del Poble per a Assumptes Interns. Policia polí-
tica creada el 1934 per Stalin. Va ser l'instrument executor de
la repressió durant la dictadura de Stalin.

Purga. Campanya d’empresonament i assassinat d'opositors
polítics en temps de Stalin.

Nomenklatura. Burocràcia privilegiada dintre del PCUS, que gau-
dia d'un nivell de vida i un poder molt superiors a la resta de la
població.

Pla quinquennal. Pla per a cinc anys establert en l'època de Sta-
lin en què es fixaven els objectius econòmics que s'havien d'a-
conseguir i els recursos que s'usarien per assolir-los.

16. La Nova Política Econòmica (NEP) va ser una barreja d'elements
comunistes i capitalistes: es permetia la propietat privada cam-
perola (els agricultors podien conrear i vendre lliurement).
Sota Stalin es va prohibir la propietat privada de la terra i es
va col·lectivitzar l'agricultura, que es va sustentar sobre dues
formes de propietat: el sovkhoz, o granja estatal, i el kolkhoz,
sistema de propietat col·lectiva controlat per l'estat. 

17. Els kulaks, camperols acomodats que havien prosperat sota la
NEP, es van resistir a acatar les ordres i van patir una dura re-
pressió amb milions de deportats i assassinats. La repressió va
provocar el terror en la població camperola, i això es va traduir
en un descens de la productivitat agrícola i ramadera. La pro-
ducció mai no va créixer al ritme previst pels plans quinquen-
nals i la població va patir moments d'escassetat i fam molt
durs.

18. L’objectiu principal era industrialitzar l’URSS ràpidament, sobre-
tot crear una potent indústria pesant capaç de sobrepassar la
dels països capitalistes més avançats i assolir la independència
econòmica, tecnològica i militar. El resultat dels plans quin-
quennals va ser una ràpida industrialització (en concret, un des-
envolupament espectacular de la indústria pesant i la militar,
encara que a costa del nivell de vida de la població, ja que les
indústries de béns de consum amb prou feines van avançar);
l'agricultura va patir un retard considerable perquè estava sub-
ordinada a la indústria.

19. Stalin va ser enaltit com un líder infalible, i es va reprimir vio-
lentament qualsevol dissidència. Es va exercir la política del ter-
ror mitjançant les purgues (l'eliminació física) dels seus opo-
nents i la reclusió en camps d'internament de qualsevol sospitós
d'oposició. El resultat va ser l'assassinat, l’empresonament i la
deportació de milions de persones.

20. Activitat lliure. 

21. Activitat lliure. 

22. • A la política de col·lectivització forçosa de l'agricultura pro-
moguda per Stalin. (Sota Stalin es va prohibir la propietat pri-
vada de la terra i es va col·lectivitzar l'agricultura, que es va
sustentar sobre dues formes de propietat: el sovkhoz, o gran-
ja estatal, i el kolkhoz, sistema de propietat col·lectiva con-
trolat per l'estat.) 

• Eren camperols acomodats que havien prosperat amb la NEP. 

• Es van resistir a acatar les ordres i van patir una dura repres-
sió. 

• Resposta lliure.

23. • Els últims anys de la Rússia tsarista, l'etapa de Lenin (1917-
1929) i la dictadura estalinista a partir del 1929. 

• La població russa es va reduir en les primeres etapes a cau-
sa de la intervenció de Rússia en la Primera Guerra Mundial,
primer, i de la guerra civil russa, després, i va augmentar en
l'etapa de Stalin. Pel que fa als indicadors econòmics, s'ob-
serva, en general, una recuperació a partir de l'època de Le-
nin i, sobretot, sota Stalin.
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24. • En la primera imatge es veu Lenin arengant l'Exèrcit Roig du-
rant la guerra civil russa; al costat de l'estrada hi ha Trotski,
que va ser l'encarregat d'organitzar aquest exèrcit. En la se-
gona imatge es veu Lenin arengant l'exèrcit bolxevic, l'E-
xèrcit Roig, però Trotski ja no hi figura. Aquest fet mostra la
caiguda en desgràcia de Trotski després que Stalin prengués
el poder; Trotski va ser considerat el principal enemic de la
revolució i tota la seva tasca durant l'etapa anterior es va
esborrar de la propaganda soviètica. 

• Les de l'Exèrcit Roig. 

• Per eliminar un document que posava de manifest la parti-
cipació de Trotski en el projecte bolxevic. 

• Primer va ser destituït dels seus càrrecs; i després, bandejat.
El 1940 va ser assassinat a Mèxic, on s'havia refugiat.

25. • A l’URSS. 

• El 1919, durant l'etapa de Lenin (1917-1929). A partir del 1929,
en l'època de Stalin (1929-1953).

26. • Resposta lliure. (Com a propaganda política.) 

• La «neteja» que volia fer Lenin de reis, clergues, rics propie-
taris, és a dir, de les classes socials fins llavors privilegiades,
dominants. La preocupació de Stalin pel benestar de tots els
russos, representats per una nena.

27. • (Doc. 27)

a) Lenin, que es veu amb una escombra, reis, clergues, rics
propietaris, etc. Lenin. 

b) Lenin «escombrant» reis, clergues, propietaris... de tot el
món. Simbolitza la fi de la societat de classes, un dels ob-
jectius dels socialistes i els comunistes.

c) El 1919 Lenin va promoure la fundació de la III Internacio-
nal. D’aquesta manera es volia estendre al món l’experièn-
cia revolucionària russa.

• (Doc. 28)

a) Stalin i una nena. 

b) La preocupació de Stalin pel benestar de tots els russos,
representats per una nena.

c) A la dictadura de Stalin (1929-1953). 

d) Resposta lliure. (No.) 

28. • Resposta lliure. 

• Resposta lliure. (El primer pretén enaltir Lenin per la seva inten-
ció de posar fi a la societat de classes, un dels objectius dels so-
cialistes i els comunistes. El segon busca ressaltar la preocupa-
ció de Stalin pel benestar del poble rus.)

29. Al debat entre els comunistes, partidaris de deixar la mòmia de
Lenin al mausoleu on reposa des del 1924, a la Plaça Roja de
Moscou, i els partidaris d'enterrar-ne les restes.

30. Lenin. Perquè va ser el líder dels bolxevics en l'època de la re-
volució d'octubre del 1917. 

31. Els partidaris de deixar la mòmia de Lenin al mausoleu (perquè
per a ells continua sent un mite) són els comunistes russos. Els
partidaris d'enterrar-ne les restes (i també el record) són els li-
berals.

32. Resposta lliure. 

33. El 83 aniversari de la revolució d'octubre del 1917. Perquè el
govern va decidir substituir aquesta festa per l’anomenat «Dia
de la Concòrdia i la Reconciliació».

34. Activitat lliure. (En teoria es tracta d'una democràcia parlamen-
tària, però les greus disfuncions internes i el desmesurat poder
del cercle presidencial l'han convertit en un règim autoritari i
centralista, que ha reprimit amb duresa els moviments inde-
pendentistes d'algunes regions, per exemple Txetxènia, i tam-
bé s'ha silenciat l'oposició política interna.)

ELS PROBLEMES ECONÒMICS 
D’ENTREGUERRES

Preguntes prèvies (Pàg. 200)

• La caiguda brusca de les cotitzacions borsàries per l’allau d’ordres
de venda d’accions i la inexistència de compradors. 

• La crisi es va iniciar als Estats Units, però ben aviat es va es-
tendre per gairebé tots els països del món. Europa en va ser
el continent més afectat, però també els països d’altres conti-
nents que depenien en bona mesura de les exportacions de
primeres matèries als països industrialitzats van patir greus con-
seqüències econòmiques; fins i tot un país teòricament aliè al
circuit capitalista com la Unió Soviètica va quedar afectat per
la crisi. 

Documents

Doc. 1 El document ens mostra la dependència financera que els
països bel·ligerants a la Primera Guerra Mundial van contraure
amb els Estats Units. Aquesta es va produir perquè altres for-
mes de finançament de la guerra, com ara l’emissió de deute
públic o l’augment de l’emissió de paper moneda, es van es-
gotar i es va haver de recórrer a l’emissió de deute exterior que
es va contraure sobretot amb els Estats Units. (S’explica en el pri-
mer punt de l’epígraf 1.1, pàgina 202.)

Docs. 2 i 3 El document 2 fa palesa una participació creixent en
la producció de manufactures nord-americanes en el conjunt
de l’economia mundial durant el primer terç del segle XX, que
va passar del 30 % del valor de la producció industrial mundial
al 42 %. Alhora que es va produir aquest increment als Estats
Units, es va donar un descens de la participació en la produc-
ció de manufactures dels principals països europeus (Aleman-
ya, el Regne Unit i França), més acusat en el Regne Unit, que
va passar de gairebé el 20 % a menys del 10 % al llarg d’aquest
període.

El document 3 reflecteix com els Estats Units van augmen-
tar les reserves d’or durant el període de la Primera Guerra
Mundial. També disminueixen les del Regne Unit, França i
Alemanya a causa, en bona mesura, dels préstecs que aquests
països van contraure amb els Estats Units durant la confla-
gració.

Les conseqüències que es desprenen dels processos que des-
criuen tots dos documents són la conversió dels Estats Units
en la primera economia mundial i la dependència econòmi-
ca que Europa adquirirà enfront d’aquest país.

Unitat 9
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Solucionari
Doc. 4

• La primera frase expressa que el pagament de les càrregues fi-
nanceres de la guerra que els països bel·ligerants havien contret
amb els Estats Units, com també les reparacions que els països
derrotats havien de satisfer als aliats vencedors dificultaven la in-
versió en activitats productives que afavorien la reconstrucció
econòmica de les potències europees. La segona fase crida l’a-
tenció sobre l’actitud dels països angloparlants, molt menys inte-
ressats en el pagament de les indemnitzacions de guerra que no
pas en la reactivació de l’activitat econòmica i en el cobrament
dels emprèstits, per tal com tots dos eren els creditors principals.

• L’afirmació sobre com n’eren, d’essencials, els préstecs nord-ame-
ricans per a la reconstrucció europea es deu al fet que la recu-
peració de l’activitat econòmica a Europa sols es podia portar a
terme amb la inversió dels capitals nord-americans, ja que les fi-
nances europees havien quedat destrossades per la Primera Guer-
ra Mundial.

Doc. 5 (S’explica en els dos últims paràgrafs de l’epígraf 1.3.)

Doc. 6

• El gràfic de barres mostra l’evolució de la producció industrial des-
prés de la Primera Guerra Mundial. S’hi observa una caiguda entre
el 1920 i el 1921 (que es correspon amb la depressió d’aquell bien-
ni) i una recuperació en l’últim any registrat, També s’hi reflecteix
que la situació econòmica era pitjor a Europa, on no es van recupe-
rar els nivells de preguerra (1913) fins als 1925.

• Aquesta evolució es deu al fet que entre el 1920 i el 1921 es va
produir una breu, però greu, recessió econòmica que va anar se-
guida d’una ràpida recuperació econòmica.

Docs. 7, 8 i 9

• La taula mostra el deteriorament del valor del marc alemany du-
rant el 1922 i el 1923, o, el que és el mateix, la pujada dels preus;
aquest fenomen rep el nom d’«inflació». El terme «hiperinflació»
designa una inflació desmesurada com la que mostra la taula, en
la qual 45 marcs del gener del 1922 equivalien a un bilió de marcs
al cap de 24 mesos. La fotografia retrata el valor del marc en aque-
lla època, en què els nens podien jugar a fer castells amb bitllets
en comptes de naips.

• Es refereix a l’intercanvi directe de mercaderies, sense recórrer a
equivalents com els diners. Els alemanys van acudir finalment a
aquest sistema entre el 1922 i el 1923 perquè el marc no tenia cap
valor i resultava més pràctic canviar unes mercaderies per unes
altres.

Doc. 10 (S’explica en el paràgraf 3r de la pàgina 206.)

Doc. 11 Per restablir la confiança dels alemanys en el seu sistema
financer i poder iniciar la recuperació de l’economia alemanya
a partir del 1924.

Doc. 12

• Una cadena de muntatge és un sistema de producció pel qual,
gràcies a dispositius mecànics, les primeres matèries es despla-
cen als llocs de treball dels obrers que les manipulen. 

• La finalitat de la cadena de muntatge és reduir els temps esmer-
çats en les diferents tasques productives i, per tant, abaratir els
costos de producció.

Doc. 13 Els gràfics sectorials del document 13 reten compte de la
importància dels Estats Units en l’economia mundial a partir
de la Primera Guerra Mundial. 

El gràfic de l’esquerra mostra que el valor de la producció nord-
americana equivalia, abans que s’iniciés la gran depressió, a gai-
rebé la meitat de la del món i era el quàdruple de la segona eco-
nomia mundial, Alemanya. El gràfic de la dreta reflecteix la
importància de les inversions exteriors nord-americanes, que
superaven els quinze milions de dòlars i que es repartien fo-
namentalment entre l’Amèrica Llatina i Europa.

En definitiva, tots dos gràfics ressalten la importància de l’e-
conomia nord-americana que, després de la Primera Guerra
Mundial, s’havia convertit en l’economia més important del
món.

Doc. 14 L’increment de la demanda de productes agraris que va
experimentar l’agricultura nord-americana durant la Prime-
ra Guerra Mundial va afavorir la mecanització d’aquesta ac-
tivitat econòmica. Les màquines es van comprar tot sovint re-
corrent al crèdit, la qual cosa va provocar que els pagesos
acabessin endeutats.

Doc. 15

• La superproducció i l’especulació borsària eren els símptomes prin-
cipals de la proximitat d’una crisi econòmica; també assenyala l’es-
gotament de les fonts de riquesa i la insatisfacció dels pagesos en-
tre els factors que van desencadenar la crisi.

• Paul Reynaud es va equivocar del tot, ja que la crisi que va desfer-
mar la gran depressió va ser la més profunda del segle XX.

Doc. 16 Els tres índexs que reflecteix aquest diagrama lineal (pro-
ducció industrial, preus al consum i evolució de les accions)
presenten una evolució semblant: una fase ascendent fins al
1926, una fase de descens entre el 1929 i el 1933 i una fase
de recuperació entre el 1933 i el 1937.

S’hi pot observar que el valor de les accions mostra uns pics i
unes valls més profunds i que acostumen a precedir els altres
indicadors en les fases depressives. Aquest índex il·lustra la cai-
guda de les inversions que es reflecteix en la caiguda dels be-
neficis i en la disminució de la producció industrial.

Doc. 17 (S’explica en el 4t pic de l’epígraf 3.3 de la pàgina 210.)

Doc. 18

• Una família posa al costat d’unes tendes de campanya que estan
a la vora d’un bassal. Vesteixen de manera humil i s’hi veuen dos
automòbils, records d’una època millor. Sembla una família po-
bra de pagesos.

• Les condicions de vida d’aquesta família van estar marcades durant
els anys trenta per la desocupació i la pobresa, la pèrdua de gran-
ges i cases i l’emigració a la cerca de feina.

Doc. 19 La prosperitat dels anys vint finalment va provocar el crac
del 1929 i la gran depressió dels anys trenta.

La prosperitat va provocar l’augment de les cotitzacions dels
valors de la borsa i el creixement de la producció. Els beneficis
que va reportar aquesta bonança econòmica van provocar la
superabundància de capitals que es van reinvertir i això va do-
nar lloc a la superproducció i a l’especulació borsària. Aquest
creixement econòmic va dur a un desfasament entre l’econo-
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mia real (destinada a satisfer les necessitats) i l’economia es-
peculativa (destinada a obtenir beneficis financers ràpids).

D’aquesta manera es va produir el crac de la borsa de Nova
York el 1929. Aquest enfonsament de la borsa va desencade-
nar la crisi econòmica als Estats Units, que es va caracteritzar
per la fallida del sistema bancari, el tancament d’empreses,
l’augment de la desocupació, la baixada dels preus i la ruïna de
la pagesia.

Durant la crisi, els Estats Units van repatriar les seves inver-
sions a l’estranger, cosa que va provocar crisis bancàries a Eu-
ropa. A més, els Estats Units van reduir les importacions i ai-
xò va fer disminuir els mercats de les economies europees.
Tot plegat va suposar l’extensió de la crisi nord-americana a
Europa.

Doc. 20 (S’explica a l’apartat sobre el comerç internacional de l’epígraf
3.4 de la pàgina 211.)

Doc. 21 El gràfic ens mostra la caiguda de la producció industrial
en els principals països industrials, una fase depressiva que va
durar fins al 1932.

Després del crac de la borsa de Nova York el 1929, els Estats
Units van repatriar els seus capitals i van reduir les importacions,
cosa que va estendre la crisi econòmica a Europa.

Doc. 22 Un increment de la desocupació especialment important
als Estats Units, que no es va recuperar fins abans de la Sego-
na Guerra Mundial, i a Alemanya, on va tenir unes conseqüèn-
cies polítiques molt tràgiques.

Doc. 23 (S’explica en el 4t paràgraf de l’epígraf 3.6 de la pàgina 213.)

Doc. 24 La imatge mostra una fila d’homes que recullen aliments
en una finestreta. Alguns porten granotes de treball, però d’al-
tres van vestits amb roba elegant, tot i que molt gastada.

És una il·lustració de la situació de pobresa en què van quedar
moltes persones durant la gran depressió, que van haver de
recórrer a la beneficència que van organitzar organismes sin-
dicals i religiosos sobretot.

Doc. 25 (S’explica a l’apartat «Els Estats Units: el New Deal» de l’epígraf
4.2.)

Doc. 26

• (La primera qüestió s’explica a l’apartat «Alemanya: l’autarquia i el
programa de rearmament» de l’epígraf 4.2 de la pàgina 215.)

• Thyssen creia que Hitler no havia creat riquesa. Ben al contrari,
considerava que havia malgastat la riquesa d’Alemanya i que
si no hagués esclatat la Segona Guerra Mundial la seva política
econòmica hauria dut Alemanya a la ruïna total.

Doc. 27 (S’explica a l’apartat «El nou paper social de la dona» de l’e-
pígraf 5.1 de la pàgina 216.)

Doc. 28 Dos canvis destaquen sobretot: la nova moda femenina
que s’imposa als anys vint (faldilla curta i cabells curts, à la gar-
çonne) i una nova sociabilitat femenina (la dona surt sola de ca-
sa i es relaciona lliurement); al cap i a la fi, aquesta obra ens
mostra un nou tipus de dona. També destaca la generalització
de la premsa escrita, que es va convertir en un mitjà de comu-
nicació de masses.

Doc. 29 A Europa i els Estats Units (S’explica amb detall a l’epígraf 5.2
de la pàgina 217.)

Doc. 30 Futbol, beisbol, boxa, etc. 

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Inflació. Pujada dels preus. (S’explica en el paràgraf 4t de l’epígraf
1.1 de la pàgina 202.)

Deuda exterior. És el resultat d’una balança negativa en el 
comerç internacional d’un país; es produeix quan la suma de
les exportacions de mercaderies, divises importades i inver-
sions és menor que les importacions, divises exportades i in-
versions estrangeres.

Balança comercial. És la diferència entre les exportacions i les
importacions de mercaderies.

Patró or. Sistema econòmic en el qual les monedes nacionals
tenien el suport de les reserves d’or dels seus països respectius.
(S’explica en el glossari de la pàgina 203.)

Recessió. Fase depressiva d’una economia, quan el saldo de
creixement és negatiu.

Hiperinflació. Pujada descontrolada dels preus. (S’explica en el
3r pic de l’epígraf 1.4 a la pàgina 205.)

Patró canvi or. Sistema mixt en el qual les monedes s’emparen
tant amb l’or de les reserves monetàries com amb la possessió
de divises estrangeres. (S’explica en el paràgraf 1r del paràgraf ti-
tulat «El restabliment del sistema econòmic internacional. El pla
Dawes» a les pàgines 205-206.)

Proteccionisme. Política econòmica basada a gravar les impor-
tacions amb aranzels elevats. Té com a resultat la disminució
del volum del comerç internacional.

2. Tres fases marquen l’evolució de la postguerra després de la
Primera Guerra Mundial:

1a. Boom econòmic (1919-20). Va afectar els Estats Units i el
Regne Unit sobretot; va ser afavorit per la demanda de béns
d’equipament dels països europeus per reconstruir les eco-
nomies.

2a. Recessió (1920-21). Provocada perquè els Estats Units van
paralitzar la seva política de préstecs a tercers, cosa que en
va frenar la demanda.

3a. Recuperació econòmica (a partir del 1924). Afavorida per
algunes mesures diplomàtiques, com el pla Dawes, o mo-
netàries, com la creació del reichsmark, que van fer possi-
ble el creixement econòmic entre el 1924 i el 1929.

3. Els països europeus havien reconvertit la seva potència industrial
per a fins bèl·lics durant la Primera Guerra Mundial, però, en aca-
bar, van haver de reorientar les seves economies a fins pacífics. A
més, s’havien endeutat per finançar l’esforç de la guerra i s’enfron-
taven a la necessitat de pagar els deutes. Totes dues circumstàn-
cies constituïen els problemes més greus a què s’havien d’enfron-
tar els països europeus vencedors. Per la seva banda, els països
derrotats van haver de fer front a les reparacions de guerra que
els van imposar les potències vencedores.

Els Estats Units s’havien convertit en el gran creditor en haver
estat el país al qual havien recorregut els aliats per finançar l’es-
forç bèl·lic. Això va permetre que el país es convertís en el cen-
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tre financer del món. A més, no havia patit la guerra en el seu
territori, per la qual cosa no li va caldre reconstruir les infraes-
tructures.

4. • La guerra va tenir notables efectes econòmics i financers per
als països bel·ligerants:

– Reconversió de l’economia dels països bel·ligerants en una
economia de guerra, orientada a satisfer les necessitats de
l’esforç bèl·lic.

– Detracció de mà d’obra dels sectors productius per entrar
a l’exèrcit (que va ser substituïda per mà d’obra femeni-
na).

– Destrucció de les infraestructures al llarg de les línies del
front.

– Endeutament dels països bel·ligerants, especialment amb
els Estats Units.

• El boom econòmic, que es va produir entre el 1919 i el 1920,
va afectar els Estats Units i el Regne Unit sobretot; va ser afa-
vorit per la demanda de béns d’equipament dels països eu-
ropeus per reconstruir les economies.

• Les causes en van ser l’incompliment en el pagament de les
reparacions de guerra per part d’Alemanya. Les conseqüèn-
cies en van ser l’enfonsament total de l’economia alemanya.
(S’explica en el darrer paràgraf del paràgraf titulat «El problema
de la inflació» de l’epígraf 1.4 de la pàgina 205.)

5. A partir del 1922 els esforços dels governs principals es van cen-
trar a reactivar l’economia mundial. Els objectius principals en
van ser els següents:

– Estabilitzar les monedes, per a la qual cosa es va recórrer al
patró canvi or, que significava que un país protegia la seva
moneda amb les seves reserves d’or i les divises que posse-
ís.

– Recuperar l’economia alemanya per consolidar el conjunt
de l’economia europea. Per assolir aquest objectiu, es va dis-
senyar el pla Dawes que va ajustar el pagament de les in-
demnitzacions de guerra a la capacitat de pagament d’A-
lemanya. A més, es van concedir molts préstecs a Alemanya
per reactivar-ne l’economia.

Les dues mesures van convertir els Estats Units en la principal
economia mundial.

6. Resposta lliure. (El pla Dawes tenia un objectiu fonamental, la
recuperació de l’economia després de la recessió de 1920-1921;
per aconseguir-ho, es van acordar dues mesures principals:

– Ajustar el pagament de les indemnitzacions de guerra a la
capacitat de pagament d’Alemanya. L’objectiu n’era assolir
la recuperació de l’economia alemanya a fi de consolidar el
conjunt de l’economia europea.

– Reduir els interessos dels deutes dels aliats per afavorir-ne la
capacitat d’inversió.)

7. Producció en massa. Sistema de producció basat en una ele-
vada producció de béns gràcies a l’augment de la productivi-
tat per mitjà de l’aplicació de noves tecnologies i de racionalit-
zació del treball com el taylorisme i la producció en cadena.

Estocs. Emmagatzematges de mercaderies que les empreses
no poden vendre. (S’explica en el 2n pic de l’epígraf 2.3 de la pà-
gina 208.)

Taylorisme i fordisme: Sistemes de treball que tenen com a ob-
jectiu maximitzar la productivitat per mitjà de la separació de
tasques entre els operaris (S’expliquen en el glossari de la pàgi-
na 207.)

8. Principalment perquè la borsa donava uns beneficis immediats
molt superiors als de qualsevol empresa. (S’explica en el 5è pic
de l’epígraf 2.3 a la pàgina 208.)

9. Els desequilibris econòmics dels anys vint es van deure so-
bretot a la crisi dels sectors econòmics tradicionals deguda a
l’estancament de les indústries tradicionals i la caiguda dels
preus agrícoles per l’augment de la producció. Aquesta situa-
ció es va agreujar pel descens de la capacitat de consum, el
creixement dels estocs i l’estancament del comerç mundial a
causa de la generalització del proteccionisme. Finalment, la in-
estabilitat del sistema monetari i la inversió especulativa van
conduir l’economia nord-americana al crac del 1929 i la crisi
econòmica que s’estendria arreu del món capitalista als anys
trenta.

10. Bombolla especulativa. Situació borsària caracteritzada per una
supervaloració de les accions de les empreses que no es cor-
respon amb la producció d’aquestes. Acostuma a acabar amb
una caiguda del valor de la borsa.

Crac. Caiguda brusca dels valors borsaris.

Gran depressió. Crisi econòmica que es va originar arran del
crac de la borsa de Nova York el 1929 i que va durar fins a l’es-
clat de la Segona Guerra Mundial.

Dijous Negre. Dia en què va començar el crac de la borsa de No-
va York el 1929. (S’explica en l’epígraf 3.2 de la pàgina 209.)

Llei aranzelària Smooth-Hawley. Llei que elevava les tarifes dua-
neres un 50 % a les importacions nord-americanes. (S’explica
en el paràgraf «El comerç internacional» de l’epígraf 3.4 de la pà-
gina 211.)

11. La crisi va provocar en els països industrialitzats la fallida de
moltes empreses bancàries i el deteriorament del sistema mo-
netari, cosa que va generar una gran desocupació.

D’altra banda, la crisi va afectar els països exportadors de pri-
meres matèries a causa de l’ensorrament dels preus de les se-
ves exportacions i a la disminució dels crèdits i de les inversions
estrangeres.

12. • Perquè el valor de les accions havia pujat durant un temps
prolongat molt per damunt del valor real de les empreses a
causa de l’especulació financera. (S’explica a l’epígraf 3.2 de la
pàgina 209.)

• La crisi econòmica del 1929 va suposar l’extensió de políti-
ques proteccionistes en tots els països, cosa que va provo-
car una disminució del comerç internacional a causa de la
pujada dels aranzels.

13. • Fallida del sistema bancari i financer, tancament de moltes
empreses, augment desmesurat de la desocupació, baixada
de preus, ruïna agrícola i industrial, etc. (S’explica a l’epígraf
3.3 de la pàgina 210.)

• Perquè els bancs i les empreses dels Estats Units necessita-
ven els diners per fer front als problemes interns del país. 

14. Resposta lliure. (Les principals conseqüències socials de la gran
depressió van ser l’extensió de l’atur, la misèria i la fam, agreu-
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jades per l’absència d’assegurances públiques i universals con-
tra la desocupació i la malaltia, i tot plegat va comportar una
radicalització política.)

15. Polítiques deflacionistes. Promoure la baixada de preus per in-
centivar el consum. (S’explica en el 1r pic de l’epígraf 4.1 de la pà-
gina 214.)

Intervencionisme econòmic. Conjunt de polítiques dutes a ter-
me pels governs arran de la gran depressió que van consistir
en la revisió del liberalisme econòmic i la intervenció de l’estat
per superar la crisi econòmica.

New Deal. Conjunt de mesures destinades a rellançar l’econo-
mia i crear ocupació que va portar a terme el president nord-
americà pertanyent al Partit Demòcrata F.D. Roosevelt.

Front Popular. Govern francès format per socialistes, comunis-
tes i republicans radicals el 1936.

Autarquia. Política econòmica que consisteix a fomentar que
tots els productes que necessiti un país siguin produïts per si
mateix. (S’explica en el glossari de la pàgina 215.)

16. La crisi dels anys trenta va provocar que tots els països aban-
donessin el liberalisme clàssic que propugnava que l’estat no
intervingués en l’economia; en definitiva, en tots els països es
van desenvolupar polítiques intervencionistes que intentaven
superar la crisi.

La diferència principal en política econòmica es va establir en-
tre els països que van adoptar sistemes de reactivació econò-
mica induïts pels seus governs (el New Deal als Estats Units o
el Front Popular a França), on es van dur a terme projectes d’o-
bres públiques per reactivar la demanda industrial; els països
que van continuar fidels al liberalisme econòmic, com el Reg-
ne Unit, que van basar la seva política econòmica en el refor-
çament del proteccionisme, i els països totalitaris com Aleman-
ya, en què les inversions públiques es van destinar de manera
prioritària a armament i obres públiques.

17. El New Deal va tenir tres vessants principals:

– La política financera, que tenia com a objectiu principal sa-
nejar el sistema bancari i financer mitjançant la seva regula-
ció de manera que es van establir més garanties per al prés-
tec i els dipòsits.

– Les actuacions sobre les activitats productives, que es van
centrar en la inversió estatal en obres públiques a fi de reac-
tivar la indústria. La disminució de la producció agrícola
per adaptar-la a la demanda i que augmentés la renda dels
agricultors. El suport a les grans empreses.

– La política social. Es va centrar en la regulació dels drets
dels treballadors (establiment del salari mínim, limitació de
la jornada laboral, etc.) i establint assegurances obligatò-
ries per accident o desocupació i pensions de vellesa i vi-
duïtat.

Tot i que en termes econòmics aquesta política no va ser gai-
re reeixida, en termes socials el New Deal va pal·liar els princi-
pals efectes negatius de la gran depressió.

18. Sufragi universal. Dret al vot de totes les persones majors d’e-
dat d’un país. (Se cita en el 1r paràgraf de la pàgina 216.)

Cultura de masses. Consum en massa de productes difosos per
nous mitjans de comunicació, com la ràdio o el cinema, en els
anys vint, que han modificat el comportament i les formes de
pensament popular de llavors ençà.

19. La Primera Guerra Mundial i l’època d’entreguerres van cons-
tituir un període molt important en l’equiparació de la dona a
l’home. La Primera Guerra Mundial va afavorir la incorporació
de la dona al món laboral, ja que aquestes van haver de suplir
l’home que estava en els fronts de guerra. Aquesta sortida de
la dona de l’àmbit familiar va promoure l’aparició d’un nou mo-
del femení amb drets polítics (com ara el dret al vot que es va
generalitzar entre els anys vint i trenta) i una vida no exclusiva-
ment dedicada a la llar i la família.

20. La cultura de masses als anys vint es va difondre gràcies, sobre-
tot, a dos nous mitjans de comunicació: el cinema, que es va con-
vertir en el principal espectacle popular, i la ràdio, que va esdeve-
nir el primer mitjà de difusió.

21. Perquè era capaç de crear estats d’opinió pública. (S’explica
en el 2n paràgraf de l’epígraf 5.2 de la pàgina 217.)

22. Resposta lliure. (El cinema i la ràdio van tenir una gran impor-
tància social pel fet que van ser els artífexs principals de la
cultura de masses. La ràdio es va convertir en el mitjà de comu-
nicació més important i transmetia no sols informació, sinó tam-
bé entreteniment i publicitat. El cinema, per la seva banda, va
ser el primer espectacle del període, sobretot a partir del des-
envolupament de la indústria cinematogràfica de Hollywood.)

La premsa, per la seva banda, es va convertir en un mitjà de
prestigi amb una gran influència a l’hora de crear estats d’o-
pinió.)

23. Activitat lliure.

24. • Al període d’entreguerres. Fer pagar a Alemanya indemnit-
zacions de guerra és un gran error.

• Keynes era un economista partidari de regular el sistema eco-
nòmic. Es basava en la incapacitat d’Alemanya de fer front al
pagament d’indemnitzacions i en què la impopularitat d’a-
questa mesura tindria conseqüències polítiques en el futur.

• Perquè els Estats Units tenien una economia i unes finances
sanejades i podrien haver ajudat els països europeus en la
reconstrucció de les seves economies després de la Gran
Guerra.

• Resposta lliure.

25. • Es tracta d’una manifestació protagonitzada per homes i do-
nes vestits amb elegància (els homes duen corbata i bar-
rets i les dones, abrics amb pells), per tant de persones de
classe mitjana.

• A les pancartes es poden llegir frases com la setmana de tren-
ta hores, on són les promeses, desocupats sense asseguran-
ça, etc., totes elles en anglès.

• Se situaria durant la gran depressió als anys trenta. Perquè
va ser una època de crisi amb molta desocupació en la qual
no hi havia les assegurances obligatòries que mitiguessin els
problemes derivats de la crisi.

• Les polítiques del New Deal, basades en el sanejament de
la banca i el sistema financer, la reactivació de l’economia
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mitjançant la inversió de l’estat en obres públiques i el des-
envolupament del benestar.

26. • Activitat lliure.  (Vegeu l’esquema de la pàgina 211.)

• Als Estats Units, l’especulació borsària i la superproducció van
provocar el crac borsari del 1929 de manera que els preus
van caure, el sistema bancari es va enfonsar, van fer fallida
moltes empreses i es va elevar l’atur; totes aquestes caracte-
rístiques van constituir els elements de la gran depressió dels
anys trenta. Aquesta situació va conduir al poder el demò-
crata Roosevelt, que va desenvolupar el New Deal, que, en-
tre altres mesures, contenia el sanejament de la banca i del
sistema financer, la reactivació de l’economia mitjançant la
inversió de l’estat en obres públiques i el desenvolupament
del benestar.

• Activitat lliure. 

27. • Roosevelt va ser el president dels Estats Units des del 1933
fins a la seva mort, el 1945. Va ser l’únic president que va
obtenir quatre reeleccions. Ha passat a la història per dos
fets fonamentals: la seva política de New Deal per fer front
a la crisi dels anys trenta i el fet d’haver ficat el seu país en
la Segona Guerra Mundial arran de l’atac japonès a Pearl
Harbour.

• Una greu situació econòmica, caracteritzada per la misèria i
la desocupació de milions de ciutadans, un sistema financer
caòtic i la fallida de moltes empreses.

• Les mesures més destacades que va prendre van ser el sa-
nejament de la banca i del sistema financer, la reactivació de
l’economia mitjançant la inversió de l’estat en obres públi-
ques i el desenvolupament del benestar. 

• La seva política va ser coneguda com a New Deal.

28. • El document 34 és un gràfic de barres i el document 35, un
gràfic lineal.

• L’eix d’ordenades representa l’evolució cronològica, i l’eix
d’abscisses, les magnituds: la desocupació i la producció
industrial en el document 34 i el PNB en el document 35.

29. • L’evolució econòmica després del crac de la borsa de Nova
York i durant la gran depressió.

• Són representats en els gràfics els Estats Units, Europa i el Ja-
pó.

• Tots dos gràfics es corresponen amb els anys trenta. Va ser
un període caracteritzat pel crac borsari del 1929 que va pro-
vocar la caiguda dels preus, l’enfonsament del sistema ban-
cari, la fallida de moltes empreses i l’elevació de l’atur; totes
aquestes característiques van constituir els elements de la
gran depressió dels anys trenta. Aquesta situació va conduir
al poder el demòcrata Roosevelt, que va desenvolupar el New
Deal, que, entre altres mesures destacades, propugnava el
sanejament de la banca i del sistema financer, la reactivació
de l’economia mitjançant la inversió de l’estat en obres pú-
bliques i el desenvolupament del benestar als Estats Units.

30. • S’hi poden observar dues fases:

– Fase de recessió (entre el 1929 i el 1932) en què cauen la
producció industrial (doc. 34) i el PNB (doc. 35) i augmen-
ta la desocupació (doc. 34).

– Fase de reactivació (a partir del 1933) en què s’inicia una
recuperació de la producció industrial (doc. 34) i del PNB
(doc. 35) i comença a disminuir la desocupació (doc. 34).
En el document 35 s’observa un alentiment de la recupe-
ració econòmica a partir del 1937.

• La primera fase es va caracteritzar per la ineficàcia de les
mesures polítiques vigents. La segona es va caracteritzar
pel desenvolupament de polítiques intervencionistes: el
New Deal als Estats Units o el Front Popular a França, entre
les més importants.

• La primera fase va correspondre al moment més agut de
la crisi. La segona suposa l’inici de la lenta i prolongada re-
cuperació.

• El quadre 34 mostra una evolució inversa entre el nombre
d’aturats i el desenvolupament de la producció industrial;
en disminuir la producció industrial, augmenta l’atur i vi-
ceversa.

• La caiguda de la producció industrial entre el 1929 i el 1932
es va deure al crac de la borsa de Nova York el 1929, pro-
vocat per l’esclat de la bombolla especulativa en borsa i la
superproducció. Naturalment, el tancament de moltes em-
preses industrials, que no van poder fer front a la crisi eco-
nòmica, va disparar la desocupació entre els treballadors
manuals i els empleats que constituïen la classe mitjana.

• A Europa i els Estats Units. Perquè el crac del 29 va com-
portar la destrucció de l’estalvi i una dràstica reducció del
consum i la inversió, cosa que va provocar un descens de
la producció de béns i serveis.

• La recuperació econòmica va ser possible per la interven-
ció dels governs en l’economia dels països respectius.

• El New Deal als Estats Units, que, entre altres mesures, pre-
veia el sanejament de la banca i del sistema financer, la re-
activació de l’economia mitjançant la inversió de l’estat en
obres públiques i el desenvolupament del benestar. Les
polítiques econòmiques clàssiques van ser abandonades
als anys trenta per la seva inutilitat per abordar la crisi eco-
nòmica. Llavors es van començar a desenvolupar políti-
ques intervencionistes que intentaven superar la crisi.

31. Resposta lliure. (La crisi econòmica dels anys trenta va ser la
més important de les que el sistema econòmic capitalista ha
experimentat al llarg de la seva història. La seva importància es
deu tant a les greus conseqüències que va tenir (atur, misèria,
fallida econòmica i financera) com a la seva extensió, ja que va
afectar tot el món capitalista, tant els països subdesenvolupats
com els desenvolupats i les seves colònies. Però, a més, va te-
nir una gran transcendència històrica, per tal com va obrir un
nou cicle econòmic caracteritzat per l’intervencionisme de l’es-
tat en l’economia.)

32. Perquè Detroit, considerada la «ciutat del motor», és la capital
de la indústria automobilística dels Estats Units.

General Motors, Ford i Chrysler són empreses de l’estat de Mi-
chigan, amb seu social a Detroit. Des de l’any 2005 han regis-
trat un descens de les vendes i han acumulat pèrdues impor-
tants.

33. Entre les firmes nord-americanes destaquen Ford i General Mo-
tors. I entre les europees, Renault (França), Mercedes, Audi i
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Volkswagen (Alemanya) i Fiat (Itàlia). En general es van fundar
o es van desenvolupar a partir del període d’entreguerres.

34. La crisi dels fabricants nord-americans es deu a la competiti-
va producció d’automòbils a l’Àsia, sobretot al Japó, Corea i 
l’Índia.

Els experts vaticinen un desequilibri entre l’oferta i la deman-
da de petroli que encarirà la font d’energia fins al punt de no
fer-la competitiva. Els combustibles alternatius podran ser ales-
hores la opció per satisfer les necessitat energètiques del món
desenvolupat. 

És un alcohol que pot substituir la gasolina en diferents propor-
cions. Actualment qualsevol vehicle el pot utilitzar en una pro-
porció màxima del 10 % sense cap problema. L'ús al 85 % no-
més està reservat a uns vehicles especials, els anomenats «flexi»,
que tant poden anar amb gasolina normal com amb etanol.

L’ASCENS DELS TOTALITARISMES 
FEIXISTA I NAZI

Preguntes prèvies (Pàg. 222)

• El feixisme i el nacionalsocialisme.

• El feixisme va assolir el poder a Itàlia el 1922, mentre que el nacio-
nalsocialisme va arribar al poder a Alemanya el 1933. Van implan-
tar sistemes polítics totalitaris d’extrema dreta.

• Resposta lliure. (Entre els símbols destaquen les esvàstiques, que
eren la insígnia nazi, i que després va passar a ser la bandera del
Tercer Reich, i els braços alçats, típica salutació feixista presa de
l’antiga Roma.)

• Els mapes mostren la crisi de les democràcies i l’expansió de les
dictadures a Europa durant els anys vint i trenta.

Documents

Doc. 1 L’autor assenyala tres causes per explicar l’ascens de les dic-
tadures en l’Europa d’entreguerres:

– El desencís envers la democràcia després de la Gran Guerra.

– La lluita contra els moviments d’esquerra (principalment so-
cialista) llançada pels grans empresaris i terratinents.

– L’antisemitisme.

Doc. 2 En el cartell es mostra una esvàstica llençada a terra que és
a punt de ser trepitjada per una espardenya, que simbolitza els
treballadors. El cartell anima els moviments dels treballadors a
derrotar els moviments totalitaris d’extrema dreta.

Docs. 3 i 4 

• El document 3 mostra uns titelles (els candidats del Front Popu-
lar) dirigits pel comunisme des de Moscou. El text diu: «Els soviè-
tics mouen els fils del Front Popular». Es tracta d’un cartell propa-
gandístic contra el Front Popular a les eleccions del 1936. El Front
Popular hi és presentat com un titella de la política de Moscou.

El document 4 mostra una caricatura de Hitler mossegant un ga-
nivet ensangonat en el qual els seus bigotis s’han convertit en l’à-
guila imperial alemanya. En el cartell es llegeix «Contra això, vo-
teu comunista!». El cartell denuncia la política agressiva i repressiva
de Hitler i demana el vot per al partit comunista.

• La radicalització de les eleccions franceses del 1936 es va deure a la
creació de dos blocs antagònics, el bloc nacional, de dretes i pro-
fundament anticomunista, i el Front Popular, d’esquerres, format per
republicans radicals, socialistes i comunistes, que tenia un marcat
caire antifeixista.

Doc. 5

• L’estat feixista és un estat totalitari i omnipotent que abasta i con-
trola tots els aspectes de la vida personal.

• El seu rebuig a la democràcia es basa en les acusacions següents:
fomenta l’individualisme i dóna al poble una il·lusió de sobirania.

Doc. 6 La imatge ens mostra una escena familiar: el pare, tres fills,
l’àvia i la mare, que té el fill petit en braços, estan al voltant 
d’una taula. És evident que el paper que el feixisme assignava
a la dona era essencialment domèstic, com el que representa
la mare en aquesta imatge. 

Doc. 7 El text reflecteix una marcada ideologia racista, ja que rebut-
ja que les minories ètniques tinguin drets de ciutadania (l’au-
tor es refereix a jueus, negres i mulats, però es pot entendre
que qualsevol altra minoria provocaria el mateix rebuig). A més,
l’autor també denigra les idees humanitàries que van sorgir a
Occident a partir de la Il·lustració; es pot concloure que l’autor
no està d’acord amb el fet que hi hagi ajuts públics per als
necessitats de la societat.

Doc. 8 Perquè era una manera de generar suports per a la seva ide-
ologia, el seu sistema de govern i les seves polítiques en les no-
ves generacions. Esperaven prolongar el seu poder amb el su-
port de les noves generacions.

Doc. 9 Va suposar el triomf del feixisme a Itàlia. (S’explica a l’epígraf
3.2 de la pàgina 229.)

Doc. 10 Perquè conté moltes mesures que suposen un canvi radi-
cal de la societat, algunes de molt properes als postulats de
l’esquerra revolucionària.

Doc. 11

• Entre el primer i el segon programa hi ha diferències notables: en
el primer es propugnava el sufragi universal, mentre que en el se-
gon es patrocinava la defensa dels valors tradicionals. Pel que fa
a les mesures socials, en el primer es defensaven propostes del
moviment socialista, com la jornada de vuit hores o l’establiment
d’un salari mínim, però en el segon es ressaltava el paper de la
propietat privada i es retallava el dret de vaga dels treballadors.
En política exterior les diferències són més petites, ja que, en tots
dos casos, es ressalten valors nacionalistes, tot i que més extre-
mats en el segon document.

• Els canvis es van deure al fet que el feixisme va passar de ser un
moviment socialista radical a ser un moviment antisocialista i an-
tidemocràtic recolzat per les classes poderoses i mitjanes de la
societat italiana.

Doc. 12 La imatge representa els feixos, símbol del feixisme italià.
Aquest símbol té l’origen a Roma i representava l’autoritat dels
magistrats romans. La destral simbolitzava el poder de casti-
gar, i les vares (30 en total), la unitat del poble romà.

Doc. 13 La llei incrementa els poders del primer ministre respecte
dels tradicionals d’un sistema liberaldemocràtic. A partir d’a-
questa llei, Mussolini nomena el nombre que vol de ministres

Unitat 10
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que són responsables davant d’ell, controla la família reial com
a camarlenc i controla el poder legislatiu que no té iniciativa
legislativa, ja que aquesta recau en Mussolini. A partir de llavors
acaba el govern parlamentari de Mussolini i comença la feixis-
tització del règim polític italià.

Doc. 14 La imatge mostra un jove amb la vestimenta feixista de cai-
re paramilitar, una àguila i la imatge de Mussolini. El text inci-
ta a morir per Itàlia, pel Duce i pel feixisme. La imatge resumeix
moltes característiques del feixisme, com l’ultranacionalisme
(l’àguila representa Itàlia, per la defensa de la qual s’incita a ser-
vir-la fins a la mort) i el culte a la personalitat (Mussolini i Itàlia
s’associen en un segon pla darrere de la imatge del jove). L’e-
xaltació dels principis masculins i l’irracionalisme, el recurs a
la força i l’exaltació d’una cega obediència al Duce són elements
que es representen a la figura del jove.

Doc. 15 El mecanisme principal per al control dels mitjans de
comunicació durant el règim feixista va ser el Ministeri de Cul-
tura, que nomenava els directors i assenyalava els periodistes
que havien de tractar els diferents temes, com també els as-
sumptes que cal incloure i els que no. A més, el Ministeri de
Cultura podia segrestar una edició o suspendre un diari si no
obeïa les seves directrius. Els principals objectius de control
dels mitjans de comunicació eren manipular les masses i im-
pedir discursos alternatius al del règim.

Doc. 16 Per Etiòpia i Albània.

Doc. 17 La crisi alemanya després de la guerra es reflecteix en aquest
quadre en l’ambient gris i decadent, la figura del militar, dema-
crat, amb un uniforme arrugat i un bastó (possiblement era un
mutilat de la Gran Guerra). Les altres figures, el burgès en pri-
mer pla i l’obrer al fons, van cap a les seves ocupacions, men-
tre que un estrany personatge espia des de la cantonada.

Doc. 18

Tres punts destaquen en el programa del partit nazi:

– L’ultranacionalisme que s’hi reflecteix en voler integrar tots els
parlants d’alemany en un únic estat, per a la qual cosa calia de-
nunciar el tractat de Versalles que prohibia expressament la unió
d’Alemanya i Àustria.

– El racisme que desprèn l’objectiu de considerar estrangers els ciu-
tadans de parla no alemanya.

– L’antiliberalisme que es desprèn en declarar-se adversari del par-
lamentarisme i fixar-se com a objectiu la instauració d’una dicta-
dura.

Doc. 19 La revolució legal consistia a adoptar tàctiques parlamen-
tàries per arribar al poder i, una vegada aconseguit, implantar
una dictadura.

Doc. 20 L’ascens electoral nazi es va produir a partir del 1930. Dos
motius permeten explicar aquest creixement electoral: la crisi
del sistema polític alemany (la República de Weimar) per la crei-
xent radicalització política i l’inici de la gran depressió que
havia incidit amb força a Alemanya i hi havia incrementat la
desocupació.

Doc. 21 

• Eren concentracions molt organitzades. Com es veu a la imatge,
els assistents estaven formats en àmplies columnes orientades

cap al líder (Hitler) amb els uniformes del partit nazi i els seus em-
blemes.

• La imatge ens mostra Hitler, d’esquena en primer pla, observant
els assistents a una concentració. Aquesta manifestació es va pro-
duir el 1933, l’any en què Hitler va aconseguir el poder.

Doc. 22 El document ret compte de l’acostament dels nazis als po-
lítics de la dreta tradicional i als grans empresaris, davant dels
quals es presenta com una força d’ordre capaç de posar fi a la
influència socialista i comunista a Alemanya. Així, Hitler va po-
der ser nomenat canceller d’un govern de coalició, govern que
al cap d’uns quants mesos va aniquilar el sistema democràtic
a Alemanya.

Doc. 23 El règim nazi era del tot contrari a la llibertat d’expressió;
en canvi, era partidari d’un control total de l’opinió i la cultu-
ra. (S’explica a l’epígraf 4.5 de la pàgina 236.)

Doc. 24 Hitler considerava que el poble jueu era l’antítesi del poble
alemany i que, a més, era el responsable de tots els desastres
que els havien passat als alemanys.

Docs. 25 i 26 El primer gràfic mostra el descens de la desocupa-
ció a Alemanya després de l’arribada al poder de Hitler. El grà-
fic de la dreta mostra l’augment de la inversió pública a Ale-
manya a partir del 1933. Així doncs, tots dos gràfics ens indiquen
que en bona mesura la reducció de la desocupació es va deu-
re a la potenciació de la indústria d’armament i les obres pú-
bliques després de l’ascens al poder dels nazis i fins a l’inici de
la Segona Guerra Mundial.

El gràfic de barres deixa ben clar que la major part de l’esforç
inversor de l’estat nazi es va concentrar en les despeses d’ar-
mament.

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Democràcia. Sistema polític basat en la igualtat legal de les per-
sones, el reconeixement dels drets i les llibertats dels ciutadans,
la separació de poders i l’elecció per mitjà de sufragi lliure, di-
recte i secret dels seus representants.

Dictadura. Sistema polític contrari a la democràcia i que es ba-
sa en la concentració de tots els poders en un partit o en una
persona. Nega la possibilitat que els ciutadans triïn els seus re-
presentants polítics i no en respecta els drets ni les llibertats.

Totalitarisme. Sistema polític dictatorial que intenta controlar
totes les activitats dels ciutadans.

2. En resum, podem dir que hi va influir el desencís per la incapa-
citat dels sistemes democràtics per aconseguir l’estabilitat po-
lítica i posar fi a la crisi econòmica. (S’explica a l’epígraf 1.1 de la
pàgina 224.)

3. En els països en què el sistema democràtic estava poc conso-
lidat, aquest es va ensorrar amb més facilitat, mentre que a
les democràcies consolidades, les llibertats es van mantenir tot
i la crisi política i econòmica. (S’explica a l’epígraf 1.2 de la pàgi-
na 225.)

4. Perquè els feia por que es produís una revolució de caire co-
munista i perquè els partits antidemocràtics es presentaven
com a salvadors davant de la situació de crisi econòmica dels
anys trenta.

163346 _ 0001-0098.qxd  9/10/08  16:24  Página 60



61� HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r BATXILLERAT � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

5. Resposta lliure. (L’avenç de les organitzacions ultradretanes va
tenir com a conseqüència principal que al final de la dècada la
major part dels països europeus estiguessin sotmesos a dic-
tadures de dretes. Una altra conseqüència va ser que els go-
verns dictatorials no van respectar en general els drets de les
minories ètniques que vivien en els seus països.)

6. Feixisme. Moviment antidemocràtic i ultranacionalista italià que
va ocupar el poder en aquest país des del 1922 fins al final de
la Segona Guerra Mundial. Per extensió, tots els moviments 
de característiques similars.

Racisme. Ideologia sorgida al segle XIX que propugnava la su-
perioritat de la raça blanca sobre les altres. 

Antisemitisme. Ideologia sorgida al segle XIX arran del fet que
els jueus accedissin als drets de ciutadania dels seus estats res-
pectius i que els considerava un cos estrany a la nació i perillós.

7. En resum, són la defensa d’un estat totalitari de partit únic,
una ideologia anticomunista i anticapitalista, un nacionalis-
me agressiu en política exterior, una concepció de l’ésser hu-
mà de caràcter racista, el culte a la violència, la valoració de
la intolerància, el fanatisme, el militarisme i el masclisme. (S’ex-
pliquen amb detall a l’epígraf 2.1 de la pàgina 226.)

8. El feixisme s’oposava de manera radical a les ideologies liberal-
democràtiques, per tal com era essencialment antiindividua-
lista i antidemocràtic, i a les ideologies socialista i comunista, ja
que era un moviment nacionalista i partidari de l’ordre, per la
qual cosa s’oposava a aquestes ideologies que eren internacio-
nalistes i revolucionàries.

9.

10. Resposta lliure.

11. Feixisme i nazisme compartien bona part de les seves caracte-
rístiques: tots dos eren moviments de caire totalitari, anticomu-
nistes i anticapitalistes, nacionalistes agressius irracionals, vio-
lents, mobilitzadors de masses i exaltadors dels principis
masculins. A més, tots dos van instaurar sistemes polítics dic-
tatorials de partit únic. La diferència principal era de grau i en
el fet que els nazis posaven molt d’èmfasi en el racisme i espe-

cialment en l’antisemitisme, una cosa secundària en el sistema
feixista italià.

12. Resposta lliure. (En resum, van tenir el suport de la gran indús-
tria i de les classes altes i mitjanes. S’explica a l’epígraf 2.2 de la
pàgina 227.)

13. Fasci Italiani di Combattimento. Moviment paramilitar organit-
zat per Mussolini. (Vegeu el 2n paràgraf de l’epígraf 3.2 de la pàg.
229.)

Esquadristes. Militants armats feixistes. (En el glossari de la pàgi-
na 229.)

Confindustria. Confederació empresarial italiana.

Duce. Cap, guia. Títol que es va adjudicar Mussolini.

Lleis feixistíssimes. Sistema legal fundat pel feixisme a Itàlia per
construir un sistema totalitari. (Vegeu el 1r paràgraf de l’epígraf
3.4 de la pàgina 230.)

OVRA. Policia secreta feixista. (Vegeu el 1r paràgraf de l’epígraf
3.4 de la pàgina 230.)

Corporativisme. Forma d’organització política, econòmica i so-
cial oposada al liberalisme i que considera la societat forma-
da per cossos que són els veritables representants de la socie-
tat.

Autarquia: Forma extrema de proteccionisme que pretén la su-
pressió de les importacions i aconseguir l’autoproveïment del
país.

14. • La crisi del liberalisme a Itàlia es va deure a diversos factors:

– La crisi econòmica de postguerra que va elevar el nombre
de desocupats i va fer créixer la inflació.

– La crisi social deguda a la crisi econòmica, que va provo-
car que augmentessin les vagues i que es produís la revol-
ta pagesa. Així va tenir lloc l’ocupació revolucionària de fà-
briques i terres.

– La manca de suport dels partits tradicionals (conservadors
i liberals) al sufragi universal.

– L’aliança dels partits tradicionals amb els populars, els na-
cionalistes i finalment amb els feixistes.

• El feixisme va aconseguir el control de la societat italiana per
mitjà de les actuacions següents:

– Mitjançant l’aprovació de les lleis feixistíssimes el 1925 que
concedien un poder gairebé absolut al Duce.

– Per mitjà del control de l’educació.

– Partit Nacional Feixista.

– A través del Ministeri de Cultura, que controlava els mit-
jans de comunicació de masses.

15. • Els feixistes van canviar de tàctica el 1921, en què van aban-
donar el programa revolucionari i es van convertir en un mo-
viment de repressió de les organitzacions obreres i page-
ses i de les seves activitats, van fundar el Partit Nacional Feixista
el 1921 i van organitzar la «marxa sobre Roma» el 1922, cosa
que va suposar que el rei lliurés el poder a Mussolini.

• Una vegada al poder, els feixistes van formar un govern de
coalició amb les forces de dretes encara dins del sistema

ESTAT FEIXISTA ESTAT DEMOCRÀTIC

Estat totalitari Estat liberal

Sistema de partit únic Sistema pluripartidista

Anticomunista i anticapitalista Tolerant amb qualsevol
ideologia

Nacionalisme agressiu

Racista Respectuós amb les minories

Exaltació de valors irracionals Racionalista

Defensor de la violència Defensor de les vies
diplomàtiques

Mobilització de masses Respectuós amb la intimitat

Exaltació dels principis
masculins

Igualtat de gènere
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parlamentari. Tanmateix, ben aviat el govern va aconseguir
poders extraordinaris. A més, les milícies feixistes van es-
campar el terror arreu de la societat i reprimien tots els mo-
viments d’esquerres. Per mitjà d’aquesta violència es va im-
pedir que els diputats socialistes ocupessin els seus escons,
i sense oposició en el Parlament es va iniciar la construcció
de la dictadura feixista, per mitjà de les anomenades lleis
feixistíssimes.

16. Els factors que van afavorir l’ascens al poder de Mussolini van ser
la crisi econòmica i social italiana després de la Gran Guerra, el
suport de les classes mitjanes i altes italianes al seu projecte i tam-
bé el suport d’algunes institucions com la corona o l’exèrcit.

17. Resposta lliure. (Les classes mitjanes i altes de la societat ita-
liana van donar suport al feixisme com una manera d’evitar
la influència dels socialistes en la societat italiana després
de la implantació del sufragi universal.)

Les institucions de l’estat (els militars i la monarquia) també re-
colzaven Mussolini a causa, en part, de la frustració que la pau
havia suposat en no aconseguir-se les annexions territorials
que ambicionaven els nacionalistes italians.

18. Espartaquistes. Grup d’extrema esquerra que va protagonitzar
un intent de revolució de tipus bolxevic a Alemanya el 1918.
(En el glossari de la pàgina 233.)

Reichstag. Parlament alemany.

Coalició de Weimar. Govern de coalició format pel Partit del
Centre, el Partit Democràtic i el Partit Socialdemòcrata el 1919.

SA. Milícies nazis caracteritzades per la seva extrema violència.
(En el glossari de la pàgina 233.)

Putsch. Cop d’estat en alemany.

SS. Grup militar d’elit creat pel règim nazi que es va convertir
en una de les institucions més poderoses del país. (En el glos-
sari de la pàgina 235.)

Gestapo. Policia secreta de l’Alemanya nazi, creada el 1933.

Tercer Reich. (Literalment «tercer imperi» en alemany.) És la de-
nominació que donaven els nazis a la dictadura que van ins-
taurar a Alemanya després de la seva arribada al poder. 

Solució final. Nom que van donar els nazis al seu programa d’e-
liminació total de la població jueva europea.

Espai vital. Retòrica emprada pels nazis per referir-se a l’amplia-
ció del territori alemany.

19. • La República de Weimar va haver de fer front a diversos pro-
blemes:

– Problemes diplomàtics. La signatura del tractat de Versa-
lles que va fer que aparegués davant de l’opinió naciona-
lista alemanya com una institució feble davant de les exi-
gències estrangeres.

– Problemes socials com la revolta espartaquista del 1919 o
el putsch de Munic del 1923.

– Problemes econòmics, entre els quals cal esmentar la hi-
perinflació de 1922-1923.

Tot plegat va impedir l’estabilització d’aquest règim democrà-
tic alemany.

• Va tenir una influència decisiva; fins al 1929 el partit nazi no
era altra cosa que un petit grup insignificant de la ultradreta
nacionalista, però la crisi econòmica va provocar tanta por i
tensió en la població alemanya que cada vegada es va do-
nar més suport a les solucions radicals i el partit nazi va ser el
màxim beneficiat d’aquesta situació. (S’explica a l’epígraf 4.3
de la pàgina 234.)

20.

21. • El totalitarisme nazi va fer servir tots els mitjans al seu abast
per adoctrinar la societat, des de la premsa, que es va conver-
tir en un simple instrument de propaganda nazi, fins a l’esco-
la i totes les institucions educatives. També la resta d’institu-
cions de l’estat estaven totalment amarades de la ideologia
nazi, que s’exigia per a qualsevol càrrec important. (S’explica
a l’epígraf 4.5 de la pàgina 236.)

• El racisme, especialment l’antisemitisme, era una de les ba-
ses principals de la ideologia nazi i de tota la política de
la dictadura hitleriana. (S’explica a l’epígraf 4.6 de la pàgina
236.)

PROGRAMES POLÍTICS

FEIXISME ITALIÀ NAZISME ALEMANY

IDEOLOGIA

Anticomunisme i anticapitalisme

Nacionalisme agressiu

Racisme

Exaltació dels valors irracionals

Propugna la violència com a mètode de lluita
política

Mobilització de les masses

Exaltació dels principis masculins

Antisemitisme

ORGANITZACIÓ
DE L’ESTAT

Estat totalitari

Sistema de partit únic

TÀCTIQUES PER ASSOLIR EL PODER

FEIXISME ITALIÀ NAZISME ALEMANY

Tàctiques parlamentàries combinades amb violència

IMPLANTACIÓ DE L’ESTAT TOTALITARI

FEIXISME ITALIÀ NAZISME ALEMANY

Govern parlamentari 
(1922-1925)

Govern de coalició 
(gener-març del 1933)

Assumpció de plens poders
i dictadura nazi (març del 1933)

Dictadura feixista 
(del 1925 endavant)

Nit dels ganivets llargs. Hitler
posa fi a l’oposició interna 

del partit (1934)

Mort de Hindenburg 
i assumpció de la presidència 

de la cancelleria per Hitler (1934)
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22. Hitler va decidir eliminar els elements més radicals de les SA i
ho va dur a terme en la «nit dels ganivets llargs». Tenia diver-
sos motius per fer-ho, però en destaquen dos:

– Eliminar els membres més radicals del partit per presen-
tar-se com un partit d’ordre davant de les classes mitjanes
i altes que li havien donat suport per arribar al poder.

– Eliminar una possible oposició interna en el mateix NSDAP
que hauria dificultat que Hitler assolís el poder absolut del
Tercer Reich.

23. Resposta lliure.

24. • Totes dues imatges pertanyen al període d’entreguerres.

• El personatge central de la primera imatge és Mussolini i el
de la segona, Hitler.

• El document 27 ens mostra Mussolini al costat d’una imatge
de Juli Cèsar, dictador romà. Es pretén associar Mussolini amb
el dictador romà per unir-lo amb l’etapa més brillant de la
història d’Itàlia.

• La imatge de Hitler apareix sobre un mapa d’Alemanya.

• Hi apareix l’àguila imperial alemanya sobre una esvàstica na-
zi. Pretén associar Alemanya i nazisme, tot identificant-los.

• La imatge de Mussolini associa el seu règim amb la dictadu-
ra i la glòria d’un dels períodes més brillants de la història de
Roma. S’hi exalça la figura de Mussolini com una persona equi-
parable a Juli Cèsar i, així, es dóna una imatge positiva de la
dictadura. La imatge de Hitler té un component essencial-
ment nacionalista, per tal com associa la figura d’aquest amb
el mapa i del seu règim (l’esvàstica) amb Alemanya (l’àguila).

25. • Resposta lliure.

• Benito Mussolini, dictador feixista italià durant el període d’en-
treguerres. Les idees principals del text són:

– La violència és un mètode necessari i eficaç per sanejar
una situació política.

– La llibertat ja no és un objectiu important de la societat
que anhela ordre, jerarquia i disciplina.

• L’autor fa referència a dos fets concrets:

– Les atrocitats comeses durant les purgues estalinistes a la
URSS.

– Les vagues i ocupacions de fàbriques i terres que es van
produir a Itàlia després de la Gran Guerra i abans de la ins-
tauració de la dictadura feixista.

Fa referència a aquests fets per rebaixar la importància de la
violència i la repressió feixista.

• L’autor justifica la violència suscitada al voltant de la llarga
marxa perquè, gràcies a ella, es va poder assolir el poder de
manera ràpida, una fet que altrament hauria trigat més.

• L’últim paràgraf del text exalça les virtuts de l’ordre, la jerar-
quia i la justícia enfront dels valors de la llibertat, de la qual,
segons el dictador, s’havia abusat.

26. • El gràfic ens proporciona una comparació entre la desocu-
pació a Alemanya immediatament abans de l’arribada al po-
der dels nazis i el nombre de simpatitzants de l’NSDAP. Els
primers anys de la gran depressió.

• A partir del 1930 es va produir un ràpid creixement dels vo-
tants de l’NSDAP en relació directa amb l’augment de la des-
ocupació.

• La relació directa entre les dues corbes fa palès el desencís
que va provocar entre la població més desafavorida d’Ale-
manya el sistema democràtic, que semblava incapaç de fer
front a la crisi econòmica.

• Les classes mitjanes i les classes benestants van ser els prin-
cipals suports del nazisme, tot i que també va tenir notables
suports entre les classes treballadores. Així mateix, van fer
costat a Hitler sectors com l’exèrcit o els funcionaris. Hitler va
instaurar una dictadura totalitària de dretes a Alemanya (el
Tercer Reich) a partir del 1933.

27. • Nascut el 1957, a Hamburg, Oliver Hirschbiegel va ser el fun-
dador de la revista crítica Infermental, i va iniciar la seva car-
rera amb la creació de videoinstal·lacions i altres execucions
artístiques abans de llançar-se a la direcció. Entre les pel·lícu-
les que ha dirigit destaquen: L’experiment (2001), L’enfonsa-
ment (2004) i Invasió (2007).

• Els guionistes es van inspirar en l’autor alemany Joachim Fest
i en les memòries de la secretària de Hitler, Traudl Junge, i
del seu arquitecte, Albert Speer.

• La productora de la pel·lícula és de nacionalitat alemanya,
país en el qual la filmografia històrica se centra sobretot en
pel·lícules sobre esdeveniments recents i documentals.

• Com que es tracta d’un tema difícil, el finançament del film
va ser inicialment complicat, tot i que finalment es va acon-
seguir una gran quantitat d’inversions que van permetre dur
a terme una gran superproducció.

28. • Hitler i el que queda de la cúpula del règim nazi viuen els
seus últims dies en el búnquer de la Cancelleria de Berlín, en-
mig de l’atac a la ciutat per les tropes soviètiques i en el pro-
cés final de desintegració de la Wermacht (exèrcit de l’Ale-
manya nazi). Se situa a Berlín el 1945, a les acaballes de la
Segona Guerra Mundial.

• El títol fa referència a l’ensorrament total del Tercer Reich i
de la dictadura nazi.

• La pel·lícula està dividida en les experiències d’alguns dels
testimonis dels últims moments de Hitler i del seu sistema
(la seva secretària, el seu assistent, un metge militar, una ra-
diotelegrafista, alguns dels ministres nazis com Albert Spe-
er, etc.). L’objectiu d’aquest conjunt d’escenes és descriure
de la manera més fidedigna possible (cal recordar que es trac-
ta d’una reconstrucció de testimonis reals per part dels seus
protagonistes autèntics) els últims dies de la vida del dicta-
dor i el moment del col·lapse total del seu règim.

• El protagonista principal n’és Hitler, un fanàtic somiador i sen-
se escrúpols en els seus moments més baixos, que encara
pretén aferrar-se a vanes esperances i il·lusions infantils. Al-
tres protagonistes en són el seu ministre de Propaganda, el
sinistre doctor Joseph Goebbels, i la seva fanàtica dona, Mag-
da; el ministre d’Armament Albert Speer, que també era l’ar-
quitecte preferit del dictador; el cap de la SS Heinrich Himm-
ler, un dels més despietats i malvats jerarques nazis, que en
l’últim moment intenta salvar la seva pell traint el seu cap;
Martin Borman, cap del partit nazi, un fanàtic sense escrú-
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pols; Traudl Junge, la secretària de Hitler, fascinada pel dic-
tador, i Eva Braun, la infantil companya de Hitler, sempre fi-
del i que tria morir amb ell.

• Es tracta d’una pel·lícula de reconstrucció històrica.

• La pel·lícula és una extraordinària i brillant reconstrucció his-
tòrica, molt documentada i amb un ampli treball de verifica-
ció dels esdeveniments. Entre les crítiques que se li han fet
hi ha la imatge massa suavitzada d’Albert Speer, que hi apa-
reix com un home lúcid i de bones intencions, quan molts
historiadors defensen que no era pas així, i que va ser tan cul-
pable com la resta de la cúpula nazi dels crims del seu règim.

29. • El film reflecteix bé el fanatisme i la crueltat del règim nazi,
tot i que se centra en una etapa molt curta i concreta que so-
brepassa els continguts d’aquesta unitat.

• És una excel·lent i fidel reconstrucció del context i els esde-
veniments de l’època.

• Sí.

• L’autor i el guionista cerquen retratar els últims moments
d’un dictador que havia aconseguit ser un semidéu, i que ha
vist com tot s’ha anat ensorrant al seu voltant.

• Aquesta pel·lícula és una font d’informació molt adequada
sobre els esdeveniments que relata. 

30. Les dues notícies fan referència al creixement de la influència
de l’extrema dreta a Europa.

31. Jean-Marie Le Pen és el líder de l’extrema dreta francesa i pre-
sident del Front Nacional francès.

32. Els principals punts en comú de l’extrema dreta europea són
un ferotge nacionalisme xenòfob, el rebuig de les minories
culturals, l’oposició a la globalització, al liberalisme i als orga-
nismes supranacionals com la UE o l’OTAN.

Comparteixen les seves propostes de crear executius forts, li-
mitar la democràcia representativa i prioritzar els drets de les
ètnies majoritàries enfront dels drets dels immigrants i les mi-
nories.

33. L’avenç més important de l’extrema dreta a Europa es produeix
a Bèlgica. A altres països com França, Dinamarca, Noruega, Àus-
tria, Eslovàquia i Polònia la presència de partits d’extrema dre-
ta és també significativa.

34. Els partits d’extrema dreta solen acceptar formalment el siste-
ma parlamentari democràtic, mentre que els grups i partits ne-
onazis són genuïnament feixistes, per la qual cosa no accep-
ten el joc democràtic.

35. Perquè els grups neofeixistes romanen actius avui dia i co-
meten abusos contra les minories ètniques i els grups més
febles de la societat. 

36. Els gràfics mostren la relativa importància electoral dels partits
d’extrema dreta que se situa en general (llevat de l’FPÖ aus-
tríac) entre un 10 i un 15 % aproximadament dels vots, cosa
que els manté allunyats del poder executiu. La seva evolució
mostra un creixement electoral al llarg dels anys noranta del
segle passat que ha quedat reduït en la primera dècada d’a-
quest segle. 

37. El fenomen actual de l’expansió del neofeixisme és un feno-
men eminentment juvenil i està vinculat al desencís que les
vies convencionals (eleccions parlamentàries) han provocat en
certs sectors juvenils, generalment marginals.

LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Preguntes prèvies (Pàg. 244)

• La Segona Guerra Mundial. Perquè hi van estar implicats països
de tots els continents, i els seus fronts de guerra, tant terrestres
com marítims, es van repartir arreu del món.

• Els principals països de l’Eix van ser Alemanya, el Japó i Itàlia, tot
i que s’hi van unir d’altres.

Les potències més importants dels aliats van ser el Regne Unit, els
Estats Units, la Unió Soviètica i la Xina, tot i que molts altres paï-
sos es van unir a aquest bàndol.

• Els dos escenaris principals en van ser Europa i el sud-est asiàtic,
tot i que també hi va haver importants fronts a l’Àfrica, l’Orient
Mitjà i en els diferents mars i oceans del planeta.

• Aquest esdeveniment va ser fonamental per al desenvolupament
de la guerra a Europa, ja que va suposar l’obertura d’un tercer front
en el continent, que finalment va ensorrar la capacitat de resis-
tència de l’Eix.

Documents

Doc. 1

• Churchill (l’autor) qualifica la política de les potències democràti-
ques (França i el Regne Unit) enfront d’Alemanya com de «letargia
i insensatesa», primer per no haver tingut cap intenció d’arribar a
un acord amb els governs moderats de la República de Weimar, i
després, per haver afavorit l’arribada de Hitler al poder a Alemanya.

• Una vegada en el poder, Hitler es va afanyar a vulnerar el tractat
de Versalles, a mantenir una relació privilegiada amb la Itàlia feixis-
ta i el Japó i a annexionar-se diferents territoris (Sarre, Àustria i els
Sudets). Alhora, duia a terme el rearmament de l’Estat alemany.

Doc. 2 El document 2 mostra l’expansionisme de l’Alemanya nazi
que va precedir la Segona Guerra Mundial (conquesta de l’espai vi-
tal, és a dir, dels territoris on vivia població de parla alemanya). El
1935 es va produir l’annexió del Sarre després d’un plebiscit. El 1937
es va dur a terme l’annexió d’Àustria, també després de la celebra-
ció d’un nou plebiscit. L’any següent, Hitler va incorporar al Tercer
Reich la regió dels Sudets txecoslovacs sense el consentiment d’a-
quest estat i, el 1939, l’Alemanya nazi va establir un protectorat so-
bre Bohèmia-Moràvia. Aquell mateix any la invasió de Polònia se-
ria el detonant que va conduir a la Segona Guerra Mundial.

Doc. 3 En el document 3 Churchill expressa la idea que França i el
Regne Unit van cedir al xantatge alemany de manera vergonyant.

Doc. 4 Els règims totalitaris, teòricament oposats ideològicament,
van arribar a un acord per simples conveniències tàctiques i po-
lítiques; així es va fer palesa l’escassa vàlua dels seus supòsits ide-
ològics enfront de les conveniències materials i l’ambició mú-
tua de conquerir Polònia. (S’explica en els paràgrafs 8è i 9è de l’epígraf
1.3 a la pàgina 248.)

Doc. 5 L’Imperi japonès es va formar a partir del 1870 amb la con-
questa de Corea. De llavors ençà, i fins al començament de la Se-

Unitat 11
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gona Guerra Mundial, el Japó es va annexionar Manxúria i Formo-
sa, que pertanyien a la Xina. Després de l’esclat de la Segona Guer-
ra Mundial, els arxipèlags del Pacífic, Indonèsia i el sud-est asiàtic. 

Doc. 6 La foto reflecteix el moment en el qual soldats alemanys for-
cen les barreres del pas fronterer entre Alemanya i Polònia. Aquest
fet va donar lloc a l’inici de la Segona Guerra Mundial.

Doc. 7 La guerra llampec consistia en un atac combinat de l’avia-
ció i la infanteria amb el suport de les divisions blindades, amb
l’objectiu de trencar el front enemic per certs punts concrets, pe-
netrar en territori enemic i deixar aïllats els exèrcits rivals per for-
çar-los a rendir-se. Amb això es pretenia impedir l’estabilització
dels fronts de guerra com havia passat durant la Primera Guerra
Mundial. Va ser una tàctica molt reeixida que va permetre a l’Ale-
manya nazi aconseguir immensos territoris a Europa. (S’explica en
el paràgraf 1r de l’epígraf 2.1, a la pàgina 249.)

Doc. 8 La imatge ens mostra l’avenç d’una divisió blindada alemanya
durant la invasió de la Unió Soviètica. Aquest esdeveniment es va
produir al juny del 1941 i forma part de la seqüència d’esdeveniments
que van donar a la Segona Guerra Mundial un caràcter mundial. 

Doc. 9

• El front nòrdic que comprenia Noruega i Dinamarca i el front oc-
cidental que abastava Bèlgica, França i el Regne Unit, tots dos
van sucumbir ràpidament a causa de la guerra llampec, tot i que
la Gran Bretanya resistís malgrat la batalla d’Anglaterra. El front
balcànic va ser un altre front important i més actiu, ja que la Ità-
lia feixista no va poder controlar Albània i va obligar a intervenir-
hi Alemanya i a envair aquesta península. L’últim front important
dels primers anys va ser el nord d’Àfrica, que es va desfermar com
una manera de danyar els aliats atacant-ne els imperis colonials.

• La guerra va adquirir una dimensió internacional a partir de l’es-
tiu del 1941, en què Alemanya va envair la Unió Soviètica i el Ja-
pó va atacar Pearl Harbour, amb la qual cosa es va obrir un front
oriental a Europa i un altre al Pacífic.

Doc. 10

• La imatge ens mostra soldats soviètics celebrant la conquesta del
Reichstag berlinès. Per tant, la ciutat és Berlín i els personatges
són soldats soviètics.

• Aquest esdeveniment va suposar la caiguda del règim nazi i el fi-
nal de la Segona Guerra Mundial a Europa.

Doc. 11

• La batalla de Stalingrad, que va significar l’inici de la contraofensiva
soviètica que culminaria amb la presa de Berlín el 1945; la victòria
d’El-Alamein va iniciar una reeixida contraofensiva aliada al nord
d’Àfrica; el 1943, Itàlia, davant l’avenç aliat en el seu territori, va sig-
nar l’armistici; els nord-americans van contraatacar al Pacífic, amb
la qual cosa van posar fi a l’hegemonia naval japonesa, i el desem-
barcament de Normandia, que obriria un front occidental a França.

• El front occidental, que es va obrir després del desembarcament
de Normandia; el front italià, que es va obrir arran del desem-
barcament americà a Sicília, i el front oriental, per on es va pro-
duir l’ofensiva que va culminar en la caiguda de Berlín.

Doc. 12

• La guerra va començar amb l’atac japonès a la base americana de
Pearl Harbour a les illes Hawaii al desembre del 1941. Fins a l’es-
tiu de l’any següent, l’hegemonia en la guerra va correspondre al

Japó, però, després de les batalles de Guadalcanal i Midway, l’he-
gemonia va passar als Estats Units. La lluita acarnissada en el front
del Pacífic va fer decidir els Estats Units a llançar la bomba atòmi-
ca sobre les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki el 1945, cosa que va
precipitar la rendició japonesa.

• El llançament de les bombes atòmiques sobre el Japó va suposar
la rendició immediata d’aquest i el final de la Segona Guerra Mun-
dial. Per a la humanitat va significar l’entrada en l’era atòmica i el
terror a què una nova conflagració posés fi a la vida humana.

Docs. 13 i 14

• El gràfic ens mostra el creixement de la població esclavitzada que
va emprar l’economia en l’Alemanya nazi durant la guerra.

• La procedència d’aquesta mà d’obra esclavitzada van ser els paï-
sos ocupats pels nazis.

Doc. 15 Els partisans eren guerrillers italians que van combatre con-
tra el feixisme en la fase final de la Segona Guerra Mundial (repú-
blica de Saló i l’ocupació nazi d’Itàlia després de la signatura de
l’armistici entre Itàlia i els aliats el 1943).

Doc. 16 Pierre Laval, un destacat col·laboracionista francès amb l’o-
cupació nazi del seu país, justifica la seva actitud com una mane-
ra de participar en la lluita contra el comunisme.

Doc. 17

• La imatge aporta la visió de la destrucció que va provocar la Se-
gona Guerra Mundial (en aquest cas la d’Hiroshima), però es po-
dria aportar la de moltes altres ciutats com Dresde o Londres ma-
teix, en menor escala.

• Resposta lliure.

Doc. 18

• El quadre ens mostra les víctimes mortals que va provocar la Se-
gona Guerra Mundial en alguns països. S’hi pot observar que la
guerra va ser especialment sagnant per als països de l’est d’Euro-
pa (URSS, Polònia, etc.), que sumen més de la meitat dels morts,
i especialment per a la Unió Soviètica, que tota sola va sumar 17
milions de morts. A més, el milió i mig de morts japonesos mos-
tra la virulència especial de la guerra en el Pacífic. En comparació,
la guerra va ser menys cruenta a l’Europa occidental, ja que els
països d’aquesta banda d’Europa van tenir-hi molts menys morts.

• El fet que en alguns països hi hagués més morts civils que no pas
militars es va deure a dues causes: d’una banda, les ciutats es van
convertir en objectius militars i van ser bombardejades de manera
brutal per tots dos contendents. D’altra banda, la repressió que
els nazis i els japonesos va portar a cap entre la població dels paï-
sos ocupats.

Doc. 19 La imatge ens mostra unes dones que desallotgen una zo-
na bombardejada a Leningrad. A les nombroses morts (bé per
fam, bé per les bombes) que va provocar el setge de Leningrad,
cal afegir-hi les conseqüències polítiques. El règim soviètic es va
poder presentar com el salvador del poble rus davant de la bar-
bàrie nazi, cosa que li va atorgar un gran suport que continuaria
després de la guerra.

Doc. 20

• El document ens mostra una imatge dels judicis de Nuremberg,
que es van celebrar en aquesta ciutat alemanya. El judici va te-
nir lloc a Nuremberg perquè era la ciutat emblemàtica del na-
zisme, on es van celebrar les principals reunions del partit nazi.
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• En el banc dels acusats van seure els jerarques nazis que els aliats

havien capturat durant la guerra, com ara Goering o Rudolf Hess,
entre d’altres.

• Van ser acusats de crims contra la humanitat.

• Els judicis de Nuremberg tenen la importància de ser els primers ju-
dicis d’aquesta mena que es van celebrar en la història.

Doc. 21

• La conferència de Jalta es va celebrar al febrer del 1945.

• Entre els acords a què van arribar els aliats destaquen que Ale-
manya havia de ser dividida després de la guerra, que en tots
els països alliberats se celebrarien eleccions lliures un cop acaba-
da la guerra i es va accedir a l’annexió dels països bàltics (Estònia,
Letònia i Lituània) per part de la Unió Soviètica.

Doc. 22

• D’esquerra a dreta els personatges que apareixen en aquesta
foto són el primer ministre britànic Winston Churchill, el president
nord-americà Harry Truman i el líder soviètic Josif Stalin.

• La conferència de Potsdam es va celebrar bàsicament amb dos
objectius: dividir Alemanya en quatre zones d’ocupació i acordar
els canvis territorials que calia establir després de la guerra.

Docs. 23 i 24

• Entre els dos mapes es poden observar els fets següents: el crei-
xement territorial de la Unió Soviètica a costa dels seus petits veïns
occidentals; la desaparició dels països bàltics; el desplaçament de
Polònia cap a Occident a costa d’Alemanya i per la pèrdua de
territoris orientals a favor de la Unió Soviètica; la partició d’Ale-
manya i l’ocupació d’aquesta pels aliats.

• Els països que van quedar més afectats territorialment van ser Po-
lònia, els països bàltics i Alemanya (en un sentit negatiu) i la Unió
Soviètica, que va eixamplar els seus territoris.

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Anschluss. La unió d’Alemanya i Àustria que va tenir lloc el 13
de març de 1938.

Pacte d’Acer. Aliança ofensiva entre Alemanya i Itàlia que es va
formar al maig del 1939. (S’explica en el paràgraf 6è de l’epígraf
1.3 de la pàgina 247.)

Eix Roma-Berlín. Aliança entre l’Alemanya nazi i la Itàlia feixis-
ta a l’octubre del 1936. (S’explica en el paràgraf 4t de l’epígraf 1.2
de la pàgina 247.)

Pacte Antikomintern. Pacte contra la Unió Soviètica establert per
Alemanya i el Japó al qual es van adherir Itàlia i l’Espanya de Fran-
co. (S’explica en el paràgraf 5è de l’epígraf 1.2 de la pàgina 247.)

2. La seqüència d’esdeveniments que van conduir a la Segona Guer-
ra Mundial es resumeix en la política d’expansionisme agressiu
de l’Alemanya nazi i la política d’apaivagament de França i el Reg-
ne Unit. L’expansionisme alemany va suposar la incorporació
d’Àustria, els Sudets i Bohèmia-Moràvia al Tercer Reich, però a
més també hi van influir la indiferència davant la diplomàcia na-
zi que va reforçar la posició del país gràcies al pacte Antikomin-
tern, l’Eix Berlín-Roma i el pacte d’Acer. Finalment la guerra es va
desfermar quan França i el Regne Unit van decidir abandonar
la seva passivitat davant de l’expansionisme nazi i declarar la guer-
ra a Alemanya arran de la invasió hitleriana de Polònia.

3. Els mòbils principals de la política exterior nazi van ser la de-
núncia del tractat de Versalles i la incorporació a Alemanya dels
territoris on visqués població de parla alemanya. En el cas del
Japó, va ser la creació d’un imperi colonial per la Xina, el sud-
est asiàtic i el Pacífic.

4. Resposta lliure. (La política de les democràcies occidentals
abans de la Segona Guerra Mundial va ser la passivitat davant
de l’expansionisme del Japó i d’Alemanya. Aquesta estratè-
gia ha estat anomenada «política d’apaivagament» en el cas
de les cessions diplomàtiques a Alemanya.)

5. • Les raons fonamentals dels èxits inicials dels nazis van ser l’a-
profitament del factor sorpresa gràcies a la tàctica de la guer-
ra llampec i sortejar les defenses franceses (línia Maginot) en
atacar des de les Ardenes.

• Els principals motius estratègics de Hitler per atacar la Unió
Soviètica van ser aconseguir els cereals i el petroli soviètics.

• El govern japonès va decidir atacar Pearl Harbour a causa de
l’embargament que els Estats Units havien establert contra
el Japó per la seva invasió de la Indoxina.

6. Resposta lliure. (Tots dos fets van provocar que la Unió Soviè-
tica i els Estats Units s’impliquessin en el conflicte, cosa que va
tenir dues conseqüències: d’una banda, va provocar la mun-
dialització del conflicte i, de l’altra, la intervenció de totes dues
potències va ser decisiva per a la derrota del Japó i Alemanya.)

7. El president Truman va tenir dos motius fonamentals per llan-
çar les bombes sobre Hiroshima i Nagasaki: d’una banda, evi-
tar les nombroses morts de soldats americans que hauria cos-
tat una invasió convencional del Japó, i de l’altra, demostrar
la força dels Estats Units a la Unió Soviètica amb vista a les pos-
sibles desavinences de després de la guerra.

8. La guerra es pot dividir en quatre grans períodes o etapes:

1r.  (1939-1941) En aquesta fase els esdeveniments principals
són la invasió de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bèlgica i
França el 1940. La partició de França i la batalla d’Anglaterra.
A més, cal assenyalar la fallida invasió italiana d’Albània que
va provocar que Alemanya ocupés la península Balcànica.

2n. (1941-1942) En aquests anys es va produir la invasió nazi de
la Unió Soviètica i l’atac japonès a Pearl Harbour; els dos fets
van implicar les dues potències atacades en la guerra i van
provocar la mundialització del conflicte.

3r.  (1943-1944) Període en el qual es van produir les batalles
de Stalingrad, El-Alamein, el desembarcament aliat a Itàlia
que va portar aquest país a signar un armistici, i les batalles
de Midway i Guadalcanal en el front del Pacífic. Va ser el mo-
ment en què els aliats van aconseguir prendre la iniciativa
en la guerra.

4t.  (1944-1945) Anys que es corresponen amb el final de la
guerra. S’hi va produir el desembarcament de Normandia,
que va obrir un nou front a l’oest d’Europa, cosa que va obli-
gar Alemanya a dividir l’esforç bèl·lic. Al final de la guerra es
va produir la presa de Berlín per l’exèrcit soviètic, que va su-
posar la derrota de l’Alemanya nazi, i el bombardeig d’Hi-
roshima i Nagasaki, que va provocar la rendició del Japó.

9. Règim de Vichy. Règim francès, titella dels ocupants nazis, que
controlava la meitat sud-est del país.

Partisà. Guerriller que s’oposava a l’ocupació nazi. (S’explica en
el glossari de la pàgina 254.)
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Genocidi. Assassinat d’un col·lectiu humà per raons racials,
ètniques, polítiques, religioses, etc. (S’explica en el glossari de
la pàgina 254.)

Holocaust. Extermini de la població jueva d’Europa intentat pel
règim nazi alemany que es va saldar amb l’assassinat d’aproxi-
madament sis milions de jueus. En aquesta política d’extermi-
ni també es va perseguir altres col·lectius com ara els gitanos,
els homosexuals, els malalts mentals, els opositors polítics, etc.
(S’explica en el paràgraf 3r de l’epígraf 3.3 de la pàgina 255.)

Solució final. Terme amb el qual els nazis es referien a la seva
decisió d’exterminar els jueus.

10. Tres mesures van permetre als nazis mantenir l’esforç de guerra:

1r. L’obligació que van imposar a les poblacions ocupades de
sufragar les despeses de l’exèrcit d’ocupació.

2n. La requisa de primeres matèries i maquinàries dels països
ocupats.

3r.  Finalment, la utilització de mà d’obra esclavitzada.

11. La població civil alemanya va viure amb un benestar conside-
rable els primers anys de la guerra, gràcies a l’explotació brutal
dels països ocupats i de les seves poblacions. 

12. Els motius van ser de tipus divers, des de l’afinitat ideològica
fins a la por o la necessitat. (S’explica en el paràgraf 4t de l’epígraf
3.1 de la pàgina 254.)

13. Resposta lliure.

14. La Segona Guerra Mundial va ser la major catàstrofe humani-
tària perquè és la guerra que ha produït fins ara una major mor-
talitat (55 milions de morts) i el desplaçament de nombroses
poblacions. També a causa dels seus efectes morals, com el ge-
nocidi dels jueus i altres minories ètniques, homosexuals i dis-
sidents polítics, i pel fet que va provocar el pitjor desastre eco-
nòmic sobretot per la destrucció de moltes ciutats. Finalment,
va ser un desastre polític que va ocasionar la divisió política

d’Europa en dos blocs, la partició d’Alemanya i el trasllat de
fronteres entre els diferents estats. 

15. El mapa d’Europa va experimentar molts canvis després de la
Segona Guerra Mundial. El creixement territorial de la Unió
Soviètica a costa dels seus petits veïns occidentals (Txecoslo-
vàquia, Polònia i Romania sobretot), com també l’annexió dels
països bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) a la Unió Soviètica.
El desplaçament de Polònia cap a Occident a costa d’Aleman-
ya i per la pèrdua de territoris orientals a favor de la Unió So-
viètica. La partició d’Alemanya i l’ocupació d’aquesta pels aliats.

Entre els canvis polítics, va destacar la creació de les democràcies
populars a l’Europa central i la divisió d’Europa en dos blocs po-
lítics antagònics: l’occidental i el prosoviètic.

16. Els aliats van acordar en les conferències de Jalta i Potsdam la
partició d’Alemanya i Àustria i el repartiment d’aquestes en qua-
tre zones d’influència: l’una soviètica, una altra de nord-ame-
ricana, una altra de britànica i, finalment, una de francesa.

17. Els països aliats van acusar els jerarques nazis de crims contra la
humanitat després de la guerra per dues causes fonamentals:

1a.  Per haver desfermat la guerra i ser responsables dels de-
sastres humanitaris, econòmics i polítics que es van patir
durant la guerra.

2a.  Per haver desencadenat un genocidi contra nombroses
minories socials, com també contra opositors polítics. Per
haver desencadenat l’Holocaust contra els jueus.

18. Resposta lliure. (Les dues limitacions principals de l’ONU són:

1a.  No disposa d’un exèrcit propi.

2a.  El dret de veto de què gaudeixen els cinc membres perma-
nents del Consell de Seguretat de l’ONU: els Estats Units, Rús-
sia (abans la Unió Soviètica), el Regne Unit, França i la Xina.)

19. Resposta lliure.

20. Vegeu la taula:

FASES FRONTS CONTENDENTS FETS PRINCIPALS

LA GUERRA 
LLAMPEC (1939-1941)

Nord-
occidental

Alemanya vs. països nòrdics
i occidentals d’Europa

Ocupació de Polònia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bèlgica i França,
que va quedar dividida (la França ocupada i la França de Vichy)

Batalla d’Anglaterra

Balcànic Alemanya i Itàlia vs. països
balcànics

Ocupació d’Albània, Iugoslàvia i Grècia

LA MUNDIALITZACIÓ
DEL CONFLICTE 

(1941-1942)

Rus Alemanya vs. URSS Invasió nazi de la Unió Soviètica

Pacífic Japó vs. Estats Units Atac japonès a Pearl Harbour

LA 
CONTRAOFENSIVA

ALIADA 
(1943-1944)

Rus Alemanya vs. URSS Batalla de Stalingrad que inicia la contraofensiva soviètica

Africà Alemanya vs. Gran Bretanya La victòria d’El-Alamein provoca la contraofensiva aliada

Italià Alemanya vs. Gran Bretanya
i Estats Units

Desembarcament aliat a Sicília que finalment provoca la caiguda 
de Mussolini i l’armistici entre Itàlia i els aliats

Pacífic Japó vs. Estats Units Les batalles de Midway i Guadalcanal donen l’ofensiva als Estats Units
en la guerra contra el Japó

LA DERROTA 
DE L’EIX 

(1944-1945)

Occidental Alemanya vs. Estats Units,
Gran Bretanya i França

Desembarcament de Normandia

Rus Alemanya vs. URSS Avenços de l’exèrcit roig que allibera l’Europa de l’est fins a la presa de
Berlín

Pacífic Japó vs. Estats Units Es llancen dues bombes atòmiques contra Hiroshima i Nagasaki que
provoquen la rendició incondicional del Japó
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Solucionari
21. • Entre el 1933 i el 1939 a l’Europa central es van produir els

següents canvis territorials: l’annexió d’Àustria i dels Sudets
el 1938 pel Tercer Reich alemany, la creació d’un protectorat
a Bohèmia-Moràvia i la invasió de Polònia el 1939. Té rela-
ció amb el primer paràgraf.

• Hitler justificava la seva agressiva política expansiva amb dos
arguments:

– La necessitat d’aconseguir un espai vital per a Alemanya.

– La integració en el Tercer Reich de totes les poblacions de
parla alemanya.

• Les democràcies van reaccionar amb una política feble que
accedia a les pretensions de Hitler i que es coneix amb el
nom de «política d’apaivagament».

• Resposta lliure. (Les conseqüències de la política d’apaiva-
gament occidental va ser que Hitler va dur a terme una no-
table expansió territorial d’Alemanya i una gran ampliació
de la influència del feixisme a Europa en un primer moment
i en temps encara de pau. Però, a més, la política d’apai-
vagament va tenir con a conseqüència la Segona Guerra
Mundial, ja que quan es va voler posar límit a les exigències
de Hitler, Alemanya ja estava preparada per a la guerra i el
cas de Polònia va portar a la declaració de guerra de Fran-
ça i el Regne Unit a Alemanya.)

22. • La imatge del document 26 és una caricatura de Hitler i Sta-
lin vestits de nuvis (Hitler és el nuvi, i Stalin, la núvia). La imat-
ge del document 27 ens mostra Hitler sent escanyat per un
mocador llançat pels aliats (Estats Units, URSS i Regne Unit).

• El primer document fa referència al pacte germanosoviètic
del 1939, i el segon, a l’aliança dels Estats Units, la Unió So-
viètica i el Regne Unit enfront de l’Alemanya nazi.

• El primer document té la funció de denunciar l’aliança con-
tra natura de l’Alemanya nazi amb la Rússia comunista. El se-
gon exalça l’aliança dels Estats Units, la Unió Soviètica i el
Regne Unit per derrotar el feixisme.

• La Unió Soviètica va entrar en la Segona Guerra Mundial des-
prés de la invasió nazi del seu territori a l’estiu del 1941.

• El paper de la Unió Soviètica en el desenllaç de la guerra va
ser cabdal, ja que va suposar l’existència d’un nou front que
va provocar que l’Alemanya nazi hagués de dividir el seu es-
forç militar.

• Les conseqüències de la guerra van ser devastadores per a
la Unió Soviètica: 17 milions de morts; la destrucció de nom-
broses ciutats i dels seus camps, com també el trasllat de la
indústria més enllà dels Urals, en van ser les principals con-
seqüències econòmiques i demogràfiques. Entre les políti-
ques, cal destacar el renovat suport que va obtenir el comu-
nisme a Rússia, que es va poder presentar com el salvador
de la pàtria.

23. • El diari és de tendència republicana, ja que es publica a Bar-
celona durant la guerra civil espanyola i Barcelona era terri-
tori republicà, cosa que vol dir que era contrari al règim na-
zi, que en aquells moments ajudava Franco a lluitar contra la
república.

• L’agència que proporciona la notícia és United Press. Com
que es tracta d’una agència anglesa, la notícia destaca l’èxit
britànic a la conferència de Munic, un èxit que no va ser tal.

• L’article reproduït de La Vanguardia pertany a la categoria de
premsa política, mentre que La Razón de Buenos Aires és un
diari no involucrat en els esdeveniments.

• La importància de la notícia ocupa un lloc destacat en tots
dos diaris, que li donen tota la plana.

24. • A la conferència de Munic.

• Acceptar les annexions que havia dut a terme Alemanya (Àus-
tria i els Sudets) amb la promesa que no es portarien a cap
noves annexions territorials.

• Amb passivitat a través de la política d’apaivagament. Aques-
ta política va ser dictada per la por que es desencadenés una
nova guerra amb Alemanya.

25. • La Vanguardia la presenta com una derrota de les democrà-
cies, mentre que La Razón de Buenos Aires qualifica la confe-
rència com un èxit de les democràcies i del primer ministre
britànic Chamberlain. L’article de La Vanguardia és d’opi-
nió, mentre que el de La Razón barreja informació i opinió.
Resposta lliure.

• La Razón considera la conferència un èxit de les democrà-
cies, mentre que La Vanguardia considera un fracàs del libe-
ralisme.

• Per a La Vanguardia la conferència de Munic consagrava el
principi que s’admetia desposseir els febles per por dels forts.
En aquest cas desposseir Txecoslovàquia per por d’Alema-
nya. Per a La Razón de Buenos Aires l’acord és un èxit de Cham-
berlain i un gran pas per garantir la pau mundial.

• La Vanguardia.

• Espanya estava en guerra civil. Això feia que en el bàndol re-
publicà que lluitava contra els revoltats franquistes, que te-
nien el suport de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista, els acords
de Munic es veiessin amb disgust i com un pas més en l’a-
venç del feixisme.

• Perquè es tractava de presentar la notícia com un èxit de la
diplomàcia britànica.

• Com va demostrar el temps, l’anàlisi de La Vanguardia tenia
una visió de la situació més pròxima a la realitat.

26. L’Holocaust va ser l’intent dels nazis d’exterminar els jueus. Ge-
nocidi és l’extermini en massa d’una població; l’Holocaust va
ser un genocidi.

27. A la commemoració de l’Holocaust i al fet que no es negui
aquest esdeveniment luctuós.

28. Irving és un escriptor revisionista, que nega la realitat de l’Ho-
locaust. Si admetés l’Holocaust, Irving afirma, sense proves, que
Hitler no en sabia res.

29. Els documents 30 i 34 permeten saber com es va dur a terme
l’Holocaust. Els altres dos documents ens permeten conèixer
certes actituds envers aquest fet ignominiós.

30. Les imatges obtingudes per les tropes aliades i els testimonis
de les víctimes.

31. En general, el que defensen les teories negacionistes de l’Ho-
locaust ho fan perquè comparteixen la ideologia feixista dels
autors de l’Holocaust. Aquestes persones es basen exclusiva-
ment en opinions.
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32. L’origen del racisme a Europa és molt complex. D’una banda,
les conquestes imperialistes i el desenvolupament tecnològic
havien donat als europeus la impressió que eren superiors a la
resta dels éssers humans, cosa que podia concordar amb les
teories evolutives del darwinisme que s’aplicaven a l’evolució
social. A més, el liberalisme havia decretat la igualtat legal de
les poblacions europees, i entre elles els jueus. Els dos fenò-
mens són a la base del racisme europeu. No, Hitler no va ama-
gar mai les seves idees racistes.

33. La solució final va ser la decisió d’exterminar els jueus. Va ser
presa durant la Segona Guerra Mundial el 1942. Feia nou anys
que Hitler era en el poder. Les polítiques antisemites es van
aplicar de manera gradual per no alertar els elements mode-
rats de la població alemanya.

34. Dos motius ajuden a entendre la passivitat de la població eu-
ropea davant de l’Holocaust: la por de les represàlies, que po-
dien portar els qui ajudessin els jueus a tenir la mateixa sort,
i el racisme que hi havia entre la mateixa societat europea.

35. Sí; en poden ser exemples el que la població d’ètnia sèrbia va
dur a terme contra els musulmans de Bòsnia i Hercegovina o
les matances entre hutus i tutsis a Rwanda i Burundi. Resposta
lliure.

LA GUERRA FREDA

Preguntes prèvies (Pàg. 268)

• Perquè es va mantenir una rivalitat constant entre les dues super-
potències però sense arribar a un enfrontament armat entre elles.

• Els Estats Units i la Unió Soviètica. Les principals aliances militars
que els Estats Units van establir amb els seus aliats van ser l’OTAN,
el pacte de Bagdad i la SEATO; la Unió Soviètica, el pacte de Var-
sòvia. Les crisis de Corea, Berlín, el Vietnam, Cuba i Afganistan.

• El mur de Berlín es va construir el 1961 per aïllar la part occiden-
tal de la ciutat, que pertanyia al bloc capitalista, mentre que tot
el seu entorn (la República Democràtica Alemanya) pertanyia al
bloc comunista. Molts habitants de l’Alemanya oriental fugien
al Berlín oest per escapar-se del comunisme, per la qual cosa les
autoritats de l’RDA van construir el mur amb l’objectiu de frenar
aquesta sagnia de població.

Documents

Docs. 1 i 2 El document 1 defensa les posicions occidentals per
tal com responsabilitza la Unió Soviètica dels conflictes que es
produïen. El segon document, en canvi, defensa les postures
soviètiques en considerar la pertinença de França a l’OTAN com
una nova ocupació.

Doc. 3 Els països que van integrar el bloc soviètic van ser els allibe-
rats per les tropes soviètiques: Polònia, Alemanya oriental, Txe-
coslovàquia, Hongria, Romania, Iugoslàvia, Albània i Bulgària. En
el bloc occidental es van integrar els països de l’Europa occi-
dental i nòrdica: Islàndia, Noruega, Regne Unit, Holanda, Bèlgi-
ca, Luxemburg, Alemanya occidental, Itàlia, França, Dinamarca
i Noruega. Suècia, Finlàndia, Suïssa, Àustria i Irlanda es van man-
tenir neutrals i no pertanyien a cap aliança militar, de la matei-
xa manera que les dictadures ibèriques d’Espanya i Portugal.

Docs. 4 i 5 Tots dos discursos s’assemblen per la visió que donen
del bloc propi, positiva, la que mostren de l’adversari, negativa:
el president Truman diu que el bloc occidental es basa en insti-
tucions lliures i govern representatiu, mentre que el bloc comu-
nista es basa en el terror i l’opressió; per la seva banda, Jdànov
es refereix al bloc comunista (al qual pertany) com del camp an-
tiimperialista i democràtic per oposició a l’occidental, que és im-
perialista i antidemocràtic. El document 4 correspon als Estats
Units i el document 5, a la Unió Soviètica. Tots dos discursos es
diferencien pel punt de vista que representen: el del bloc occi-
dental, el primer, i el del bloc soviètic, el segon. El primer discurs
representa els països capitalistes encapçalats pels Estats Units i
el segon representa la Unió Soviètica i el bloc comunista.

Doc. 6 A més dels motius que es mostren en el document per des-
envolupar el pla Marshall, els Estats Units pretenien mantenir la
demanda europea per evitar una crisi en la seva pròpia indús-
tria per falta de mercat i, sobretot, mantenir aquells països en el
seu camp d’influència per evitar que caiguessin sota la tutela
de la Unió Soviètica i s’unissin al bloc comunista.

Docs. 7 i 8 Els soviètics van decretar el bloqueig de Berlín com a for-
ma de pressió davant de la proclamació de l’RFA a les zones
d’ocupació dels aliats del bloc occidental (Estats Units, Regne
Unit i França). Occident hi va respondre amb la creació d’un
pont aeri per proveir Berlín.

Doc. 9 Amb el restabliment de la frontera entre les dues Corees en
el paral·lel 38º després d’una guerra sagnant.

Doc. 10 L’OTAN, el pacte de Varsòvia i les altres organitzacions es
van crear com a aliances defensives contra el bloc oposat.

Doc. 11 La nacionalització del canal de Suez pel president egipci
Nasser va donar lloc a la crisi del canal de Suez en la qual Fran-
ça, el Regne Unit i Israel van envair Egipte per evitar de per-
dre el control d’aquest punt estratègic. La crisi es va resoldre
quan els Estats Units i la Unió Soviètica van decidir actuar de
manera conjunta a fi que França, el Regne Unit i Israel es reti-
ressin d’Egipte.

Doc. 12 Els líders comunistes saluden un home negre amb una ma-
leta en la qual hi ha escrita la paraula «independència». La ca-
ricatura mostra la benvinguda que el bloc comunista dóna a
les noves nacions independents de l’Àsia i l’Àfrica per acon-
seguir que s’incorporin a la seva àrea d’influència. Ho van acon-
seguir sols en part; tot i que molts nous països independents
es van organitzar al voltant del moviment de països no aline-
ats que pretenia mantenir una posició de neutralitat entre els
dos blocs, de fet tot sovint es van veure implicats en la guerra
freda.

Doc. 13 La fotografia mostra la rebel·lió hongaresa que es va pro-
duir el 1956. La revolta al final va fracassar quan les tropes so-
viètiques van envair Hongria i es va restablir l’ordre comunista
en el país i la submissió a la Unió Soviètica.

Doc. 14 El mur de Berlín es va construir el 1961 per evitar que la
població de Berlín est, i de l’RDA en general, abandonés la part
soviètica d’Alemanya i s’instal·lés a la zona occidental capita-
lista. Per a la població berlinesa el mur va representar la par-
tició de la ciutat i la divisió de moltes famílies, que van haver
d’esperar dècades per poder tornar-se a veure sense restric-
cions.

Unitat 12
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Solucionari
Docs. 15 i 16

• Els Estats Units consideraven un gran perill la construcció de ram-
pes de llançament de míssils a Cuba, ja que, atesa la proximitat
de l’illa al territori nord-americà, els soviètics amenaçaven direc-
tament el sòl nord-americà amb armes nuclears.

• Els nord-americans hi van respondre amb la implantació d’un blo-
queig naval de Cuba per impedir que hi arribessin nous submi-
nistraments militars i amb l’amenaça de l’ús de la força si la Unió
Soviètica no en retirava els míssils.

Doc. 17 Un telèfon de contacte directe entre el president dels Es-
tats Units i el líder de la Unió Soviètica per afrontar personal-
ment les greus crisis internacionals. (S’explica a l’epígraf 3.4 de
la pàgina 279.)

Doc. 18 El motiu principal dels Estats Units per intervenir en el con-
flicte de la Indoxina va ser evitar que s’estengués el comunis-
me a altres àrees de l’Àsia i del Tercer Món en general. Per aques-
ta raó, va fer costat al govern corrupte, però prooccidental, del
Vietnam del Sud. No va assolir els seus objectius, ja que els
Estats Units van haver d’abandonar el Vietnam el 1975, amb la
qual cosa es va produir la reunificació del país sota un govern
comunista; a més, van aparèixer altres governs comunistes a la
Indoxina (Laos i Cambodja).

Doc. 19 La guerra del Vietnam va significar el reforçament de la Unió
Soviètica a l’Àsia per tal com el seu desenllaç va permetre que
s’establissin règims comunistes a Laos, el Vietnam i Cambodja. 

Doc. 20 

• L’objectiu del protocol anomenat SALT I va ser la limitació de les
armes nuclears i frenar la cursa d’armaments.

• A la Unió Soviètica se li van concedir més submarins i més llança-
dores que als Estats Units per fer possible l’acord. Els Estats Units
tenien més míssils intercontinentals que no pas la Unió Sovièti-
ca, instal·lats tant a Europa com a Amèrica.

Doc. 21 L’arribada de la Xina (i també França) al club nuclear va pro-
vocar el tractat de No-Proliferació d’Armes Nuclears el 1968, tot
i que cap d’aquests països no el va signar.

Doc. 22 Tres van ser els objectius de l’Ostpolitik propugnada per
Willy Brandt:

1r. Que els governs de les dues Alemanyes es reconeguessin
diplomàticament.

2n. La renúncia mútua a l’ús de la força.

3r. La millora de la situació de Berlín.

Doc. 23

• La crisi del petroli va afectar més països subdesenvolupats que
no produïen petroli, perquè en va créixer el deute exterior i se’n
va frenar l’incipient desenvolupament econòmic, cosa que va pro-
vocar greus conflictes polítics i socials.

• La crisi econòmica dels anys setanta va tenir com a conseqüèn-
cia per a les relacions internacionals el final de la distensió en la
segona meitat d’aquella dècada.

Doc. 24

• La importància estratègica de l’Afganistan és de constituir un estat
tap entre les respectives àrees d’influència dels dos blocs.

• Un estat tap és un estat feble que serveix com a contenció per a
l’expansió de les grans potències.

• Les relacions històriques de l’Afganistan amb Rússia i després amb
la Unió Soviètica daten del segle XIX, en que va servir per deli-
mitar les àrees d’influència entre la Rússia tsarista i l’Imperi bri-
tànic.

• Els Estats Units van interpretar la invasió soviètica de la Unió So-
viètica com un intent d’expansió de la influència soviètica per un
territori neutral.

Doc. 25 El segrest dels diplomàtics de l’ambaixada de Teheran va afe-
blir el president Jimmy Carter, que va perdre les eleccions del
1980 enfront de Ronald Reagan, partidari d’una política més
agressiva que restaurés el lideratge nord-americà en la política
mundial.

Doc. 26 Els míssils d’abast intermedi, els euromíssils, es van comen-
çar a desplegar el 1983 a l’Europa occidental. Aquests míssils
nuclears es van instal·lar com a resposta a la negativa sovièti-
ca de retirar tots els seus míssils de l’Europa oriental segons la
proposta nord-americana d’opció zero, per la qual calia retirar
tots els míssils d’Europa.

Doc. 27

• En un escut antimíssils que protegís els països del bloc occiden-
tal, sobretot els Estats Units. (S’explica en el paràgraf 4t de l’epígraf
4.3 de la pàgina 285.)

• No es va dur a terme íntegrament però sí que se’n van desen-
volupar alguns elements, cosa que va elevar moltíssim les des-
peses militars nord-americanes.

Doc. 28

• El 1989 es va produir la caiguda de les dictadures comunistes
en el bloc oriental europeu.

• A Berlín es va produir el desmantellament del mur. Aquest fet es
va convertir en el símbol de la fi de la divisió d’Europa, de la ma-
teixa manera que la seva construcció havia esdevingut el sím-
bol de la divisió d’Europa durant la guerra freda.

• Els manifestants de la imatge exigien la reunificació d’Aleman-
ya. Perquè la divisió d’Alemanya havia estat imposada pels aliats
després de la derrota de l’Alemanya nazi en la Segona Guerra Mun-
dial.

Doc. 29 La dissolució del pacte de Varsòvia va ser el final de l’a-
liança dels països del bloc de l’est i, per tant, va ser un símbol
del final de la guerra freda.

Temes per estudiar i pràctiques 

1. Sistema bipolar. Divisió del món en dos blocs antagònics du-
rant la guerra freda, l’un de capitalista liderat pels Estats Units i
un altre de comunista dirigit per la Unió Soviètica.

Bloc. Conjunt de països que representaven una diferent con-
cepció política, econòmica i ideològica durant la guerra fre-
da.

Superpotència. Cada una de les potències que liderava un
dels blocs durant la guerra freda. Eren dos, els Estats Units i
la Unió Soviètica.

Doctrina Truman. Política exterior nord-americana proposada
pel president Truman que consistia en què els països europeus
tenien dret a rebre l’ajut americà per evitar que s’expandís el
comunisme.
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Doctrina Jdanov. Resposta de Stalin a la doctrina Truman. Cons-
tatava la divisió del món en dos blocs antagònics i la necessi-
tat que els països triessin d’alinear-se amb un d’ells.

2.

3. A partir del final de la Segona Guerra Mundial les relacions
entre els aliats occidentals (Estats Units, Regne Unit i França)
amb la Unió Soviètica es van anar deteriorant. El primer con-
flicte va aparèixer a l’Iran, quan la Unió Soviètica es va negar a
retirar les seves tropes del país, a la qual cosa va haver d’acce-
dir per la pressió nord-americana. A continuació la tensió es va
traslladar a Europa, on es desenvolupava la guerra civil grega,
en què els soviètics feien costat als comunistes i el president
Truman va decidir donar suport als monàrquics. Arran d’aquest
conflicte, es va desenvolupar la doctrina Truman, que procla-
mava l’ajuda nord-americana per contenir l’expansió del co-
munisme, i la doctrina Jdànov en resposta a l’anterior. Així es
van dibuixar els dos blocs que dominarien les relacions exte-
riors durant la guerra freda.

4. Les Nacions Unides (ONU) van veure paralitzada en bona me-
sura la seva actuació durant la guerra freda per la capacitat
de veto dels cinc grans i en especial de la Unió Soviètica i els
Estats Units; tanmateix, es va convertir en un fòrum de debat
entre els dos blocs antagònics.

5. El terme «guerra freda» es justifica perquè la tensió, que al llarg
dels quaranta anys posteriors al final de la Segona Guerra Mun-
dial es va viure entre els dos blocs, no es va traduir en un en-
frontament bèl·lic directe entre les dues superpotències.

6. Pla Marshall. Programa d’ajuda econòmica nord-americana per
a aquells països europeus que acceptessin una economia libe-
ral.

COMECON. Organisme del bloc soviètic sorgit com a resposta
al pla Marshall per coordinar les seves economies planificades.

OTAN. Aliança militar del bloc occidental entre els Estats Units,
el Canadà i els països de l’Europa occidental.

Pacte de Varsòvia. Aliança militar del bloc soviètic.

SEATO. Aliança militar entre els Estats Units, les potències co-
lonials europees i els països del sud-est asiàtic, Indonèsia, les
Filipines, Nova Zelanda i Austràlia.

Pacte de Bagdad. Aliança militar entre els Estats Units i els paï-
sos de l’Orient Mitjà.

Caça de bruixes. Persecució de nombrosos artistes i intel·lec-
tuals als Estats Units als anys cinquanta per por a la infiltració
del comunisme als Estats Units.

7. • El 1949 es va produir el triomf del Partit Comunista enfront dels
nacionalistes en la guerra civil xinesa. Llavors es va proclamar

la República Popular de la Xina en el continent i el líder Mao
Zedong va signar un tractat d’ajuda mútua amb el líder soviè-
tic Stalin. El resultat en va ser l’ampliació del bloc comunista.

• La guerra de Corea (1950-1953) es va produir per l’atac de
Corea del Nord (comunista) a Corea del Sud. L’ONU va apro-
var la intervenció dels cascos blaus en una reunió del Con-
sell de Seguretat en què la Unió Soviètica no la va poder vo-
tar ja que n’estava absent. Les tropes de l’ONU, essencialment
nord-americanes, van iniciar un contraatac que els va dur a
envair Corea del Nord, mentre la Xina de Mao ajudava Corea
del Nord. Finalment es va signar un armistici i la tornada a
la frontera del 1950; el paral·lel 38º.

• El bloqueig de Berlín va ser imposat per la Unió Soviètica a
la zona occidental a causa de la proclamació de l’RFA amb la
unificació de les zones d’ocupació occidentals (Estats Units,
Regne Unit i França) d’Alemanya. Els aliats occidentals hi van
respondre proveint la meitat occidental de la ciutat mitjan-
çant un pont aeri. La crisi es va resoldre amb l’aixecament so-
viètic del bloqueig de la ciutat i la creació de l’RDA en el sec-
tor soviètic.

8. El bloc occidental estava format pels Estats Units i els seus aliats
en les diferents aliances militars anticomunistes (OTAN, SEATO
i pacte de Bagdad, principalment). En essència eren els països
de l’Europa occidental, els països àrabs de l’Orient Pròxim i els
països del sud-est asiàtic. El bloc comunista integrava la Unió
Soviètica i els països comunistes de l’est d’Europa, més Corea
del Nord, la Xina, Mongòlia i, més endavant, Cuba i altres paï-
sos que temporalment es van unir a aquest bloc.

9. La guerra freda es va estendre a l’Àsia a causa del triomf del Par-
tit Comunista xinès en la guerra civil, cosa que va conduir a la
proclamació de la República Popular xinesa i a l’aliança d’aques-
ta amb la Unió Soviètica. Un altre fet important va ser la guer-
ra de Corea desfermada per la invasió nord-coreana de Corea
del Sud.

10. El triomf del comunisme a la Xina va provocar que els Estats
Units desenvolupessin una xarxa d’aliances mundials (OTAN, SE-
ATO, etc.) per contenir l’expansió del comunisme i en l’àmbit
intern amb l’aparició de la caixa de bruixes

11. Resposta lliure.

12. Moviment dels no alineats. Organització internacional que pre-
tenia mantenir-se al marge de la política de blocs; la seva in-
fluència va ser limitada. (Es defineix en el paràgraf 1r de l’epígraf
3.2 de la pàgina 277.)

Doctrina de la represàlia massiva. Amenaça per la qual els Es-
tats Units consideraven que un atac contra un país aliat signi-
ficaria una resposta total per mitjà d’armes nuclears. (Es defineix
en el paràgraf 1r de l’epígraf 3.4 de la pàgina 278.)

Telèfon vermell. Mitjà de comunicació directa entre el presi-
dent dels Estats Units i el líder de la Unió Soviètica per afrontar
els conflictes internacionals més greus. (Es defineix a l’últim
paràgraf de la pàgina 279.)

Efecte dòmino. Teoria geopolítica que considerava que la cai-
guda d’un país sota l’esfera del comunisme significaria una re-
acció en cadena de règims comunistes a la seva regió. (Es defi-
neix en el 3r paràgraf de la pàgina 280.)

BLOC
OCCIDENTAL

BLOC 
SOVIÈTIC

SISTEMA POLÍTIC Democràcia 
Sistema polític

totalitari

SISTEMA
ECONÒMIC

Capitalisme
Economia
planificada

IDEOLOGIA Liberalisme Marxisme
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Solucionari
Dissuasió nuclear. Pressió per no desfermar una guerra con-
tra l’altra superpotència per la seguretat que significaria la des-
trucció mútua. (Es defineix en el paràgraf 4t de l’epígraf 3.5 de la
pàgina 281.)

Ostpolitik. Política d’acostament als països de l’est d’Europa du-
ta a terme pel canceller de l’RFA W. Brandt. (Es defineix en el pa-
ràgraf 10è de l’epígraf 3.5 a la pàgina 282.)

13. Khruixtxov. Líder soviètic que va succeir Stalin i va dur a ter-
me la desestalinització. En política exterior va iniciar el procés
de distensió amb el bloc occidental. Aquestes dues polítiques
li han concedit un lloc destacat i positiu en la història. Res-
posta lliure.

Eisenhower. Cap dels exèrcits aliats a Europa durant la Segona
Guerra Mundial. Va ser president dels Estats Units durant els
anys cinquanta. Resposta lliure.

Kennedy. President dels Estats Units. Entre el 1960 i el 1963 es
va enfrontar a diverses crisis amb la Unió Soviètica de Khruixt-
xov com la dels míssils a Cuba o la del mur de Berlín. En el seu
curt mandat va esdevenir un líder mediàtic. Resposta lliure.

W. Brandt. Líder de la socialdemocràcia alemanya. Als anys sei-
xanta va patrocinar l’Ostpolitik amb l’Alemanya de l’est. La se-
va política va ser la més avançada que la guerra freda podia
permetre a Alemanya. Resposta lliure.

14. La primera fase de la guerra freda va ser una època de gran in-
estabilitat en la qual semblava possible un nou conflicte mun-
dial. La coexistència pacífica va significar un avenç en la segu-
retat definida pel desglaç en les relacions entre les
superpotències que simbolitzava el telèfon vermell. Aquesta
època va ser possible pel relleu dels líders en les superpotèn-
cies i es va caracteritzar pel final del monopoli nuclear nord-
americà, la independència de les colònies de les potències eu-
ropees i els conflictes interns dels blocs.

15. Els conflictes principals que es va produir entre les superpotèn-
cies durant la coexistència pacífica van ser la crisi dels míssils
de Cuba, la crisi per la construcció del mur de Berlín i la guer-
ra del Vietnam. També van ser importants la crisi del canal de
Suez i el conflicte araboisraelià, que va conèixer diversos en-
frontaments oberts.

16. Conferència de Bandung. Conferència internacional que va do-
nar origen al moviment de països no alineats. (Es descriu al
paràgraf 2n de l’epígraf 3.2 de la pàgina 277.)

Primavera de Praga. Alexander Dubcek va ocupar el poder a
Txecoslovàquia al gener del 1968 i va iniciar els canvis polítics
i socials que van donar lloc a la primavera de Praga: va accep-
tar la fundació de partits i sindicats independents, el dret de
vaga i la llibertat religiosa i va alliberar els presos polítics. L’eu-
fòria es va estendre pel país. Però la Unió Soviètica amenaça-
va d’envair-lo si no es frenaven les reformes. A l’agost, forces
del pacte de Varsòvia envaïen Txecoslovàquia i posaven fi a la
primavera de Praga.

Construcció del mur de Berlín. La ciutat de Berlín estava dividi-
da en dos sectors des del final de la Segona Guerra Mundial:
l’occidental, que pertanyia a l’RFA, i l’oriental, que era la capital
de l’Alemanya oriental. Entre les dues zones hi havia grans di-
ferències, ja que el sector occidental era molt més ric que l’o-

riental i la població gaudia d’un règim de llibertats que no te-
nien els berlinesos orientals. Per frenar l’emigració que es pro-
duïa des de l’RDA cap a l’RFA, l’Alemanya oriental va construir
el 1961 el mur que va dividir la ciutat fins al final de la guerra
freda.

Crisi dels míssils de Cuba. El 1959 el líder guerriller Fidel Cas-
tro havia derrocat el dictador Batista i, en arribar al poder, es
va proclamar socialista davant de l’oposició dels Estats Units
al seu règim. El 1962 la Unió Soviètica va començar a instal·lar
míssils a Cuba, que eren capaços d’arribar fins al territori nord-
americà. En resposta, el president nord-americà John F. Ken-
nedy va decretar el bloqueig naval de l’illa per impedir-hi l’ar-
ribada de material militar soviètic. Durant uns quants dies el
món va contemplar horroritzat la possibilitat d’un enfronta-
ment directe entre les dues superpotències. Finalment el lí-
der soviètic Khruixtxov va acceptar desmantellar les bases so-
viètiques a Cuba i la tensió es va rebaixar.

17. • L’inici del desglaç va ser afavorit per diversos motius:

– El relleu dels líders polítics en les superpotències.

– La fi del monopoli nuclear nord-americà.

– La independència de les colònies europees.

– La proliferació dels conflictes interns en cada bloc.

• Perquè el món era a punt d’entrar en un enfrontament di-
recte entre les dues superpotències.

18. Tant el bloc soviètic com l’occidental van haver de fer front a
conflictes interns.

En el bloc soviètic es van desfermar les revoltes d’Hongria el
1956 i la primavera de Praga el 1968.

– El 1956, una protesta popular favorable als comunistes re-
novadors i contra els conservadors estalinistes va iniciar la
revolució hongaresa que va portar al poder el reformista
Imre Nagy. Aquest va reconèixer la llibertat d’associació,
cosa que destruïa el monopoli comunista del poder, i va
proclamar la neutralitat del país. Com a resposta, les tro-
pes soviètiques van envair Hongria, van reduir la resistèn-
cia de la població i van posar fi a la revolució.

– A Txecoslovàquia, Alexander Dubcek va ocupar el poder
al gener del 1968 i va iniciar els canvis polítics i socials que
van donar lloc a la primavera de Praga: va acceptar la fun-
dació de partits i sindicats independents, el dret de vaga
i la llibertat religiosa i va alliberar els presos polítics. L’eu-
fòria es va estendre pel país. Però la Unió Soviètica ame-
naçava d’envair-lo si no es frenaven les reformes. A l’agost,
forces del pacte de Varsòvia envaïen Txecoslovàquia i po-
saven fi a la primavera de Praga.

En el bloc occidental es van produir conflictes a França durant
la presidència del general De Gaulle, que va dur a terme una
política equidistant de les dues superpotències i va desenvo-
lupar un arsenal nuclear propi. A l’Amèrica Llatina van néixer
moviments revolucionaris que van desafiar la política de blocs.
Els Estats Units van promoure cops d’estat o van entrenar i fi-
nançar guerrilles per evitar que es produïssin noves revolucions
com la cubana.

19. Opció zero. Proposta del president nord-americà Ronald Rea-
gan a la Unió Soviètica per la qual proposava la retirada de tots
els míssils de les dues superpotències a Europa, amb l’ame-
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naça que en cas de negativa els Estats Units farien un desple-
gament massiu de míssils. (Es defineix en el paràgraf 3r de l’epí-
graf 4.3 de la pàgina 285.)

Euromíssils. Míssils balístics situats pels Estats Units en els països
aliats de l’Europa occidental per amenaçar la Unió Soviètica. (Es
defineix en el paràgraf 3r de l’epígraf 4.3 de la pàgina 285.)

Guerra de les galàxies. Projecte d’escut antimíssils proposat pel
president nord-americà Ronald Reagan. (Es defineix en el parà-
graf 4t de l’epígraf 4.3 de la pàgina 285.)

Contra. Grup guerriller finançat pels Estats Units que s’oposa a
la revolució sandinista a Nicaragua. (Es defineix en el paràgraf 5è
de l’epígraf 4.3 de la pàgina 285.)

Revolucions democràtiques. Nom amb què es designa el con-
junt de processos que van enderrocar les democràcies popu-
lars a l’Europa de l’est al llarg del 1989.

20. • La situació dels Estats Units era, a mitjan anys setanta, de feble-
sa marcada per la derrota en la guerra del Vietnam i la crisi del
petroli. En canvi, la posició de la Unió Soviètica havia experi-
mentat un reforçament en el sud-est asiàtic i la Unió Soviètica
havia iniciat una ofensiva amb el suport a moviments revolu-
cionaris en el Tercer Món i el desplegament de míssils a l’Euro-
pa de l’est.

• Els Estats Units van dur a terme una agressiva política als anys
vuitanta basada en el desplegament dels euromíssils, la Ini-
ciativa de Defensa Estratègica i la intervenció exterior per evi-
tar el reforçament del bloc soviètic, cosa que va dur a què els
Estats Units estiguessin en una situació de força al final de la
dècada. Per la seva banda, la Unió Soviètica estava en una si-
tuació d’extrema feblesa pel fet que l’elevació de les des-
peses militars als anys vuitanta n’havia afectat l’economia; a
més, s’enfrontava a una guerra de desgast a l’Afganistan i a
una transformació política profunda. Al final de la dècada sols
els Estats Units eren una superpotència.

21. – La revolució iraniana es va produir l’any 1979, quan el règim
del xa Reza Pahlawi, aliat dels Estats Units, va caure a mans
dels partidaris de l’aiatol·là Khomeyni, que van crear a l’Iran
una república fonamentalista islàmica. 

– El 1979 el govern afganès, afí a la Unió Soviètica, va dema-
nar ajut a aquesta superpotència per combatre les guerrilles
armades que el desafiaven. La Unió Soviètica hi va accedir i
es va anar involucrant en la guerra a fi de contenir el fona-
mentalisme islàmic i reforçar la seva posició estratègica en
el món. L’elevació de les despeses militars en va provocar la
retirada de la guerra i l’aprofundiment en la crisi social i eco-
nòmica que patia la Unió Soviètica i que duria finalment a la
seva desaparició.

– El 1989 es va produir la caiguda del mur de Berlín. És el fet
que simbolitza la desaparició del bloc soviètic i el final de
la guerra freda, però aquest fet es va produir en un context
de revolucions democràtiques que al llarg d’aquest any van
posar fi a l’hegemonia comunista en els països del bloc so-
viètic.

22. • L’ofensiva soviètica als anys setanta, caracteritzada pel des-
plegament de míssils a l’Europa oriental i el suport a movi-
ments guerrillers i revolucionaris en el Tercer Món, va provo-
car la resposta nord-americana, que es va centrar en tres punts
clau:

– Desplegament massiu de míssils a l’Europa occidental, co-
sa que va provocar la crisi dels euromíssils.

– El llançament de la Iniciativa de Defensa Estratègica.

– La intervenció en diverses zones del món per evitar que
es produïssin acostaments al bloc soviètic.

• La relaxació del control sobre els seus països satèl·lit al llarg
dels anys vuitanta va afavorir que es produïssin les revolu-
cions democràtiques de l’any 1989.

23. Resposta lliure.

24. Resposta lliure.

25. • La cursa d’armaments va suposar un augment de la despe-
sa militar de les dues superpotències per fabricar armes, es-
pecialment nuclears, amb les quals contenir una possible
ofensiva de l’enemic. Això va suposar l’increment dels arse-
nals de les dues superpotències.

• La dissuasió nuclear va ser la política que van seguir les dues
superpotències durant la guerra freda, per la qual es prete-
nia dissuadir l’enemic de llançar un atac perquè es podria
desfermar una guerra nuclear. Aquesta política va ser eficaç
per tal com va impedir l’enfrontament directe entre totes
dues superpotències.

• L’augment de la despesa militar durant la guerra freda va
contribuir a provocar el col·lapse econòmic de la Unió Soviè-
tica, que en va ser la superpotència més afectada. El col·lap-
se es va produir perquè l’economia soviètica no va poder re-
sistir l’augment creixent de les despeses militars, cosa que va
desencadenar la crisi econòmica i social final d’aquesta su-
perpotència.

• Els moviments pacifistes van proliferar a partir dels anys 
setanta per la instal·lació de nous míssils a Europa per part
de la Unió Soviètica i els Estats Units, cosa que va incremen-
tar la por a un enfrontament nuclear. El moviment pacifista
es va desenvolupar més a Occident perquè en aquest bloc
hi havia sistemes democràtics. Resposta lliure. (Si s’hagues-
sin produït en el bloc soviètic aquest tipus de dissidència
hauria estat reprimit.)

• W. Churchill era un polític britànic. Pertanyia a una família
aristocràtica. Va iniciar la seva carrera en el Partit Conserva-
dor, tot i que abans de la Primera Guerra Mundial va can-
viar a les files liberals, amb les quals va exercir el càrrec de
lord de l’almirallat. En tornar a les files conservadores, va pas-
sar en un segon pla en el període d’entreguerres. A la Se-
gona Guerra Mundial va ser el primer ministre, tot i que va
perdre les eleccions en acabar la guerra.

• La frase de Churchill expressa la idea que després de la Se-
gona Guerra Mundial s’estaven implantant règims comunis-
tes a l’Europa central, que havia estat alliberada dels nazis per
l’exèrcit roig.

26. • Cadascun dels mapes situa en el centre la superpotència de
manera que les aliances de l’enemic sempre envolten el ma-
teix país.

• La Unió Soviètica interpretava que les principals crisis desfer-
mades per l’agressió dels Estats Units eren les crisis de l’Azer-
baidjan, la de la península d’Indoxina, la de Grècia, la de Iugos-
làvia, la de Malàisia, la de Quemoy-Matsu, la de Corea, la de l’Iran,
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les successives crisis de Berlín i la de Guatemala. Els Estats Units,
per la seva banda, interpretaven que les crisis de la Xina, Grè-
cia, Iugoslàvia, Corea, Cuba, Nicaragua i l’Afganistan havien es-
tat provocades per l’expansionisme soviètic. Algunes d’aques-
tes crisis, com les de Grècia i Corea, entre d’altres, coincidien,
però no pas en tots els casos.

27. L’eix cronològic es divideix en quatre etapes. El primer perío-
de comprèn l’etapa de màxima tensió (1947-1953); el segon, la
coexistència pacífica (1953-1977). El següent és el rebrot de 
la guerra freda (1977-1985) i l’últim és el final (1985-1991).

28. Cada eix es refereix als esdeveniments principals de cada un dels
blocs: el superior, al bloc soviètic i l’inferior, al bloc occidental.

29. Resposta lliure. (Els esdeveniments de política exterior afecta-
ven la situació en el bloc antagònic; tanmateix, els esdeveni-
ments de política interna afectaven molt menys, ja que eren
blocs molt impermeables entre si. Per argumentar-ho, n’hi ha
prou d’assenyalar l’escassa repercussió que esdeveniments com
la primavera de Praga o la caça de bruixes van tenir en el bloc
oposat, mentre que esdeveniments com la crisi dels míssils o
la guerra de Cuba en van tenir en tots dos blocs.)

30. Els esdeveniments principals que es reflecteixen en l’eix crono-
lògic en cada una de les etapes de la guerra freda van ser:

– Màxima tensió. Doctrina Truman, bloqueig de Berlín, crea-
ció de l’OTAN.

– Coexistència pacífica. Creació del pacte de Varsòvia, cons-
trucció del mur de Berlín, crisi dels míssils de Cuba, interven-
ció nord-americana al Vietnam.

– Rebrot de la guerra freda. Invasió soviètica de l’Afganistan,
invasió nord-americana de Grenada.

– Final de la guerra freda. La Unió Soviètica abandona l’Afga-
nistan, caiguda del mur de Berlín.

31. Es podrien afegir alguns esdeveniments a l’eix cronològic de
la guerra freda: 

– Màxima tensió. Guerra de Corea.

– Coexistència pacífica. Crisi del canal de Suez, intervenció so-
viètica a Hongria i Txecoslovàquia.

– Rebrot de la guerra freda. Crisi dels euromíssils.

32. Activitat lliure.

33. A Corea del Nord hi ha un règim comunista. És una contradic-
ció en els termes, ja que la ideologia del règim postula l’abolició
dels privilegis, però l’actual dirigent comunista va heretar el càr-
rec del seu pare, com si es tractés d’una monarquia.

34. El problema principal de Corea del Nord és la fam, provocada
en bona mesura pel seu aïllament després de la caiguda de la
Unió Soviètica i les pretensions autàrquiques del règim comu-
nista.

35. Les possibles conseqüències de la cursa nuclear nord-coreana
són la nuclearització de l’Extrem Orient asiàtic i l’enfortiment
de l’eix Tòquio, Seül, Washington, cosa que podria provocar
una crisi amb la Xina.

36. Els països que es podrien sentir més amenaçats són Corea del
Sud i el Japó. El 2007 Corea del Nord va acceptar d’abando-
nar el seu programa nuclear.

37. Les semblances principals entre el conflicte amb Corea i la guer-
ra freda són les diferències ideològiques que manté el comu-
nisme estalinista de Corea del Nord amb la resta del món i 
l’ús de mitjans diplomàtics que es basen en l’amenaça de la for-
ça per assolir els objectius.

DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN

Preguntes prèvies (Pàg. 292)

• La descolonització va ser el procés pel qual les colònies dels grans
imperis vuitcentistes van accedir a la independència.

• Gandhi va ser el líder del moviment per la independència de l’Ín-
dia; el seu projecte es va guanyar el respecte i l’admiració arreu
del món ja que es va basar en la resistència pacífica i va condem-
nar tota mena de violència.

• Rep el nom de «Tercer Món» el grup de països que estan en una
situació de pobresa i subdesenvolupament. Té relació amb la des-
colonització, per tal com la majoria dels països descolonitzats per-
tanyen a aquest grup. 

Documents

Doc. 1

• Van participar activament en la lluita per França; cal destacar es-
pecialment que van ser els primers a prendre la ciutat de Toulon.

• Perquè els senegalesos van lluitar a favor dels francesos durant la
Segona Guerra Mundial.

Doc. 2 Com diu l’article 2 de la resolució 1-514, l’ONU considera que
tots els pobles colonitzats tenen dret a l’autodeterminació i,
per tant, l’ONU és contrària al colonialisme.

Doc. 3 El document transmet la idea que cal expulsar (escombrar)
del continent les potències colonials.

Doc. 4

• Segons la conferència de Bandung, el problema principal era el
manteniment de la pau.

• La conferència de Bandung expressa la idea que totes les nacions
tenen el dret a triar el seu propi sistema polític. Les referències de
la conferència de Bandung es concreten en els punts que es re-
sumeixen tot seguit:

– Respecte a la sobirania i la integritat territorial de totes les na-
cions.

– Reconeixement de la igualtat de totes les races i de totes les
nacions, grans i petites.

– Abstenció d’intervencions o interferències en els afers interns
d’altres països.

Doc. 5 i 6 

• En analitzar el mapa, s’hi pot observar que el període de més ac-
tivitat descolonitzadora correspon als anys compresos entre el
1955 i el 1970.

• Avui dia encara queden alguns territoris sense descolonitzar, so-
bretot en els oceans Atlàntic, Pacífic i Índic i al mar Carib. Es trac-
ta de petites illes o arxipèlags. Cal destacar-ne dues excepcions:
Gibraltar i el Sàhara Occidental.

Unitat 13
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Doc. 7

• Aquest esdeveniment va ser important perquè va suposar la in-
dependència de l’Índia, la principal colònia de l’Imperi britànic i
la partició de la colònia en dos estats, el Pakistan, de confessió
musulmana, i la Unió Índia, de majoria hindú.

• Després de la independència del Pakistan i la Unió Índia, tots dos
estats han mantingut contenciosos territorials, el més impor-
tant dels quals és per la regió del Caixmir. Aquesta situació ha do-
nat lloc a tres breus guerres entre el Pakistan i la Unió Índia.

Doc. 8

• El problema del Caixmir sorgeix amb la partició de l’Índia, en què
les dues terceres parts van quedar sota administració índia i un
terç, sota administració pakistanesa.

L’ONU va imposar, el 1949, una àrea de control a cada un dels dos
nous països que reclamaven la regió del Caixmir.

Doc. 9 Els cinc imperis colonials del sud de l’Àsia van donar lloc
als països següents:

– L’Imperi britànic a: Iemen, Oman, Emirats Àrabs Units, Pakis-
tan, Unió Índia, Sri Lanka, Bangla Desh, Myanmar i Malàisia.

– L’Imperi francès a: Laos, Cambodja i Vietnam.

– L’Imperi holandès a: Indonèsia.

– L’Imperi portuguès a: Timor Oriental.

– L’Imperi nord-americà a: Filipines.

– Les colònies de Hong Kong (GB) i Macau (Port.) s’han inte-
grat a la República Popular de la Xina amb règims especials.

Doc. 10

• Després de la Primera Guerra Mundial, la major part del Pròxim
Orient va quedar en mans de l’Imperi britànic.

• Que la delimitació de les fronteres no va tenir en compte les divi-
sions ètniques de la població en aquesta regió del món, cosa que
provocaria múltiples problemes després de la independència.

Doc. 11

• El territori de Palestina es va dividir d’acord amb la proposta de
partició de l’ONU, inspirada en una proposició del Regne Unit. Is-
rael rebia la major part del territori, mentre que el territori pales-
tí no tenia continuïtat.

• Israel va conquerir al llarg de les guerres araboisraelianes els terri-
toris següents:

– 1948: territoris a Cisjordània i Gaza al sud i territoris de Galilea
al nord.

– 1956: la península del Sinaí.

– 1967: franges de seguretat en totes les fronteres, entre les quals
destaquen els alts del Golan.

Docs. 12 i 13 Actualment Israel conserva bona part del territori de
Gaza, part de Cisjordània i Galilea, que havien estat atorgats als
palestins per l’acord de partició de l’ONU del 1947. A més, con-
serva els alts del Golan que pertanyen a Síria, a la qual va arra-
bassar el 1967.

Doc. 14

• El xa va implantar un règim autoritari a l’Iran.

• A més de l’autoritarisme del règim del xa, en el text s’esmenten
dues causes més de la insatisfacció de la població iraniana:

– La mala distribució de la riquesa a l’Iran del xa.

– L’ostentació i el luxe amb què vivia la família reial.

Doc. 15 Perquè estan establertes sobre immenses reserves de pe-
troli que els proporcionen uns ingressos altíssims.

Doc. 16 Resposta lliure.

Docs. 17 i 18

• A més de la insatisfacció per la mateixa colonització, també
es queixaven del fet que la població autòctona estava margi-
nada de l’administració i en una situació de clara inferioritat
econòmica.

• Perquè França no va incorporar les elits algerianes educades
a França a l’administració de la colònia.

Doc. 19 La Marxa Verda no va ser un moviment espontani, ja que
va estar organitzat pel govern marroquí. La conseqüència de
la Marxa Verda va ser la retirada d’Espanya del Sàhara Occiden-
tal. El govern espanyol va optar per la retirada a causa de la se-
va feblesa interna, ja que en aquells moments es produïa la
mort del dictador espanyol, el general Franco, i a més no tenia
suports internacionals.

Doc. 20 Els territoris que formaven part de l’imperi colonial espan-
yol a l’Àfrica eren el protectorat sobre el nord del Marroc, Ifni,
també al Marroc, el Sàhara Occidental i Guinea Equatorial. 

El 1956 el govern espanyol va cedir al Marroc la regió del Rif.
L’Ifni, després d’una guerra breu, va passar a ser marroquí el
1969. La descolonització del Sàhara Occidental va ser fruit de
les pressions marroquines. Després de la Marxa Verda el go-
vern espanyol va cedir el territori al Marroc i a Mauritània. Gui-
nea Equatorial amb la mediació de l’ONU obtingué la indepen-
dència de forma pacífica el 1968.

Doc. 21

• L’ONU donava suport a l’autodeterminació del Sàhara Occiden-
tal.

• El franquisme va pretendre retenir el Sàhara Occidental i conver-
tir-lo en província autònoma.

Doc. 22

• La carta fundacional de l’ONU va ser signada pels caps d’estat i de
govern dels països africans independents que van assistir a la con-
ferència.

• Els objectius que assenyala el document són els següents:

– Assolir una fraternitat i solidaritat que sobrepassi les diferèn-
cies ètniques i nacionals dels pobles africans.

– Salvaguardar i consolidar la independència.

– Combatre el neocolonialisme.

• Aquests punts són, en essència, la base ideològica del pana-
fricanisme.

Doc. 23

• Els imperis més extensos de l’Àfrica van ser els del Regne Unit i
França.
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• L’Imperi britànic tenia una continuïtat gairebé total entre el sud

i el nord de l’Àfrica.

• (Llegiu el mapa de la pàgina 308.)

Doc. 24 Els atacs del Mau-Mau s’adreçaven contra els colonitzadors
blancs i els indígenes que col·laboraven amb els colonitzadors. La
resposta britànica va ser-ne dur a terme una guerra d’extermini;
detenien, jutjaven i empresonaven els membres del Mau-Mau.

Doc. 25 Les colònies portugueses van trigar tant a independitzar-
se perquè la dictadura portuguesa va pretendre assimilar les
seves colònies, que considerava part de Portugal.

Doc. 26 Els nombrosos conflictes que es van produir després de
la independència de les antigues colònies es van deure en bo-
na mesura al fet que els nous països tenien una gran diversitat
ètnica, religiosa i cultural, ja que les noves fronteres no van
tenir en compte aquestes realitats.

Doc. 27

• La causa principal del conflicte a Rwanda van ser les diferències
entre els hutus, que controlaven el poder a la Rwanda indepen-
dent, i els tutsis, que havien estat privilegiats per la potència co-
lonial, Bèlgica, durant la colonització.

• La conseqüència humanitària en va ser la mort d’entre 800.000 i
1.000.000 de persones, prop del 20 % de la població del país.

• Les potències colonitzadores van contribuir al problema per tal
com van afavorir les diferents ètnies: primer Bèlgica va beneficiar
els tutsis i després França va afavorir els hutus, cosa que va pro-
vocar que s’aguditzessin els odis ètnics.

Doc. 28

• Els països amb un menor índex de desenvolupament humà es
concentren a l’Àfrica. Els pitjors índexs de desenvolupament de
l’IDH es troben a la franja central de l’Àfrica, a l’Àfrica subsaharia-
na i a l’Àfrica central.

• Aquest mapa és representatiu de les diferències de riquesa i
mostra per què parlem de països del sud per referir-nos als paï-
sos subdesenvolupats, ja que s’hi pot observar que els països
subdesenvolupats es concentren sobretot al voltant de l’equa-
dor o a l’hemisferi sud, i per tant estan majoritàriament situats
al sud dels països desenvolupats (en vermell).

Doc. 29 La imatge ens mostra un mercat en un carrer de Bangla Desh.
S’hi observa una multitud que es passeja entre les parades de
venda que s’instal·len en un carrer delimitat per barraques.

Doc. 30 L’Índia, juntament amb la Xina, és un dels països amb un
major índex de creixement econòmic. Tanmateix, atès el gran
nombre de ciutadans que té (és el segon país més poblat de
la Terra), hi persisteixen moltes bosses de pobresa.

Doc. 31 El 1980 una locomotora equivalia a gairebé 13.000 sacs de
cafè; el 1990 aquesta mateixa locomotora equivalia a gaire-
bé 46.000 sacs. El gràfic mostra la desvaloració dels productes
primaris que es va produir al Tercer Món enfront de la produc-
ció industrial característica dels països desenvolupats del nord.

Doc. 32

• Perquè els governs dels països desenvolupats, l’FMI i el Banc Mun-
dial tenien interès a facilitar préstecs als països subdesenvolupats.

• La major part dels crèdits concedits es van perdre per la corrup-
ció: es van esmerçar en la importació de béns de luxe per a les
classes benestants dels països del Tercer Món, en la compra d’ar-
mes per mantenir sotmeses les poblacions dels seus propis paï-
sos o per fer la guerra als veïns i en obres faraòniques de propa-
ganda de les classes governants.

Doc. 33

• Les barres de població i riquesa són les que mostren més bé les
diferències entre el nord i el sud: la major part de la població
es concentra en els països subdesenvolupats, mentre que la ma-
jor part de la riquesa es concentra en els països desenvolupats.

• L’escassa participació dels països del Tercer Món en els inter-
canvis mundials es deu al fet que aquests països exporten pro-
ductes primaris d’escàs valor afegit i compren productes tec-
nològics de preu elevat.

Doc. 34 Es tracta d’un globus terraqüi en què el sud és una espina
de peix. Simbolitza la pobresa i la fam del Tercer Món, enfront de
l’opulència dels països desenvolupats del nord.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Descolonització. Procés pel qual les colònies dels grans impe-
ris vuitcentistes van accedir a la independència. (Es defineix en
el paràgraf 1 de l’epígraf 1 de la pàgina 294.)

No-alineament. Moviment de països que pretenien mantenir-
se equidistants dels dos blocs de la guerra freda. En la seva
majoria, va estar integrat per països que havien estat colo-
nitzats per alguna potència, així que van accedir a la indepen-
dència.

Antiimperialisme. Política sostinguda tant pels Estats Units com
per la Unió Soviètica per la qual les dues superpotències es ma-
nifestaven contràries al colonialisme.

2. Tant la Unió Soviètica com els Estats Units es mostraven con-
traris al colonialisme i, per tant, favorables a la descolonització.
Tanmateix, les seves raons eren diferents en part. Els Estats Units
pretenien captar nous mercats a les antigues colònies europe-
es, mentre que la Unió Soviètica estava interessada a exportar-
hi el seu model polític. Les dues superpotències coincidien en
la seva pretensió d’incorporar els nous països al seu bloc du-
rant la guerra freda.

3. Les ideologies indigenistes van ser un conjunt de moviments
que volien dignificar i recuperar les cultures autòctones. Com
a tals, van fer costat activament als moviments polítics dels
grups independentistes.

4. L’ONU va afavorir el procés d’autodeterminació dels pobles
amb la seva declaració del 1941 i el 1960 va condemnar el co-
lonialisme. Per tant l’ONU va contribuir a la descolonització tot
afavorint la formació d’una consciència anticolonial.

5. La descolonització es va produir en tres fases:

– Entre el 1945 i el 1955 es va produir una primera onada d’in-
dependència que va afectar l’Àsia i l’Orient Mitjà principalment.

– Entre el 1955 i el 1970 la descolonització va afectar els països
africans i els països asiàtics que encara no havien assolit la
independència.
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– L’última fase va començar el 1970, en què es van independit-
zar les restes dels imperis colonials que encara quedaven, so-
bretot de l’Imperi portuguès.

6. Commonwealth. Institució internacional creada per fomentar
la cooperació entre el Regne Unit i les seves antigues colònies.
(Es defineix al glossari de la pàgina 299.)

Política de resistència pacífica. Sistema de lluita anticolonial,
potenciat per Gandhi a l’Índia, basat en la no-violència i en la
no-cooperació amb les autoritats colonials. (Es defineix en el pa-
ràgraf 4t de l’epígraf 3.1 de la pàgina 298.)

Administració indirecta. Administració colonial delegada en les
autoritats locals.

Autonomia. Administració amb capacitat de gestió d’un terri-
tori sota sobirania de la metròpoli.

Independència. Accés al govern sobirà dels naturals d’un terri-
tori.

7. Tot i que en els dos processos la violència hi va ser present,
aquesta va tenir característiques diferents:

– El Regne Unit va accedir a concedir la independència a l’Ín-
dia en veure que era impossible mantenir aquesta colònia
després de la Segona Guerra Mundial. Els avalots es van pro-
duir entre la població índia, entre els musulmans i els hin-
dús, cosa que va donar lloc a la partició de l’Índia en dos
estats: el Pakistan, de confessió musulmana i integrat pel Pa-
kistan i Bangla Desh, i la Unió Índia, majoritàriament hindú.

– Holanda es va negar a concedir la independència a Indonè-
sia, per la qual cosa es va produir una breu guerra entre el
moviment independentista indonesi, dirigit per Sukarno, i la
metròpoli. La guerra va acabar el 1949 amb l’accés d’Indo-
nèsia a la independència.

8. El sistema administratiu de les colònies britàniques es basava
en l’administració indirecta, que concedia una àmplia autono-
mia als governs locals, en part gestionats per autoritats indíge-
nes. Això va afavorir l’aparició d’unes classes dirigents familia-
ritzades amb la gestió política, cosa que va facilitar l’accés a la
independència de les colònies britàniques.

9. Els problemes entre el Pakistan i la Unió Índia són de dos tipus:
d’una banda, les diferències religioses entre el Pakistan, de con-
fessió musulmana, la Unió Índia, de majoria hindú. D’altra banda,
també són importants les diferències entre els dos països degu-
des als conflictes territorials, especialment de la regió del Caixmir.

10. Acords d’Oslo del 1993. Acords de pau entre Israel i l’OLP que
no van assolir un desenvolupament ple. (Es defineix en el parà-
graf 15è de l’epígraf 4.2 de la pàgina 302.)

Hamas. Moviment palestí d’ideologia islamista.

Monarquies teocràtiques petrolieres. Monarquies teocràtiques
de la península d’Aràbia. Se les anomena així per les grans re-
serves de petroli de què disposen als seus subsòls.

República Àrab Unida. Assaig de crear un gran estat panàrab
promogut per Nasser, que va fracassar. (Es defineix en el parà-
graf 10è de l’epígraf 4.3 de la pàgina 304.)

Panarabisme. Moviment que promou la unitat dels àrabs en
un gran estat. (Es defineix en el paràgraf 3r de l’epígraf 4.3 de la
pàgina 303.)

11. • El problema palestí sorgeix a partir de la partició de Palesti-
na proposada per l’ONU i travessa diverses fases:

– Els jueus van ser autoritzats a emigrar a Palestina durant el
mandat britànic, amb la qual cosa aquesta es va convertir
en un territori de població mixta.

– L’ONU, seguint la proposta britànica, va proposar la par-
tició de Palestina en dos territoris independents, cosa que
no van acceptar en principi ni jueus ni àrabs.

– Els jueus van acceptar el 1848 la partició del territori, però no
pas els àrabs. De llavors ençà, Israel ha ocupat els territoris
inicialment palestins. El 1967 Israel va ocupar la franja de Ga-
za i Cisjordània, on va autoritzar assentaments de colons jueus.

– Els palestins no van reconèixer aquests assentaments ni el
mateix Estat d’Israel, contra el qual van dur a terme dife-
rents formes de lluita com el terrorisme o la intifada. La re-
núncia al terrorisme per part de l’OLP i l’acceptació de
l’existència de l’Estat d’Israel van permetre un acostament,
tot i que els problemes van continuar.

– Suport de la població palestina al moviment integrista de
Hamas, que recorre al terrorisme, com a resposta a la im-
possibilitat de crear un Estat palestí.

• Les guerres araboisraelianes van ser conflictes internacionals
entre Israel i els estats àrabs adjacents provocades per la ne-
gativa d’aquests països a reconèixer l’Estat d’Israel:

1a. 1948-1949: atac conjunt d’Egipte, Síria i Jordània a Israel.
Es va saldar amb la incorporació a Israel de territoris que
l’ONU havia reconegut als palestins.

2a. 1956: atac conjunt de britànics, francesos i israelians a
Egipte per impedir que es nacionalitzés el canal de Suez,
com pretenia el líder egipci Nasser. Va acabar amb la re-
tirada forçosa dels atacants afavorida per la pressió dels
Estats Units i la Unió Soviètica.

3a. 1967: coneguda com a «guerra dels sis dies». Els israe-
lians van atacar Egipte, Síria i Jordània després del tan-
cament del golf d’Aqaba per Egipte, que tancava l’accés
israelià al mar Roig. Es va saldar amb l’ocupació israelia-
na de Cisjordània, Gaza i els alts del Golan.

4a. 1973: coneguda com a «guerra de Yom Kippur». Va co-
mençar amb un atac de Síria i Egipte sobre Israel per re-
cuperar els territoris perduts. Es va saldar amb una nova
victòria israeliana.

El 1978 es van signar els acords de Camp David, pels quals
es van normalitzar les relacions entre Egipte i Israel. Des de
llavors no hi ha hagut més guerres entre els estats àrabs i l’Es-
tat d’Israel.

12. El moviment panarabista era un corrent laic d’orientació socia-
lista que pretenia la creació d’un únic estat àrab. El moviment
es va arribar a reflectir en la creació de la RAU (República Àrab
Unida), que va incloure Egipte, Síria i el Iemen; tanmateix, la
unió va ser simplement nominal i finalment va fracassar.

13. Les dues revolucions van tenir l’objectiu d’eliminar un poder
corrupte i impopular o que tenia el suport de les antigues po-
tències colonials. La diferència principal entre els dos proces-
sos radica en què la revolució egípcia va ser una revolució lai-
ca i socialitzant, mentre que la iraniana es basava en una
ideologia islamista.
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14. Resposta lliure.

15. OAS. Grup terrorista format pels colons francesos a Algèria per
impedir-ne la descolonització. (Es defineix en el 2n paràgraf de
la pàgina 306.)

Guerra colonial. Guerra que sosté un país (normalment euro-
peu) ja sia per conquerir un territori, ja sia per mantenir el con-
trol colonial sobre aquell territori.

Protectorat. Forma de domini colonial sancionat per la Socie-
tat de Nacions i que té com a objectiu preparar formalment el
país per a la independència plena.

FLN. Grup independentista que va lluitar contra la dominació
francesa a Algèria. (Es defineix en el paràgraf 3r de l’epígraf 5.1 de
la pàgina 305.)

Referèndum. Consulta directa als ciutadans d’un país per de-
cidir una qüestió política.

Assimilació. Política que pretén integrar un territori a una po-
blació a la metròpoli amb ànim de mantenir-ne el control.

Comunitat Francesa. Organització de França i les seves exco-
lònies, ara independents, semblant a la Commonwealth brità-
nica.

Mau-Mau. Moviment guerriller kenyà.

Metròpoli. Estat que controla una colònia.

Guerra de guerrilles. Guerra duta a terme per grups armats
de població, que coneixen el terreny i que compten amb el su-
port de la població contra un exèrcit regular.

16. Els principals van ser els Imperis britànic i francès, tot i que tam-
bé van destacar el portuguès, el belga, l’alemany, l’espanyol 
i l’italià.

17. • Dos van ser els motius perquè la guerra d’Algèria es pro-
longués: d’una banda, les pressions de la població algeriana
d’origen europeu a fi que França no abandonés la colònia.
De l’altra, el desprestigi que els dirigents polítics francesos
creien que cauria sobre França. Cal afegir-hi, a més, els inte-
ressos econòmics.

• Els problemes principals que s’han produït a l’Àfrica negra
britànica després de la seva independència en són el sub-
desenvolupament econòmic i els derivats de la integració
de pobles molt diferents en estats creats de manera artifi-
cial.

18. • En el cas d’Algèria, els interessos econòmics i polítics de la
metròpoli, així com la negativa a la independència de la po-
blació algeriana d’origen europeu, van donar lloc a un intent
d’assimilació d’Algèria, que va ser convertida en departament.
Això va provocar una guerra colonial entre el 1954 i el 1962
que va acabar amb la independència algeriana el 1962. Per
la seva banda, el Marroc va viure una independència menys
traumàtica: era un protectorat amb una administració indi-
recta, cosa que va facilitar l’acord d’independència entre Fran-
ça i el soldà el 1956, que va ser coronat rei. El mateix any Es-
panya va lliurar al Marroc la seva part del protectorat marroquí,
llevat d’Ifni, que va passar a domini magribí el 1969, des-
prés d’una breu guerra.

• Les independències de les colònies dels dos imperis més
grans del segle XX van registrar evolucions diferents: mentre

que les colònies britàniques en general es van independit-
zar a través d’acords amb la metròpoli, les colònies franceses
van experimentar de vegades guerres traumàtiques com les
guerres colonials d’Indoxina i d’Algèria.

19. El Sàhara Occidental, colònia espanyola, va ser abandonat des-
prés de la Marxa Verda que va organitzar el rei del Marroc per
annexionar-se el territori. Espanya se’n va retirar davant d’a-
questa mostra de força, ja que estava immersa en el procés del
final de la dictadura franquista i en els acords de Madrid va ce-
dir el territori a Mauritània i el Marroc.

Les colònies portugueses, en canvi, es van independitzar des-
prés de llargs processos bèl·lics. La dictadura portuguesa vin-
culava les seves colònies al prestigi de Portugal, per la qual
cosa va mantenir llargues guerres colonials, que van precipi-
tar la caiguda de la dictadura de Salazar, després de la qual
Portugal va reconèixer la independència de les seves colò-
nies.

20. Resposta lliure. 

21. Renda per càpita. Indicador que resulta de dividir la riquesa d’un
país entre la seva població. 

Nord-Sud. Expressió que designa la divisió del món entre un
nord desenvolupat econòmicament i un sud pobre.

Subdesenvolupament. Situació de pobresa d’un país.

Tercer Món. Grup de països subdesenvolupats.

Intercanvi desigual. Situació del comerç mundial en la qual els
països desenvolupats acaparen la major part de la riquesa de-
rivada del comerç internacional i que condemna els països sub-
desenvolupats a malbaratar les seves mercaderies.

Neocolonialisme. Situació de dependència econòmica en què
estan els països subdesenvolupats respecte dels països més
rics.

22. Els problemes principals del món subdesenvolupat són: l’em-
pobriment econòmic, la insuficiència de les estructures sanità-
ries i educatives, la inestabilitat política i el fet de patir nombro-
sos conflictes interns.

23. Les causes que expliquen el subdesenvolupament són, en pri-
mer lloc, la dependència financera respecte dels països desen-
volupats, a més de la dependència tecnològica que els obli-
ga a pagar nombrosos royalties per l’ús de la tecnologia i, en
segon lloc, la dependència comercial, per tal com exporten
mercaderies primàries amb un preu menor que les mercade-
ries elaborades que han d’importar. Tot plegat provoca inesta-
bilitat política i governs corruptes que impedeixen la sortida
del subdesenvolupament.

Aquest conjunt de causes fa que els països subdesenvolu-
pats es caracteritzin per la desarticulació de la seva agricultu-
ra, el fet de tenir un elevat creixement demogràfic (major que
el de la seva economia), un notable endeutament, l’existèn-
cia de grans diferències econòmiques i socials, així com un greu
dèficit en educació.

24. Els conflictes interns es deuen, sobretot, a les grans diferències
ètniques que coexisteixen a l’interior dels estats després de la
seva independència, ja que les fronteres no van respectar les
peculiaritats culturals, sinó que es van traçar d’acord amb els
límits colonials imposats per les velles metròpolis.
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25. Resposta lliure. (La resposta hauria de partir de l’origen de les
diferents expressions –Tercer Món, països del sud, països sub-
desenvolupats– que s’han estudiat en el tema.)

26. Activitat lliure.

27. Activitat lliure.

28. • L’autor del text és Gandhi.

• Amb aquesta frase l’autor vol ressaltar que els britànics po-
den controlar l’Índia fonamentalment perquè els indis no es
rebel·len contra el domini britànic, que no es podria sostenir
tot sol pel control de les armes.

• Gandhi va propugnar la no-violència com a forma de lluita
contra l’Imperi britànic. La força principal que Gandhi ator-
gava a la no-violència era que permetria transformar les
relacions entre els homes i no sols prendre el poder polí-
tic.

29. • La imatge mostra una fotografia dels líders independentis-
tes algerians.

• L’FLN (Front d’Alliberament d’Algèria) era l’organisme polític
i militar del moviment d’independència algerià.

• França es va negar a acceptar la petició d’independència
que van fer els algerians, cosa que va desencadenar la guer-
ra que va acabar amb la seva independència el 1962. Els mo-
tius pels quals França es va negar a acceptar l’emancipació
algeriana eren de prestigi, ja que acabava de perdre la Indo-
xina després d’una llarga guerra.

• Ben Bella era el líder independentista algerià. Després de la
independència d’Alger va presidir el govern fins que un cop
d’estat el va deposar i empresonar. Va estar a la presó fins al
1980, en què se’n va anar a l’exili.

30. • Els signants d’aquesta declaració són el president dels Es-
tats Units F.D. Roosevelt i el primer ministre britànic W. Chur-
chill. Tots dos països tenien colònies, sobretot la Gran Bre-
tanya.

• Aquesta declaració es va signar durant la Segona Guerra Mun-
dial. Els països agressors a què es referia la declaració són Ale-
manya, el Japó i Itàlia.

• Aquesta declaració la van aprofitar els moviments indepen-
dentistes perquè en el seu punt 3r parlen de respectar el dret
dels pobles a triar la seva forma de govern.

31. • El mapa es refereix a la independència i partició de l’Índia. Els
fets que es reflecteixen en el mapa es van produir a la colònia
britànica de l’Índia. El mapa correspon a l’any 1947.

• (S’especifiquen a la llegenda.)

• Es tracta d’un mapa històric que reflecteix el procés d’inde-
pendència de l’Índia; aquest mapa correspon a l’època de la
descolonització.

32. • Es tracta d’un mapa polític. Representa una situació his-
tòrica concreta (la independència de l’Índia i la seva par-
tició).

• La independència de l’Índia es va produir el 1947, quan
el Regne Unit es va adonar que li resultaria ben difícil man-
tenir l’Índia a partir d’aquell moment i va decidir acordar la
independència de la colònia amb els líders nacionalistes.

La partició es va fer inevitable, ja que els avalots entre la
població musulmana i hindú es van multiplicar i van pro-
vocar l’emigració dels practicants de les diferents confes-
sions als indrets en què la seva religió era majoritària. Ai-
xí, es va poder traçar un mapa polític amb dos estats (el
Pakistan i la Unió Índia), cadascun amb una confessió pre-
dominant.

33. • Després de la partició de l’Índia van sorgir dos estats: el Pa-
kistan i la Unió Índia. El criteri diferenciador en va ser la reli-
gió; l’islam en el primer i l’hinduisme en el segon.

• El criteri no va ser del tot estricte i, així, al nord de l’Índia la
regió del Caixmir és de majoria musulmana i hi ha una no-
table minoria musulmana a l’interior de la península de l’In-
dostan.

• El Pakistan es va subdividir en dos estats el 1971: el Pakistan
en la porció occidental i Bangla Desh a la part oriental.

• El motiu principal per a la independència de Bangla Desh va
ser la subordinació a la qual el Pakistan occidental va sotme-
tre la població bengalina.

34. • Resposta lliure.

35. Sí, l’Àfrica és un continent amb immensos recursos naturals.
Entre aquestes riqueses destaquen l’or al sud, el petroli i el gas
natural al nord i al golf de Guinea, així com molts minerals més.

36. Els principals problemes socials dels països africans són una
mala distribució de la renda nacional dels països respectius, per
la qual cosa la seva estructura social es va articular al voltant de
dos pols: una minoria molt rica, mentre que una majoria de la
població està en la misèria.

37. Una de les maneres de sortir de la pobresa que té la població
africana consisteix a emigrar al món desenvolupat, sobretot a
Europa. La pobresa de l’Àfrica afecta l’Estat espanyol perquè la
seva conseqüència és la immigració il·legal que arriba a les nos-
tres costes.

38. (Lectura del mapa de la pàgina 317.)

39. El cotó, directa o indirectament, fa viure de 15 a 20 milions
de persones a l’Àfrica Occidental. La bona qualitat del cotó
fa que la seva explotació sigui una activitat econòmica amb
futur.

40. El preu del cotó va baixar entre el 2004 i el 2005, ja que la so-
cietat compradora d’aquest producte no en va oferir més d’a-
cord amb els preus del mercat internacional. El motiu d’aques-
ta caiguda són les subvencions que reben els agricultors dels
països desenvolupats pel conreu del cotó.

41. Els conflictes armats i les tensions internes que pateixen les
poblacions d’aquests països es deuen, en major o menor
grau, al traçat de les fronteres actuals, que són herència de
les d’època colonial i que divideixen ètnies amb una tradi-
ció històrica i cultural comuna, alhora que integren en un
mateix estat ètnies amb tradicions molt diferents i antagò-
niques.

42. La semblança principal n’és que la població africana continua
depenent dels països occidentals. Abans la dependència era
política, a més d’econòmica i cultural; avui ja no hi ha una de-
pendència política directa.

163346 _ 0001-0098.qxd  9/10/08  16:24  Página 79



80 � HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r BATXILLERAT � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

Solucionari
EL MÓN CAPITALISTA

Preguntes prèvies (Pàg. 318) 

• Perquè és present en tots els continents, i inclou la majoria dels
països del món. Va coexistir juntament amb el sistema comu-
nista.

• Perquè és la primera potència econòmica del món i el país que
va liderar el bloc occidental; a més, la seva moneda és la principal
divisa en els intercanvis internacionals i els seus mercats de valors
marquen la pauta de les finances mundials. Sí que hi ha altres mo-
dels de societats capitalistes; per exemple, l’europea, en què l’es-
tat té més pes en l’economia i en les relacions socials; també hi
ha el model japonès, en el qual les empreses estan fortament re-
lacionades amb l’administració estatal, etc.

Documents

Docs. 1 i 2

• D’acord amb el document 1, els Estats Units van concedir prés-
tecs als governs europeus que es van fer servir per al desenvolu-
pament econòmic i social d’Europa mitjançant el préstec a les em-
preses. Aquestes empreses van esmerçar el capital a importar
maquinària i productes energètics dels Estats Units, que d’aques-
ta manera van veure com les seves empreses eixamplaven els mer-
cats i es mantenia la prosperitat dels Estats Units, alhora que es re-
construïa l’economia europea després de la Segona Guerra Mundial.

• Els objectius del pla Marshall eren la reconstrucció de l’economia
europea per recuperar el comerç internacional i evitar el perill de
l’expansió del comunisme per Europa. Els països més beneficiats
pel pla Marshall van ser el Regne Unit i França, seguits a gran dis-
tància per la resta de països europeus democràtics.

Doc. 3 La demanda de productes va augmentar als anys setanta a
causa de l’increment del nombre de treballadors i les millores
salarials.

Doc. 4 

• Els països que van créixer més entre el 1950 i el 1970 van ser els
que havien perdut la Segona Guerra Mundial: el Japó, Alemanya
i Itàlia.

• Es va produir una relació inversa entre les destrosses de la guer-
ra i el creixement econòmic, de manera que a més destrosses, més
creixement van registrar els països. Això es va deure al fet que
aquests països partien de nivells més baixos, perquè també 
que eren països que es trobaven en primera línia durant la guer-
ra freda.

Doc. 5 D’acord amb el document, el descens en l’ocupació en les
activitats agràries es va deure a dos motius:

– L’augment de la productivitat en l’agricultura.

– El menor creixement de la demanda de productes agraris.

Docs. 6 i 7 El preu del petroli ha evolucionat a l’alça des dels anys
setanta, especialment en tres moments concrets:

– La 1a crisi del petroli el 1973.

– La 2a crisi del petroli el 1980.

– La guerra del Golf el 1990.

Les dues grans crisis del petroli van tenir causes diferents:

– La crisi del 1973 es va deure a la pujada dels preus del pe-
troli imposada per l’OPEP per fer pressió en els països occi-
dentals en el conflicte entre jueus i palestins.

– La crisi del 1980 es va deure a la pujada del petroli produïda
per la guerra entre l’Iraq i l’Iran, dos dels més grans països
productors de cru.

Doc. 8 Les conseqüències econòmiques de la crisi del petroli van
ser diferents en els països desenvolupats i en els subdesen-
volupats, encara que en tots dos casos van tenir com a conse-
qüència social més destacada l’augment de la desocupació en
els dos grups de països. 

– En els països subdesenvolupats, l’augment del preu del pe-
troli va provocar l’increment del deute exterior d’aquests paï-
sos, la reducció de la demanda de productes industrials als
països desenvolupats i la caiguda de la demanda de prime-
res matèries que produïen.

– En els països desenvolupats, l’augment del preu del petroli
va provocar la pujada dels costos de producció, cosa que va
conduir a l’increment dels preus i a la disminució de la de-
manda, i això, al seu torn, va dur a la caiguda de la producció.

Doc. 9 El gràfic mostra l’evolució de la desocupació entre el 1939 i
el 1947. En el gràfic s’hi poden observar clarament dues fases;
la primera, entre el 1939 i el 1944, de descens de l’atur, que es
correspon amb la Segona Guerra Mundial, i la segona, entre el
1945 i el 1947, de lleuger ascens de la desocupació després de
la guerra i posterior estabilització en xifres molt baixes (menys
d’un 2 % d’atur). La primera fase de descens s’explica en bona
mesura per la incorporació a files de molts joves a causa de la
Segona Guerra Mundial, cosa que va fer desaparèixer pràctica-
ment la desocupació, i la segona, per la política intervencionis-
ta duta a terme pel president Truman, basada en les obres pú-
bliques i el dèficit pressupostari que van evitar un brusc
augment de l’atur en acabar el conflicte.

Doc. 10 El document parla de la desigualtat social als Estats Units,
on gairebé un 14 % de la població viu en la pobresa (pobres són
aquells que ingressen menys de la meitat de la renda per cà-
pita nacional) i de com aquesta desigualtat afecta especialment
les minories ètniques, en concret negres i hispans, un 30 % dels
quals viuen en la pobresa, i sobretot els nens d’aquestes mino-
ries, que viuen en la pobresa en proporcions del 40 % o més.

Doc. 11 

• Aquest document parla de la segregació racial perquè aquesta
va existir en els estats del sud dels Estats Units fins a les acaba-
lles dels anys cinquanta.

• Resposta lliure. 

Doc. 12 

• L’Aliança per al Progrés va ser un programa nord-americà per al
desenvolupament socioeconòmic de l’Amèrica Llatina.

• L’Aliança per al Progrés va fracassar perquè els governs iberoa-
mericans no van dur a terme les necessàries reformes agràries i
fiscals en els seus països i també perquè el govern dels Estats Units
va suspendre determinats ajuts i va abusar del seu paper hege-
mònic a la regió.

Unitat 14
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Doc. 14 El document mostra dues característiques del potencial
econòmic nord-americà: l’alt nivell d’inversió en recerca i l’exis-
tència de grans empreses multinacionals.

Doc. 15 

• L’objectiu de la proposta de Schuman va ser unificar la produc-
ció de carbó i acer de França i Alemanya com un primer pas per
arribar a una federació de països europeus.

• Segons Schuman el pla donaria dos grans beneficis; impedir una
nova guerra entre França i Alemanya, i per tant en el continent, i
establir els fonaments d’una unificació econòmica europea.

Doc. 16 Suïssa i Noruega són els únics països de l’Europa occiden-
tal que no pertanyen a la Unió Europea.

Doc. 17 Les funcions de les institucions europees són les següents:

– La Comissió Europea exerceix les funcions del poder execu-
tiu de la Unió.

– El Consell de Ministres proposa mesures en àrees específi-
ques (agricultura, indústria...).

– El Consell Europeu dissenya les grans polítiques dels paï-
sos membres de la Unió.

– El Parlament Europeu té les funcions del poder legislatiu.

– El Tribunal de Justícia té les funcions del poder judicial.

– El Comitè Econòmic i Social elabora propostes comunes de
caire econòmic o social.

Doc. 18 El tractat de Maastricht va tenir una gran importància en la
construcció de la Unió Europea:

– Va aprofundir en la unió econòmica dels països membres.

– Va consolidar-ne la unitat política.

– Va augmentar els poders del Parlament Europeu.

– Va establir les bases per a una política exterior europea.

– Va crear la ciutadania europea (bandera, himne i passaport
comunitari).

Doc. 19 Resposta lliure. (A França l’estat era en la data del docu-
ment el primer empresari del país, la qual cosa era resultat de
les polítiques keynesianes aplicades després de la Segona Guer-
ra Mundial.)

Doc. 20 El model keynesià suposava la intervenció de l’estat en l’e-
conomia amb l’objectiu d’augmentar la riquesa. Aquesta rique-
sa es va fer servir per construir l’estat del benestar, finançat a
través d’uns impostos en augment.

Aquest model va entrar en dificultat a partir de la crisi del pe-
troli del 1973 perquè no es van poder pagar les creixents des-
peses socials provocades per l’augment de la desocupació. El
model keynesià va ser substituït per polítiques neoliberals que
promovien la reducció de les prestacions socials per disminuir
la despesa pública i el paper econòmic de l’estat.

Doc. 21 

• Entre els aspectes polítics, en destaca el rebuig al sistema edu-
catiu vigent (discriminatori i ensenyament universitari ultraespe-
cialitzat); entre els socioeconòmics, la manca de futur (desocu-
pació).

• Ideològicament es tracta d’un text d’ideologia esquerranosa com
mostra el seu llenguatge obrerista.

Doc. 23 Les sogo shosha són grans societats comercials japoneses
que controlen la producció industrial.

Docs. 24 i 25 

• El primer gràfic mostra que la indústria de l’electrònica era la que
tenia més importància en l’economia japonesa. Durant els anys
posteriors es van desenvolupar fortament els sectors de la indús-
tria pesada i de la microelectrònica.

• Entre els anys cinquanta i setanta, el Japó va passar de tenir una
balança comercial deficitària (les importacions superaven les
exportacions) a tenir una balança comercial excedentària, ja que
les exportacions van començar a superar les importacions entre
el 1960 i el 1965.

Doc. 26 Els nous països industrialitzats de l’Àsia poden competir
amb japonesa gràcies al fet que n’han copiat el model de des-
envolupament basat en les exportacions i perquè n’han imitat
el model empresarial, tot creant grans hòldings. 

Doc. 27 

• L’Extrem Orient asiàtic és una zona emergent perquè molts dels
països d’aquesta regió han augmentat el seu PIB fins a conver-
tir-se en països amb ingressos mitjans o alts.

• La regió mostra l’estructura següent:

– Països de renda molt elevada (marcats en verd fosc) són els
que, com el Japó, Corea del Sud o Taiwan, estan plenament
desenvolupats.

– Països d’ingressos elevats o mitjans (marcats en tons verds més
clars) són els que, com Indonèsia o Tailàndia, estan accedint al
desenvolupament.

– Països de renda baixa (marcats en groc) són els encara sub-
desenvolupats, tot i que alguns, com la Xina, tenen uns elevats
índexs de creixement econòmic.

Doc. 28 Els problemes principals que esmenta el text són la infla-
ció (que amenaça el benestar de les naixents classes mitjanes),
les creixents bosses de pobres (pagesos, artesans...) i la desapa-
rició de les poblacions autòctones, amenaçades per l’«avenç
febril dels projectes miners, forestals o turístics».

Doc. 29 i 30

• Els països més desenvolupats de la zona són: Malàisia, Indonè-
sia, les Filipines i Tailàndia, perquè són els que tenen una menor
proporció de població dedicada a l’agricultura i més població
que treballa en la indústria i els serveis.

• La balança comercial del sud-est asiàtic ha passat de ser defici-
tària a ser altament positiva des del final del segle passat.

Doc. 31 

• La retirada massiva de capitals del països del Sud-est aiàtic per
part dels inversors estrangers (després d’un elevat endeutament)
i la pèrdua de competitivitat (a causa de l’aparició de la Xina com
a potent competidor, la depreciació del ien japonès i el protec-
cionisme dels països més rics).

• La irrupció dels productes xinesos en el mercat internacional va
suposar una pèrdua de competitivitat dels dragons asiàtics.
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Doc. 32 

• El deute exterior iberoamericà va pujar extraordinàriament en
tots els països de la regió al llarg dels anys compresos entre el
1970 i el 1986. Mentre que el creixement posterior ha estat molt
limitat.

• El creixement del deute exterior va provocar a l’Amèrica Llatina
l’empobriment de la població i en va frenar el creixement econò-
mic.

Doc. 33 Les dècades en què es van produir més cops d’estat a l’A-
mèrica Llatina van ser les dels seixanta i setanta.

Doc. 34 Activitat lliure.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Acords de Bretton Woods. Acords per reconstruir el sistema fi-
nancer internacional després de la Segona Guerra Mundial.
(S’explica en el paràgraf 3r de l’epígraf 1.1 de la pàgina 320.)

OECE. Organització creada per administrar el repartiment dels
ajuts nord-americans per reconstruir Europa després de la guer-
ra. (S’explica en el paràgraf 5è de l’epígraf 1.1 de la pàgina 320.)

Balança comercial. Indicador que resulta de restar les importa-
cions de mercaderies d’un país de les seves exportacions de
mercaderies.

Neoliberalisme. Corrent politicoeconòmic que sosté la idoneï-
tat de reduir la intervenció de l’estat en l’economia per fomen-
tar el lliure joc del mercat. (Es defineix en l’últim paràgraf de l’e-
pígraf 1.2 de la pàgina 323.)

2. Les dues crisis econòmiques més importants del segle XX es
van diferenciar de manera nítida, tot i que van tenir algunes
semblances com el descens de la demanda de béns en tots
dos períodes. Les diferències principals es van manifestar en
els altres dos aspectes:

– Els preus van baixar durant la crisi del 1929, com cal esperar
quan cau la demanda. Tanmateix, durant la crisi del 1973
hi va haver una notable inflació a causa de la pujada de les
fonts d’energia, especialment el petroli.

– La principal conseqüència internacional va ser la reducció
del comerç internacional a causa de les mesures proteccio-
nistes que van aplicar la majoria dels països. Això no obstant,
a partir de la crisi del 1973, es van imposar unes polítiques li-
beralitzadores que van reduir els aranzels a les importacions
i van afavorir el creixement del comerç internacional.

3. • Els Estats Units van posar en pràctica el pla Marshall per aju-
dar a la reconstrucció dels països europeus. Això va benefi-
ciar les empreses americanes, que van veure com aquests
països els compraven maquinària i productes energètics; ai-
xí, els Estats Units van experimentar un creixement impor-
tant durant la postguerra.

• La causa de les crisis econòmiques del 1973 i el 1980 va ser
la pujada dels preus del petroli; tanmateix, aquesta pujada
va tenir orígens diferents:

– El 1973 la pujada del petroli es va deure al fet que els paï-
sos àrabs van apujar-ne el preu per fer pressió sobre els
països occidentals en contra d’Israel en el conflicte ara-
boisraelià.

– En 1979-1980 la pujada del preu del petroli es va deure a
la revolució islàmica a l’Iran i a la guerra entre l’Iran i l’I-
raq, dos dels majors països productors de cru en el món.

4. Tres van ser les mesures més destacades que es van aplicar per
sortir de les crisis energètiques dels anys setanta i vuitanta:

– Disminuir les despeses socials derivades de l’estat del benes-
tar, per a la qual cosa van retallar els drets socials.

– Desregular l’economia.

– Ampliar la llibertat del mercat a nombrosos aspectes que
abans no es regulaven per aquest mecanisme.

Les mesures que es van adoptar en la crisi del 1929 van ser
exactament les inverses, seguint les teories de J.M. Keynes. Per
això podem dir que amb les crisis energètiques es van implan-
tar polítiques liberals (anomenades «neoliberals») que van subs-
tituir el sistema keynesià.

5. Moviment per la igualtat civil. Conjunt d’organitzacions que
duien a terme la lluita contra la discriminació racial als Estats
Units durant els anys cinquanta i seixanta.

Maccarthisme. Procés d’acusació i persecució a sospitosos de
simpaties amb el comunisme que va iniciar el senador McCarthy
als Estats Units a la darreria dels anys quaranta.

6. Les causes del creixement econòmic nord-americà entre els
anys cinquanta i seixanta van ser el continu augment de la pro-
ductivitat, el creixement de la renda, l’augment del consum in-
tern, l’esforç en innovació científica i tècnica i la millora dels
mètodes publicitaris.

7. • Els Estats Units van aconseguir convertir-se en el líder del
món occidental per dos motius:

– El seu potencial econòmic basat en una elevada inversió
en recerca, la potència de les seves grans empreses mul-
tinacionals i l’abandonament del proteccionisme econò-
mic. Tot plegat amb el suport d’un dòlar poderós.

– El seu lideratge militar durant la guerra freda, que tenia el
suport d’un conjunt d’aliances globals (OTAN, SEATO, etc.),
la seva elevada despesa militar i la seva intervenció di-
recta en moltes regions del planeta.

• Els principals problemes econòmics dels Estats Units durant
els anys setanta van ser el deteriorament de la balança co-
mercial, el creixent dèficit públic, la devaluació del dòlar i la
pujada del petroli el 1973.

8. El problema racial als Estats Units es basava en la segregació
per raons de raça que es reflectia a les lleis dels estats del sud
i les pitjors condicions econòmiques que suportava la pobla-
ció negra en comparació amb la majoria blanca. Aquests pro-
blemes van ser l’origen de moltes revoltes i del naixement
del moviment pels drets civils dels anys cinquanta i seixanta.

9. Les diferències d’estratègia internacional entre els diferents pre-
sidents es poden agrupar, a grans trets, en dues:

– Els presidents republicans van ser partidaris d’actuar des d’u-
na posició de força i, d’aquesta manera, van generalitzar
les actuacions dels serveis secrets (com el president Eisen-
hower), van donar suport a les dictadures iberoamericanes
(com el president Nixon) o van potenciar el rearmament dels
Estats Units (com el president Reagan).
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– Els presidents demòcrates van potenciar polítiques més dia-
logants, tot i que no van desestimar l’ús de la força com al
Vietnam durant els anys seixanta o les intervencions dutes
a terme pel president Clinton als anys noranta.

10. Estat del benestar. Tipus d’organització socioeconòmica que
es va instal·lar en els països europeus més desenvolupats des
dels anys cinquanta, en què l’estat garantia el sistema de pro-
tecció i un repartiment de la riquesa entre els ciutadans. (Es de-
fineix en el paràgraf 1r de l’epígraf 3.2 de la pàgina 330.)

Seguretat Social. Sistema de protecció social en el qual s’inclou
la cobertura gratuïta pública, pensions i altres garanties asse-
gurades per l’estat. (Es defineix en el paràgraf 3r de l’epígraf 3.2
de la pàgina 330.)

Nacionalització. Expropiació d’una empresa duta a terme per
l’estat, que passa a gestionar-la.

Procés d’ampliació europea. Incorporació de nous membres a
la Unió Europea.

11. Dos són els objectius amb què va néixer la CEE: crear un mer-
cat comú europeu i evitar nous conflictes entre països euro-
peus.

12. Resposta lliure. (Els esdeveniments següents van ser importants
per aquests motius:

• La CECA és important per ser l’embrió de la CEE.

• El tractat de Roma, per ser l’acord pel qual es va fundar la CEE.

• L’Acta Única, perquè va crear un espai econòmic i social co-
mú a Europa.

• La Unió monetària, perquè va suposar el naixement de l’euro.

• El tractat de Maastricht, perquè va significar la creació de la
Unió Europea.)

13. El tret general de l’estat del benestar consisteix en un seguit de
garanties per a la població que asseguren una protecció social
i un repartiment de la riquesa; s’articulen en els drets següents:
dret a una sanitat pública, dret a una educació obligatòria i pú-
blica, ajuts a les famílies i empreses amb beques, subvencions,
desgravacions, etc., i establiment d’una Seguretat Social.

14. Als anys seixanta es van produir moviments contraculturals,
populars entre els estudiants dels països rics. En general aquests
moviments rebutjaven la societat convencional i burgesa dels
anys cinquanta i seixanta.

15. Zaibatsu. Gran corporació industrial japonesa. (S’explica en el
glossari de la pàgina 333.)

Miracle japonès. S’anomena d’aquesta manera el gran creixe-
ment econòmic que va experimentar aquest país a partir del
1950. (Es defineix en el paràgraf 4t i següents de l’epígraf 4.1 de la
pàgina 332.)

Hòlding. Corporación empresarial.

Industrialització per a l’exportació. Desenvolupament indus-
trial basat en la venda de les manufactures en els mercats in-
ternacionals.

16. Les raons que expliquen el creixement econòmic japonès en
són l’alta productivitat, la disponibilitat d’una mà d’obra molt

preparada, la forta inversió en R+D, l’existència de grans cor-
poracions empresarials i la flexibilitat empresarial.

En canvi, els dragons asiàtics basen el seu creixement sobretot
en dos factors: produir per als mercats internacionals i dispo-
sar d’una mà d’obra barata.

17. El Japó és un cas característic de país desenvolupat amb unes
relacions comercials que es basen en l’exportació de produc-
tes industrials i en la importació de primeres matèries i fonts
d’energia.

18. Els anys seixanta van ser els del miracle econòmic japonès,
amb elevats índexs de creixement que el van convertir en la
tercera potència econòmica del món darrere dels Estats Units
i la Unió Soviètica. En canvi, la situació econòmica del Japó als
anys noranta del segle passat es va caracteritzar per una for-
ta desacceleració que es va deure a tres factors: la disminució
de les exportacions, la caiguda del consum interior i la crisi
financera.

19. Industrialització substitutiva de les importacions. Política eco-
nòmica basada en la potenciació de la indústria nacional per
evitar comprar productes industrials a l’exterior; es complemen-
ta amb una política proteccionista basada a dificultar les im-
portacions de determinades mercaderies per desenvolupar
la indústria nacional. (Es defineix en el paràgraf 1r de l’epígraf 5.1
de la pàgina 336.)

Oligarquia. Conjunt de classes benestants d’un país que ocu-
pen el poder polític.

Deute exterior. Càrrega econòmica que adquireixen els estats
en sol·licitar préstecs a altres països o institucions financeres
com el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional. Està for-
mat pel capital prestat i els interessos. 

Populisme. Règim polític que es basa en la figura d’un líder caris-
màtic. (Es defineix en el glossari de la pàgina 336.) 

FARC. Grup guerriller colombià.

Sendero Luminoso. Grup guerriller peruà desarticulat a la pri-
meria dels anys noranta.

20. La societat iberoamericana es caracteritza per ser dual, en què
la classe mitjana és molt feble i té un escàs poder econòmic i
demogràfic. En canvi, en els països iberoamericans hi ha una
molt reduïda, però opulenta, oligarquia que controla la im-
mensa majoria de les riqueses de cada país i una majoria de la
població amb uns escassos nivells de renda.

21. L’evolució històrica de l’economia iberoamericana es caracte-
ritza per haver passat per dues etapes:

– El període de la industrialització substitutiva de les importa-
cions que es va donar entre els anys trenta i seixanta, que es
va caracteritzar per ser una política proteccionista basada a
dificultar les importacions de determinades mercaderies per
desenvolupar la indústria nacional. Però aquesta política va
fracassar perquè, tot i que es van limitar les importacions, el
desenvolupament industrial no va poder competir ni en qua-
litat ni en preu amb els productes d’altres regions en el mer-
cat internacional.

– A partir dels anys setanta, al fracàs de la primera fase econò-
mica es va afegir la crisi energètica, que va provocar la dis-
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minució de les exportacions i l’augment de l’atur. Els paï-
sos iberoamericans, llavors, es van endeutar amb les institu-
cions financeres internacionals, cosa que aprofundir la crisi
iberoamericana.

22. La proliferació de les dictadures iberoamericanes entre els anys
seixanta i vuitanta es va deure a la conjunció de dos factors: el
primer (estructural) era la gran desigualtat de les societats ibe-
roamericanes; el segon (conjuntural) era el fracàs del desen-
volupament de continent i la crisi dels anys setanta i vuitanta.
Tots dos factors expliquen l’aparició, d’una banda, de guerri-
lles que intentaven posar fi a aquests sistemes injustos i in-
eficaços i, de l’altra, la por de les oligarquies i les reduïdes clas-
ses mitjanes que es produïssin revolucions de signe comunista.
Aquest últim fet va dur a la proliferació de cops d’estat i a l’es-
tabliment de duríssimes dictadures a Iberoamèrica.

23. Activitat lliure.

24. • El text fa referència a la crisi energètica dels anys setanta i vui-
tanta. En aquella època es va produir una elevació dels preus
del petroli que va portar a un procés inflacionista i a una
crisi econòmica les principals manifestacions de la qual van
ser l’augment de la desocupació i uns elevats índexs d’in-
flació.

• L’estat del benestar consisteix en una sèrie de garanties per
a la població que asseguren una certa protecció social i un
cert repartiment de la riquesa i s’articulen en els drets següents:

dret a una sanitat pública, dret a una educació obligatòria i
pública, ajuts a les famílies i empreses amb beques, subven-
cions, desgravacions, etc., i establiment d’una Seguretat So-
cial. L’estat del benestar es va implantar en els països euro-
peus democràtics i desenvolupats.

• L’estat del benestar va patir un seguit de retallades a causa
de la crisi energètica i de les polítiques neoliberals que van
venir d’aquesta.

• L’estat del benestar subsisteix, tot i que se n’han retallat alguns
dels beneficis per evitar el dèficit públic. Sobretot l’estat del be-
nestar es dóna en els països europeus.

25. • La fotografia ens mostra unes operàries en una fàbrica de cal-
çat esportiu.

• Es tracta d’una empresa multinacional nord-americana. La
sucursal de la fotografia és a l’Àsia, probablement en un pa-
ís emergent com ara Tailàndia, la Xina o Indonèsia.

• Les empreses nord-americanes i europees han estat agents
actius de la industrialització d’aquests països, ja que hi van
obrir moltes sucursals a partir dels anys vuitanta del segle
passat. Es va produir un fenomen semblant amb Europa du-
rant la postguerra.

• Els Estats Units es van convertir en el motor econòmic del
bloc occidental i en el seu líder polític.

26. Vegeu l’esquema.

Comissió
Europea

Poder executiu 
a través 

dels comissaris. 
Rol semblant al 
dels ministres.

Consell de
Ministres

Reunió dels ministres
d’una àrea de tots 

els països membres.
Proposen polítiques

sectorials.

Consell
Europeu

Reunió 
dels caps d’estat i 

de govern dels països
membres. Proposen

les grans línies
polítiques.

Assemblea
Europea

Parlament europeu,
té les funcions 

del poder legislatiu,
tot i que el seu paper

ha estat reduït 
en dates recents.

Tribunal 
de Justícia

Competències
equivalents al poder
judicial. Un membre

per cada estat.

INSTITUCIONS FONAMENTALS
DE LA CEE

INSTITUCIONS

27. • El document es refereix a Iberoamèrica.

• L’expressió «dècada perduda» fa referència a què, malgrat 
el creixement econòmic, el pagament del deute va impedir el
desenvolupament d’aquesta regió del món.

• La situació social es va caracteritzar per l’empobriment de la
majoria de la població. En l’àmbit polític es va caracteritzar
per una gradual desaparició de les dictadures que s’hi havien
implantat durant els anys seixanta i setanta.

• Avui dia, des del punt de vista social es manté el subdesen-
volupament de moltes regions d’Iberoamèrica, cosa que fa
que molts dels seus habitants emigrin als Estats Units i a
Europa. En l’àmbit polític es registra actualment la implanta-
ció de governs indigenistes, sobretot a les regions andines.

28. • Els països asiàtics que es mostren en el gràfic van experimen-
tar uns elevats índexs de creixement entre el 1965 i el 1980.

Tanmateix, cal destacar que aquest creixement es va alentir
als anys vuitanta.

• El ràpid creixement d’aquells països es va deure a dos factors
fonamentals: produir per als mercats internacionals i dispo-
sar d’una mà d’obra barata. (Les característiques del seu model
econòmic es recullen a l’epígraf 4.2 de les pàgines 334 i 335.)

29-32. Activitats lliures.

33. Les maquiles són plantes de muntatge o elaboració de pro-
ductes manufacturats, intensius en mà d’obra, que utilitzen els
avantatges que els ofereixen els governs dels països en què
s’instal·len (fiscals, normatius, etc.) i s’aprofiten de la mà d’obra
molt barata i poc conflictiva. 

34. Les sweatshops són tallers il·legals en els països desenvolupats
que mantenen els treballadors al marge de les normatives la-
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borals establertes i en unes condicions de semiesclavatge. La
diferència és que les unes són legals i les altres no, encara que
en tots dos casos la situació dels treballadors és precària. 

35. La majoria dels treballadors d’aquests tallers clandestins són
immigrants il·legals, sense drets reconeguts. 

36. Les condicions laborals en tots dos casos són molt dures, amb
unes jornades esgotadores i sense gairebé temps de descans,
amb uns salaris ínfims. Resposta lliure.

37. Resposta lliure.

38. Les maquiles pertanyen al sector industrial, en general, o s’hi
elaboren o s’hi munten productes manufacturats. Els països
amos de les maquiles són en general de l’Extrem Orient o els
Estats Units, i aquests centres s’instal·len sobretot a Iberoa-
mèrica. 

EL MÓN COMUNISTA

Preguntes prèvies (Pàg. 344)

• Lenin. Resposta lliure.

• El continent en què hi va haver més països comunistes va ser Eu-
ropa, i la raó n’és que durant la Segona Guerra Mundial l’Exèrcit
Roig soviètic va alliberar la zona oriental europea i més endavant
s’hi van establir règims d’aquest tipus.

• Perquè era una de les dues grans superpotències del planeta en
el sistema internacional establert després del final de la Segona
Guerra Mundial.

Documents

Doc. 1

• Les condicions de vida d’un ciutadà mitjà de la Unió Soviètica es-
taven força allunyades de les dels ciutadans dels països capitalis-
tes desenvolupats. El document facilita algunes dades com el cost
dels aliments bàsics o el d’alguns béns de consum, com els auto-
mòbils en relació amb els salaris. Així s’explica que els ciutadans
soviètics mitjans destinessin un percentatge de la seva despesa
equivalent a un 80 % en l’alimentació.

• La nomenklatura, el nucli dirigent a la Unió Soviètica, era un grup
privilegiat des del punt de vista de l’accés a béns i serveis que per
a la resta de la població constituïen un luxe inaccessible.

Docs. 2 i 3 L’evolució de l’economia soviètica a partir de mitjan anys
seixanta va ser decreixent. Van caure tots els indicadors pro-
ductius i la Unió Soviètica finalment es va convertir en un pa-
ís exportador de béns primaris.

Doc. 4 Les produccions que van experimentar un major creixement
a la Unió Soviètica entre el 1950 i el 1966 van ser l’elèctrica, la
de l’acer, la del ciment i la dels tractors. Aquests productes s’em-
marquen en els sectors de la indústria de base i de béns d’e-
quipament.

Doc. 5 El principal problema agrari de la Unió Soviètica era la dis-
minució de la producció, cosa que afavoria l’increment dels
preus dels aliments.

Doc. 6 A la conferència de Potsdam es va acordar dividir Europa en
dues grans àrees d’influència: l’Europa occidental, sota la in-
fluència nord-americana, i l’Europa oriental, sota la influència
soviètica. El resultat en va ser la implantació de règims comu-
nistes en els països de l’Europa oriental.

Doc. 7 

• Els països en què es va imposar un règim comunista van ser: l’A-
lemanya oriental, Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, Romania, Bul-
gària, Iugoslàvia i Albània. Els dos últims no van ser alliberats per
l’Exèrcit Roig, sinó per guerrilles comunistes nacionals.

• Iugoslàvia i Albània van quedar fora de l’òrbita soviètica perquè
no van ser alliberades per l’Exèrcit Roig.

Doc. 8 

• L’endeutament de la Unió Soviètica a l’Europa oriental es va deu-
re a la voluntat del president nord-americà Harry Truman de con-
tenir la influència soviètica en el món, arran de la guerra civil gre-
ga, cosa que es coneix com la doctrina Truman.

• De llavors ençà, els soviètics, que consideraven imprescindible
controlar l’Europa oriental, van decidir aïllar aquella regió de la
resta del món i implantar-hi règims comunistes, les democràcies
populars.

Docs. 9 i 10

• Dos objectius van donar lloc a la formació del COMECON: crear un
mercat comú socialista i canalitzar l’ajuda soviètica. En realitat va
ser una resposta al pla Marshall que els Estats Units havien posat
en pràctica a l’Europa occidental i que els soviètics havien rebut-
jat i havien impedit que es dugués a terme a la seva àrea d’influèn-
cia.

• A més de la Unió Soviètica, Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, Ro-
mania i Bulgària van integrar de manera permanent el COMECON:
l’RDA s’hi va incorporar el 1950 i Cuba, el 1973; Albània el va aban-
donar el 1961. Finalment, Iugoslàvia tenia l’estatut de país aliat del
COMECON.

Doc. 11

• D’acord amb el text, les funcions del COMECON eren desenvolu-
par els intercanvis entre els estats membres.

• La divisió internacional socialista del treball consistia, com indica
el text, en l’especialització de les activitats en funció de les possi-
bilitats o de les potencialitats de cada país. És a dir, en què cada
país membre del COMECON s’especialitzés a produir allò per a què
estava més preparat.

Doc. 12

• La Unió Soviètica es beneficiava de les relacions comercials dels
seus països satèl·lit amb els països capitalistes, ja que les impor-
tacions (especialment les de tecnologia) els permetien conèixer
i copiar la tecnologia occidental. També estava afavorida per les
importacions de petroli que els seus països satèl·lit feien del Prò-
xim Orient, perquè així ja no els havien de proveir de cru i el po-
dien exportar a Occident a canvi de divises.

• La principal dificultat comercial dels països del COMECON era que
no estaven adaptats al comerç mundial. Els seus productes no
eren els més demanats en el mercat internacional (eren regres-
sius) i estaven fets amb una tecnologia endarrerida respecte dels
productes occidentals.

Unitat 15
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Solucionari
Doc. 13

• La Revolució Cultural va suposar una persecució brutal de tot el
qui s’oposés a la línia oficial decretada per Mao Zedong i la mort
de moltes persones perseguides. Gràcies a la Revolució Cultural,
Mao va aconseguir recuperar el poder absolut sobre el partit i la
societat xinesa.

• Era el grup format per la dona de Mao, Jiang Qing, Wang Homg-
wen, Shang Chuquiao i Yao Wenyuan. Aquest grup d’addictes fi-
dels va dirigir personalment la Revolució Cultural a la Xina. Els
«guàrdies rojos» eren una organització paramilitar que professa-
va un veritable culte a la figura de Mao. Molts joves s’hi van enro-
lar arran de la Revolució Cultural.

Doc. 14 El Gran Salt Endavant va ser una política del partit comu-
nista xinès per la qual es van crear comunes populars, que
compaginaven les tasques agrícoles i industrials i que havien
de ser autosuficients. Aquesta política pretenia generar un
nou tipus d’home socialista i impulsar la producció de la
Xina, però es va saldar amb un fracàs colossal que va provo-
car una gran fam amb milions de morts.

Doc. 15

• Els objectius que pretenia aconseguir la Xina amb l’obertura eco-
nòmica eren l’obtenció de capitals i tecnologia per fer competi-
tiva la seva economia.

• La Xina és interessant per a les inversions perquè té una mà d’o-
bra nombrosa i barata. A més, es tracta d’un immens mercat en
expansió.

Doc. 16 Els països que han tingut règims comunistes a l’Extrem
Orient són la Xina, Corea del Nord, el Vietnam, Laos i Cambodja.

Doc. 17 Al genocidi perpetrat pel règim khmer a Cambodja (1975-
1979). Khieu Sampahan va ser el president de Cambodja du-
rant el règim dels khmers rojos  i un dels líders fundadors del
moviment maoista responsable de la mort de prop de dos mi-
lions de cambodjans.

Doc. 18 Perquè per dur a terme la revolució cubana segons el mo-
del soviètic va caldre el control de la població per part de les
forces de seguretat de l’estat i l’exèrcit.

Doc. 19

• El socialisme africà, a diferència del marxista, no dóna gaire im-
portància a la lluita de classes, per tal com es basa en tradicions
comunitàries africanes que tenen tot sovint un origen religiós.

• L’aproximació de l’Àfrica al socialisme es va deure en bona me-
sura al fet que el capitalisme, al qual s’oposava el socialisme, era
el sistema sota el qual s’havia produït la colonització.

Doc. 20 Tots els indicadors productius mostren una tendència al
descens i van entrar en números negatius (recessió) el 1990.
Aquesta evolució negativa es va combinar amb una inflació
creixent al llarg del període.

Doc. 21 

• La indústria informàtica soviètica va tenir un desenvolupament
més lent perquè la urgència dels programes militars, per l’obses-
sió de la guerra freda, va impedir la creació d’una indústria infor-
màtica pròpia, per la qual cosa es van dedicar a aprofitar i imitar
els descobriments informàtics dels països capitalistes.

• Perquè la Unió Soviètica importava tecnologia occidental que
després copiava; el temps transcorregut entre l’adquisició i la imi-
tació explica el retard tecnològic de la Unió Soviètica en l’àmbit
informàtic.

Doc. 22 La perestroika apareix com a conseqüència de la crisi en
què estava immersa la Unió Soviètica; es va tractar d’un in-
tent de resposta del Partit Comunista per millorar l’economia
soviètica. L’objectiu n’era accelerar el creixement econòmic i
social tot superant la crisi econòmica.

Doc. 23 

• De la desaparició de l’antiga URSS van aparèixer Estònia, Letònia,
Lituània, Bielorússia i Ucraïna; Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan; Ka-
zakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan i Kirguizistan.

• El procés de disgregació de la Unió Soviètica va afectar l’Europa
oriental, la regió del Caucas i l’Àsia central.

Doc. 24 El sorgiment del nacionalisme en diferents territoris de la
Unió Soviètica va contribuir de manera determinant a la dis-
gregació d’aquesta i a l’aparició de les noves repúbliques.

Doc. 25 Boris Ieltsin va esdevenir el baluard contra el cop d’estat
del 1991, cosa que li va permetre arribar al poder real així que
el cop va haver fracassat.

Doc. 26 El tractat de la Unió signat el 1991 va ser vist pels líders co-
munistes més ortodoxos i partidaris de conservar el vell model
soviètic com la desarticulació política de la Unió Soviètica,
cosa que els va servir d’excusa per impulsar el cop d’estat d’a-
quell mateix any.

Doc. 27 Les dissolucions de les democràcies populars van ser cone-
gudes amb el nom de «revolucions de vellut», perquè en gene-
ral van ser processos incruents, llevat en el cas de Romania.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Nomenklatura. Grup dirigent de la Unió Soviètica i de les de-
mocràcies populars de l’Europa oriental format pels dirigents
del Partit Comunista.

Gerontocràcia. (Etimològicament significa govern dels vells.)
Aquest terme es fa servir per referir-se a aquells països on els
llocs més rellevants estan ocupats per polítics d’edat avança-
da que no cedeixen els seus llocs de privilegi a nous polítics,
com passava a la Unió Soviètica.

Dissident. Oponent d’un sistema polític; en el cas dels siste-
mes totalitaris, els dissidents arrisquen la llibertat i fins i tot la
vida.

2. L’economia planificada és pròpia dels països comunistes. Es ca-
racteritzava per ser una economia dirigida de manera centra-
litzada pel govern, que, a través de plans econòmics, que abas-
taven cinc anys (plans quinquennals), establia els objectius que
els diferents sectors productius havien d’assolir. L’incompliment
d’aquests plans es podia considerar un sabotatge a l’estat.

3. A la mort de Stalin, el 1953, es va produir l’enfrontament en-
tre dues postures dins del PCUS, l’una immobilista que volia
continuar amb el sistema estalinista en la seva integritat, i una
altra de reformista, encapçalada per Khruixtxov. Al cap de tres
anys Khruixtxov havia aconseguit el poder i va convocar 
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el XX Congrés del PCUS, on va denunciar els excessos de l’es-
talinisme i va acceptar la possibilitat de construir el socialis-
me per mitjans democràtics. Malgrat aquests pressupòsits te-
òrics, i tot i que és cert que el nivell de repressió i de control
ideològic es van suavitzar molt, la pràctica política va conti-
nuar sent totalitària.

4. L’economia soviètica va travessar dues etapes després de la
mort de Stalin:

– La primera etapa va ser de creixement econòmic i va durar
fins a mitjan anys seixanta. Aquesta etapa va coincidir amb
el govern de Khruixtxov.

– La segona etapa va ser d’estancament econòmic i es va ini-
ciar amb el govern de Brejnev. Aquesta etapa culminaria amb
la desaparició de la Unió Soviètica.

5. Resposta lliure. (Després de la mort de Stalin el sistema va ex-
perimentar algunes modificacions. De la banda positiva cal as-
senyalar que la repressió va ser menys brutal que en l’etapa an-
terior, cosa que va permetre que els dissidents es manifestessin.
Però, malgrat aquesta transformació, el sistema no va deixar de
tenir un caràcter autoritari al llarg de tota la seva existència.)

6. Països satèl·lit. Conjunt de països en què la Unió Soviètica va
implantar un sistema comunista governat pels diferents par-
tits comunistes dirigits pel PCUS i alineats amb la Unió Soviè-
tica de manera forçosa durant la guerra freda. (S’explica en el
paràgraf 4t del punt 2.1 de la pàgina 349.)

Democràcia popular. Amb aquest terme es fa referència als sis-
temes comunistes autoritaris implantats per la Unió Soviètica
a l’Europa central.

COMECON. Organització del bloc soviètic amb l’objectiu d’ar-
ticular el seu comerç intern. (S’explica a l’epígraf 2.2 de la pàgi-
na 350.)

7. La creació del bloc de l’est, amb els seus països controlats per
la Unió Soviètica, es va originar amb l’alliberament dels països
de l’Europa oriental per l’Exèrcit Roig, que es va transformar en
ocupació després de la Segona Guerra Mundial i l’inici de la
guerra freda.

8. Els països comunistes europeus es van caracteritzar des del
punt de vista polític per tres trets:

– L’existència d’un règim en què sols hi havia un partit legal,
el Partit Comunista.

– L’absència d’eleccions lliures, ja que sols s’hi podien presen-
tar els qui designava el partit.

– La persecució dels qui manifestaven la seva disconformitat
amb aquesta situació (dissidents).

Des del punt de vista econòmic, les democràcies populars es
van caracteritzar per:

– La nacionalització dels principals mitjans de producció.

– La direcció de l’economia a través de plans quinquennals.

– La col·lectivització de l’agricultura.

– La industrialització accelerada de l’economia de les demo-
cràcies populars.

– La supeditació de l’aparell productiu a les necessitats de la
Unió Soviètica.

9. En síntesi, les causes de la crisi econòmica que les democràcies
populars i la Unió Soviètica van patir a partir dels anys setanta
van ser:

– La poca capacitat d’adaptació a la realitat del sistema de pla-
nificació centralitzada característic de les democràcies po-
pulars.

– L’escassa inversió en innovació tecnològica.

– El petit desenvolupament de les indústries de béns de con-
sum.

– L’endeutament extern.

10. La crisi econòmica es va manifestar en les democràcies popu-
lars a partir dels anys vuitanta amb els símptomes següents:

– La disminució del creixement econòmic.

– La caiguda de la productivitat dels diferents sectors econò-
mics.

– El dèficit de proveïment de productes agraris per l’estanca-
ment agrícola.

– Una inflació creixent.

– L’increment del deute exterior.

11. Resposta lliure. (La guerra freda va ser determinant en l’establi-
ment de les democràcies populars a l’Europa central, ja que es-
tà a la base que la Unió Soviètica exigís la creació d’un cinturó
de seguretat en els països europeus amb què tenia frontera a
fi d’evitar atacs occidentals.)

12. Revolució Cultural. Període de la història de la República Popu-
lar de la Xina en què es va desfermar una campanya de repres-
sió contra els oponents al poder absolut de Mao Zedong. (S’ex-
plica en el paràgraf 3r del punt 3.2 de la pàgina 352.)

Zona econòmica especial. Regions de la República Popular de
la Xina en què es va permetre la inversió estrangera. (S’explica
en el paràgraf 2n del punt 3.3 de la pàgina 353.)

13. El Gran Salt Endavant va ser un conjunt de mesures destinades
a crear una economia socialista de base agrària. Es va concre-
tar en la creació de comunes populars que compaginaven l’ac-
tivitat agrària i la industrial amb l’objectiu que fossin autosufi-
cients. Es va dur a terme a partir de finals dels anys cinquanta
però va ser un fracàs rotund, que va provocar una gran fam i la
mort de milions de persones.

14. A la mort de Mao Zedong el nou dirigent de la República Po-
pular de la Xina, Deng Xiaoping, va modificar la política econò-
mica, que es va caracteritzar llavors per:

– L’obertura de la Xina al comerç internacional.

– La disminució del dirigisme econòmic.

– La reintroducció dels mecanismes del mercat en l’agricultura.

– La creació de zones econòmiques especials, obertes a la
inversió estrangera.

15. Resposta lliure. (La Revolució Cultural es va saldar amb una cam-
panya d’assassinats i desordres que va permetre a Mao Zedong
mantenir el control sobre el Partit Comunista i la República Po-
pular de la Xina. Tanmateix, aquest esdeveniment va suposar
un greu desavantatge social i cultural per al país.)
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Solucionari
16. Genocidi. Assassinat en massa d’una població o un sector d’a-

questa amb l’objectiu d’exterminar-la.

Khmer roig. Guerrilla comunista cambodjana que va implantar
un règim assassí entre el 1975 i el 1979. (S’explica en el paràgraf
4t del punt 4.1 de la pàgina 354.)

Unidad Popular. Coalició de partits d’esquerres xilens encap-
çalada pel Partit Socialista i el Partit Comunista que va gover-
nar entre el 1970 i el 1973, i que va ser derrocada pel cop d’es-
tat del general Augusto Pinochet. (S’explica a «L’experiència
socialista xilena» de la pàgina 355.)

MPLA. Moviment guerriller angolès d’ideologia marxista.

17. • Els països asiàtics pels quals es va estendre el comunisme
són la Xina, Corea del Nord, el Vietnam, Laos i Cambodja.

• El tret principal del socialisme africà és el seu intent de con-
ciliar les doctrines marxistes amb alguns trets de la cultu-
ra africana com l’hospitalitat, el comunitarisme o la solida-
ritat.

18. Els dos intents principals d’establir el socialisme a Iberoamèri-
ca es diferencien clarament:

– En la seva manera d’accedir al poder, ja que a Cuba Fidel Cas-
tro va derrocar el dictador Batista després d’una guerra de
guerrilles i el govern de la Unidad Popular xilena va arribar
al poder després d’haver guanyat unes eleccions.

– En la seva manera de governar, ja que el règim cubà ben
aviat es va convertir en una dictadura, mentre que el govern
de Xile va mantenir el sistema democràtic.

– En la seva política social i econòmica, ja que el govern cubà
aviat es va decantar per la sovietització de l’economia cu-
bana (nacionalitzant i dirigint l’economia), però el govern xi-
lè sols va nacionalitzar alguns sectors econòmics clau i va
apujar els salaris.

– També es van diferenciar per la política exterior, ja que el
govern cubà es va alinear des de molt aviat amb el bloc so-
viètic, mentre que la Unidad Popular no va alterar les alian-
ces estratègiques de Xile, cosa que va facilitar el cop d’es-
tat que la va derrocar amb el suport del govern
nord-americà.

19. Dues són les causes de les escasses experiències socialistes a
Iberoamèrica:

– La proximitat dels Estats Units, que consideren el continent
com una àrea d’atenció prioritària per als seus interessos.

– La fortalesa de les oligarquies nacionals dels diferents països
iberoamericans.

20. Glasnost. Mesures destinades a dotar de més transparència el
règim soviètic. (S’explica en el paràgraf 1r de la pàgina 359.)

Perestroika. Reformes polítiques per liberalitzar el règim soviè-
tic empreses per Gorbatxov als anys vuitanta del segle XX. (S’ex-
plica en el paràgraf 1r de la pàgina 359.)

CEI. Confederació d’estats que pretenia substituir la Unió So-
viètica. (S’explica en el paràgraf 3r de la pàgina 360.)

Revolucions de vellu. Procés de dissolució de les democrà-
cies populars no violent. (S’explica en el paràgraf 6è de l’epígraf
5.3 de la pàgina 361.)

21. • Les tensions nacionalistes van sorgir a la Unió Soviètica quan
el poder central es va afeblir, de manera que en les elec-
cions celebrades el 1990 van guanyar els grups indepen-
dentistes. Aquesta situació, juntament amb l’empitjorament
de la conjuntura econòmica, va fer que Gorbatxov propo-
sés el tractat de la Unió per promoure una descentralitza-
ció política. El fracàs d’aquest pel cop d’estat del 1991 va
conduir a la independència de moltes repúbliques que ha-
vien estat integrades a la Unió Soviètica i a la mateixa des-
aparició d’aquesta el 1991.

• La política de no-ingerència en les democràcies populars
va suposar la desaparició d’aquestes al llarg de l’any 1989.

22. La crisi i posterior desaparició de la Unió Soviètica s’expliquen
per diversos motius:

– Motius econòmics, entre els quals destaquen la disminu-
ció de la productivitat i l’abandonament de la indústria de
béns d’equipament i de l’agricultura a favor de les indústries
pesades, cosa que va provocar el desproveïment de la po-
blació a les acaballes del període soviètic.

– Motius polítics, com la prioritat que es va donar a mantenir
l’estatus de superpotència durant la guerra freda, que va fer
que s’hiperdesenvolupés la indústria armamentística en de-
triment d’altres sectors econòmics.

– L’endarreriment en el sector tecnològic.

23. Resposta lliure. (Cal distingir entre tres casos diferents:

– Els països de l’Europa de l’est i central que s’han integrat a la
Unió Europea i que estan sortint del comunisme amb rela-
tiva facilitat.

– Els països de l’Àsia central, amb una precària estabilitat que
es basava en dictadures de tipus postsoviètic dirigides per
l’antiga nomenklatura.

– Els països del Caucas, que pateixen una gran inestabilitat po-
lítica i una gran pobresa.)

24. Activitat lliure.

25.

Khruixtxov Brejnev Gorbatxov

• Rebel·lió de
Poznan a Polònia
(1956)

• Desestalinització
(1956-1964)

• Revolució Cultural
xinesa 
(1964-1976)

• Experiència 
de la Unidad
Popular a Xile
(1970-1973)

• Mort de Mao
Zedong (1976)

• Naixement 
de la República
Socialista del
Vietnam (1976)

• Ingrés de Cuba 
en el COMECON
(1972)

• Revolucions de
vellut a l’Europa de
l’est (1989)

• Tractat de la Unió
(1991)
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26.

27. • En el document es registren la propietat cooperativa (que
consisteix en què els treballadors de l’empresa en són els
amos), la propietat privada, les empreses mixtes (barreja de
propietat estatal i privada) i empreses associades amb capi-
tal estranger.

Les formes de propietat més característicament capitalistes
de les que apareixen en el quadre són les empreses mixtes
i els treballadors per compte propi.

• La tendència al llarg de la dècada dels noranta va ser l’exten-
sió de les formes de propietat capitalista.

• La causa principal d’aquesta evolució va ser la desintegració
de la Unió Soviètica i del model econòmic que aquesta pro-
pugnava: el comunisme.

28. • El mur de Berlín es va construir el 1961 per evitar l’emigració
de la població del Berlín est sota control de l’RDA, comunis-
ta, al Berlín oest.

• Berlín es trobava en el territori de l’RDA, comunista, però es-
tava dividit entre el Berlín oriental, que era la capital de l’R-
DA, el Berlín occidental, sota control d’anglesos, francesos i
nord-americans.

• El mur va ser enderrocat el 1989, quan la població oriental
va començar a travessar-lo, davant del desconcert i la impo-
tència de la policia de l’Alemanya de l’est.

• Després de la caiguda del mur de Berlín es va produir la reu-
nificació d’Alemanya. Actualment Berlín s’ha convertit de nou
en la capital d’Alemanya.

29. • Perquè el règim autoritari soviètic no podia autoritzar un
mitjà de comunicació autònom respecte de l’estat. Respos-
ta lliure.

• Resposta lliure. (Tot i que a la Xina s’han desenvolupat les
noves tecnologies de la informació, aquestes estan sotme-
ses a una fèrria censura policial.)

30. • Els documents es refereixen a la Unió Soviètica en els anys
vuitanta.

• Els documents mostren informació sobre l’evolució econò-
mica de la Unió Soviètica.

• El document diu que Gorbatxov va iniciar la reforma de les
empreses i de l’agricultura, amb la potenciació de les coope-
ratives i la flexibilització de la llei per crear empreses mixtes.
Els problemes principals van ser que les reformes no van
aconseguir dinamitzar l’economia, per tal com no s’elimina-
va la burocràcia central i els preus en el mercat lliure eren
molt més alts que els de les botigues oficials.

• L’evolució de l’economia soviètica va ser decreixent al llarg
dels anys vuitanta pel que fa a les activitats productives; aques-
ta evolució es va produir en una situació d’inflació creixent,
que es va disparar el 1991, i amb un augment del dèficit pú-
blic i de l’endeutament.

• Es pot concloure que les reformes de Gorbatxov no van fun-
cionar a causa que la reforma de les empreses i de l’agricul-
tura i la flexibilització de la llei per crear empreses mixtes
no van reeixir, com demostren els documents.

• Activitat lliure.

31. Lenovo és l’empresa xinesa líder en la producció d’ordinadors.
És el símbol de la nova economia xinesa basada en el creixe-
ment econòmic.

32. Va ser degut al fet que el Congrés dels Estats Units va vetar-
ne l’adquisició.

33. La creació de zones econòmiques especials que han permès
l’aparició d’un capitalisme controlat pel règim comunista. Això
ha afavorit el creixement econòmic a la Xina i l’aparició d’una
classe mitjana.

34. Les característiques de les zones econòmiques especials més
destacades són l’aparició d’una economia mixta orientada cap
a l’exterior, que genera divises per al país mitjançant les expor-
tacions, i la introducció de noves tecnologies a la Xina. El fet
que l’economia d’aquestes zones econòmiques especials s’o-
rienti a l’exportació de manera primordial explica que se situïn
a la costa en la seva majoria.

35. Les fotografies mostren la doble realitat que avui caracteritza
la Xina: un medi rural endarrerit i una zona costanera amb grans
ciutats i una economia molt dinàmica.

EL MÓN ENTRE DOS MIL·LENNIS

Preguntes prèvies (Pàg. 368)

• Una gran diversitat d’aspectes de la nostra vida quotidiana estan
influïts per la globalització, des dels assumptes econòmics i so-
cials fins als costums, els gustos, el lleure, etc.

• Perquè els mitjans de comunicació i les tecnologies de la infor-
mació (Internet, la telefonia mòbil, etc.) estan totalment imbri-
cades en el nostre estil de vida.

• El continent amb més problemes alimentaris és l’Àfrica, seguit de
l’Àsia i la regió d’Iberoamèrica.

Documents

Doc. 1

• Perquè a nivell mundial destaquen tres centres econòmics: els Es-
tats Units, la Unió Europea i el Japó. Entorn aquestes àrees cen-

Unitat 16

FACTORS
ECONÒMICS

• Disminució de la
productivitat.

• Abandonament de
la indústria de béns
d’equipament.

• Estancament de
l’agricultura.

• Desproveïment de
la població.

FACTORS 
POLÍTICS

• Hiperdesenvo-
lupament 
de la indústria
armamentística.

• Manca d’una
política
econòmica clara.

CAUSES DE LA CRISI ECONÒMICA DE L’URSS 
EN LA DÈCADA 

FACTORS

FACTORS 
TECNOLÒGICS

• Retard en el sector
tecnològic.

• Manca 
de transferència
entre la indústria
militar 
i la indústria civil.
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Solucionari
trals hi trobem la perifèria constituïda per la majoria dels estats de
l’Àsia, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.

• El poder dels Estats Units a l’escena mundial es basa en el seva
supremacia militar. Aquesta clara hegemonia fa que avui es pu-
gui parlar d’un món unipolar.  

Doc. 2

• El Pentàgon pretenia amagar les morts de civils que provoca-
ven les guerres, de manera que els conflictes semblessin opera-
cions quirúrgiques molt netes. D’aquesta manera, els nord-ame-
ricans pretenien reduir l’oposició a les guerres de l’Afganistan i a
la invasió de l’Iraq.

• Al-Jazeera, l’emissora de notícies àrab, va emetre imatges preses
des de la banda musulmana del front i va mostrar les morts oca-
sionades per la guerra. Com a conseqüència, es van frustrar els
objectius del Pentàgon pel que fa a tenir una opinió favorable a
les seves intervencions militars a l’Afganistan i l’Iraq.

Doc. 3

• De la lectura del mapa es desprèn que els Estats Units tenen des-
plegats efectius militars en tots els continents.

• Les zones principals on estan desplegades tropes nord-ameri-
canes són l’Europa occidental i l’Extrem Orient, com un record de
la guerra freda, així com a l’Orient Mitjà, a causa de les tensions
que s’acumulaven en aquesta zona per la seva riquesa petrolífe-
ra i pel conflicte araboisraelià.

Doc. 4

• El pressupost militar dels Estats Units suposa el 40 % del total de
la despesa militar de tot el món.

• Atès l’immens pressupost militar dels Estats Units, que supera la
despesa total dels següents vint-i-quatre països amb més despe-
ses militars, l’autor pot afirmar que els Estats Units són l’única
superpotència militar, ja que ningú no pot desafiar-ne la supre-
macia en armaments.

Doc. 5 La tendència general de la balança de pagaments de la Xi-
na entre el 1995 i el 2005 va ser a l’alça, cosa que vol dir que la
Xina va augmentar el seu saldo positiu en aquest període. S’hi
poden observar tres fases: una primera fins al 1998, en què es
va incrementar el saldo positiu; una segona, entre el 1998 i el
2001, en què, tot i tenir una balança positiva, la corba va ser de-
creixent, i una última fase que va començar el 2002 en què el
creixement positiu de la balança comercial xinesa va ser espec-
tacular.

El gràfic ens permet observar que el valor de les exportacions
xineses supera de manera creixent les importacions de mer-
caderies.

Doc. 6 La imatge mostra el skyline de Xangai. Un perfil dominat pels
gratacels que són el símbol de l’espectacular creixement eco-
nòmic de la Xina en els darrers anys.

Doc. 7 La Xina és el segon productor mundial de primeres matè-
ries farmacèutiques. Està especialitzada en productes de gam-
ma baixa. Les perspectives d’expansió d’aquest sector són grans:
la indústria farmacèutica té encara un recorregut per explotar
alhora que es preveu un creixement de la demanada interna
i un augment de les exportacions.

Doc. 8 Els sectors capdavanters que destaquen a l’Índia són el de
les tecnologies de la informació i la comunicació, que radica
sobretot a Bangalore; el de les pel·lícules i els musicals, que es
localitza a Bombai, i el de la biotecnologia i la biofarmàcia, que
s’ubica a Hyderabad. El govern s’ha proposat que fins el 2015
el sector creixi un 35 % cada any.

Doc. 9 

• Malgrat que l’Iraq és un país amb unes immenses reserves de gas
i petroli, aquesta riquesa va ser insuficient per millorar l’economia
iraquiana per les elevades importacions d’armaments, el paga-
ment del deute exterior i les exportacions de divises que duien
a terme els treballadors estrangers al país.

• La guerra entre l’Iraq i l’Iran va provocar que una generació que-
dés arruïnada pel conflicte i, després del final de la guerra, l’ele-
vació de les xifres de desocupació pel mal funcionament de l’e-
conomia.

Docs. 10 i 11

• La guerra del Golf va ser desencadenada per la invasió iraquiana
de Kuwait a l’estiu del 1990, ordenada per Saddam Hussein. L’O-
NU es va reunir per estudiar el problema i va exigir la retirada in-
condicional de les tropes iraquianes. Davant de la negativa de
retirar-se, malgrat la mediació de la Unió Soviètica, l’ONU va au-
toritzar l’ús dels mitjans necessaris per obligar que l’Iraq evacués
Kuwait.

• Al gener del 1990 el president dels Estats Units va fer un ultimà-
tum a l’Iraq perquè retirés les seves tropes. Quan va vèncer l’ulti-
màtum, va començar l’atac aliat, l’anomenada «operació Tempes-
ta del Desert». Al cap de poc més de quaranta dies, Kuwait va ser
alliberat i es va ocupar part del territori iraquià.

• Després de la guerra, l’Iraq va patir un dur embargament eco-
nòmic que va afectar la població civil i el seu espai aeri va quedar
controlat pels Estats Units i el Regne Unit, les dues potències que
més tropes havien aportat a la guerra.

Doc. 12 La idea del president Bush per enfrontar-se al problema de
la invasió de Kuwait per l’Iraq de Saddam Hussein era la de la
col·laboració d’una gran quantitat de països coordinats per l’O-
NU, cosa que es coneix com el multilateralisme.

Doc. 13

• El Consell de Seguretat de l’ONU propugnava la inspecció a fi
que l’Iraq complís les condicions que li havien estat imposades,
i advertir que l’incompliment de les seves obligacions tindria
conseqüències; és a dir, l’ONU es va decantar per la via diplo-
màtica.

• L’ONU amenaçava amb una intervenció però no pas de mane-
ra immediata, sinó que defensava esgotar fins al límit les ac-
cions diplomàtiques.

Doc. 14

• La imatge del document mostra l’enderrocament d’una estàtua
de Saddam Hussein a Bagdad, mentre els soldats nord-americans
i un grup de persones contemplen l’escena.

• L’enderrocament de l’estàtua de Saddam Hussein tenia com a ob-
jectiu significar la caiguda del règim dictatorial que aquest lide-
rava.
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• L’estàtua era de grans dimensions i era una mostra de l’omnipre-
sència del líder i del culte a la personalitat del dirigent, una cosa
corrent en diferents tipus de dictadures i règims autoritaris.

Doc. 15

• Després de la guerra, els Estats Units van haver de fer front als
atacs a les tropes de la coalició que van envair l’Iraq i especialment
contra els nord-americans.

• La frase d’Eric Hobsbawm es refereix a què cal desconfiar de les
accions altruistes de les grans potències perquè actuen en bene-
fici propi.

Doc. 16 Els nous estats que s’han format arran de la desintegració
de Iugoslàvia han estat Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercego-
vina, Sèrbia, Macedònia i, recentment, Montenegro i Kosovo,
que s’han independitzat de Sèrbia.

Doc. 17

• L’exèrcit serbi va adduir que defensaria els serbis de Bòsnia i Her-
cegovina de la violència de croates i bosnians per envair Bòsnia
i Hercegovina.

• A partir d’aquell moment, els serbis de Bòsnia van començar a
perseguir la població croata i musulmana.

Doc. 18

• En acabar la guerra, Bòsnia i Hercegovina va quedar integrada per
dues entitats autònomes: la federació croatomusulmana i la re-
pública sèrbia de Bòsnia i Hercegovina.

• Es tracta d’un estat feble perquè les diferències entre les diverses
comunitats continuen sense superar-se.

Doc. 19

• Els conflictes de l’antiga Iugoslàvia van provocar nombrosos des-
plaçats, ja que es van produir freqüents episodis de neteja ètnica
que van comportar la tortura i l’assassinat de moltes persones de
les diferents comunitats.

• Resposta lliure.

Doc. 20 Bàsicament dues van ser les causes de la intervenció rus-
sa a Txetxènia:

– La riquesa petrolífera de la regió, cosa que dóna un gran va-
lor a Rússia.

– L’interès per la seguretat, per tal com és una regió pròxima
a dos grans rivals de Rússia com són Turquia i l’Iran.

Doc. 21

• Els conflictes armats a la regió del Caucas s’han produït a Rússia
(contra els independentistes txetxens), a Geòrgia i a Azerbaidjan.

• El conflicte entre Azerbaidjan i Armènia es va produir per la regió
de Nagorno-Karabaj, una regió integrada en el territori de l’A-
zerbaidjan que va ser conquerida per Armènia. El conflicte a Os-
sètia Meridional es va produir perquè es va negar a la seva assi-
milació la població majoritària de Geòrgia (estat al qual pertany)
i volia integrar-se a Ossètia Septentrional, que pertany a Rússia.

Doc. 22 L’exèrcit rus va donar suport als opositors russos que s’en-
frontaven al govern nacionalista de Dudàiev. Per la seva ban-
da, els txetxens van fer servir com a mètode de lluita enfront
dels russos els atemptats terroristes.

Doc. 23 Ellen Johnson-Sirleaf va ser la primera dona que va dirigir
un estat africà.

Doc. 24

• Tot i que Bèlgica va saber el 1992 que es preparaven avalots ètnics
a Rwanda, no hi va fer res i fins i tot va afavorir els enfrontaments
entre hutus i tutsis del 1993 i el 1994.

• L’ONU no va impedir el conflicte, ja que quan van començar les ma-
tances va evacuar el terreny i va deixar desprotegides les futures
víctimes.

Doc. 25

• L’existència de nens soldats es deu a dos factors fonamentals:

– D’una banda, el segrest de nens per enrolar-los a les guerrilles.

– De l’altra, l’allistament voluntari dels nens que es produeix quan
han presenciat les atrocitats dels conflictes o quan han perdut les
seves famílies.

• Els nens soldats tenen valor militar en els països subdesenvolu-
pats, especialment a l’Àfrica, perquè es tracta d’instruments ba-
rats i reemplaçables.

Doc. 26

• Els principals focus de conflicte se situen a l’Àfrica subsahariana:

– Al Sahel, al Txad i al Sudan.

– Al golf de Guinea, a Libèria i a Ghana.

– A l’Àfrica central, a la República Centreafricana, a Rwanda i a
Burundi.

– A l’est d’Àfrica, a Somàlia i a Kenya.

– Al sud d’Àfrica, a Angola, a Malawi i a Moçambic.

• La majoria dels conflictes es produeixen en zones que pateixen
malnutrició crònica i fam. Resposta lliure.

Doc. 27

• El document aporta una aproximació a l’expressió de terroris-
me, que qualifica d’«actes criminals amb fins polítics concebuts
o planejats per provocar un estat de terror en la població en ge-
neral».

• L’ONU rebutja categòricament tota mena de justificació per al ter-
rorisme, tot i que assenyala alguns factors que poden beneficiar
la captació de simpatitzants i membres per part dels grups terro-
ristes:

– Les afliccions, la frustració, els greuges i la desesperança que por-
ten algunes persones a cometre assassinats i fins i tot a immolar-
se per cometre’ls.

– L’ONU també assenyala com a factors del terrorisme el colonia-
lisme, el racisme, les violacions dels drets humans i la restricció
de les llibertats fonamentals.

Doc. 28 El terrorisme anarquista del segle XIX presentava dos trets
en comú amb el terrorisme actual: la utilització d’explosius i el fet
de cercar l’impacte en la societat a través de la difusió dels atemp-
tats en els mitjans de comunicació.

Doc. 29

• L’origen geogràfic de les Brigades Roges estava en el nord indus-
trialitzat d’Itàlia i el seu brou de cultiu se situava entre els obrers,
els empleats públics, els professors i els estudiants.
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• Les Brigades Roges van actuar mirant de radicalitzar els conflic-

tes laborals, posant bombes als directius de les empreses o por-
tant-hi a terme sabotatges. El seu cop més espectacular va ser
el segrest del líder de la Democràcia Cristiana Aldo Moro.

Doc. 30 L’autor considera extremistes els membres d’Al-Qaida per
la seva gran disposició a convertir-se en màrtirs i perquè es con-
sideren a si mateixos els veritables creients i creuen que de la
seva lluita depèn el futur de l’islam i del món.

Doc. 31 Al-Qaida aprofita la globalització en un doble sentit:

– S’aprofita del desenvolupament tecnològic, especialment
de les tecnologies de la comunicació, per difondre el seu
missatge i les seves instruccions.

– La facilitat de moviment actual li permet ampliar la seva mi-
litància de manera dispersa arreu del món.

Doc. 32

• La major part dels atemptats comesos per grups islàmics s’ha pro-
duït a l’Orient Mitjà, en part per la inestabilitat de la zona.

• L’expressió «terrorisme internacional» és correcta, ja que el terro-
risme radical islàmic actua en molts països.

Docs. 33 i 34

• Pel desconcert que van provocar els atemptats contra el World
Trade Center i per la por de nous atemptats.

• A més d’ocasionar víctimes, els terroristes buscaven la publicitat
inherent a un atemptat d’aquesta magnitud.

Doc. 35

• L’única causa que s’esmenta en el text com a provocadora dels
estats fallits és la inestabilitat provocada per la guerra civil.

• La majoria dels estats fallits se situen a l’Àfrica, en aquest cas per-
què la seva situació deriva de les conseqüències dels processos
de descolonització.

Doc. 36

• Els principals focus de producció de drogues il·legals són:

– Mèxic, Colòmbia, el Perú i Bolívia, a Iberoamèrica.

– El Marroc i els països del golf de Guinea, a l’Àfrica.

– Afganistan i el Pakistan, a l’Àsia central.

– Myanmar, Tailàndia, Laos i el Vietnam, al sud-est asiàtic.

• Els consumidors principals de drogues il·legals són els països des-
envolupats.

Doc. 37

• El seu alt grau de sofisticació. Malgrat la important recerca en
aquest sector, els dissenys militars d’última generació continuen
presentant incògnites sobre el seu abast, els seus perills i la seva
legitimitat moral. 

• Activitat lliure.

Docs. 38 i 39

• Els dos diagrames lineals ens informen sobre els fluxos financers
en els últims anys. En el primer gràfic es pot veure com les divi-
ses enviades pels emigrants han crescut en els països emissors

d’emigrants, especialment a la Xina i Mèxic. El segon diagrama
ens mostra el creixement de la inversió privada en els països del
Tercer Món.

• Els fons enviats pels emigrants als seus països d’origen són molt
beneficiosos per a aquest, ja que aporten una gran quantitat de
divises que n’enriqueixen l’economia.

• Els capitals invertits en el Tercer Món provenen de manera pre-
dominant de les empreses privades amb seu en països del món
desenvolupat. Aquestes empreses inverteixen en aquests països
perquè tenen una mà d’obra barata i perquè els governs en fa-
ciliten les inversions a través de mesures fiscals.

Doc. 40

• La imatge és característica de la situació del Tercer Món: un mo-
de de vida tradicional i poc competitiu que representa la dona
amb la galleda i la gallina, que coexisteix amb el món globalit-
zat que representa el cartell que anuncia un negoci d’Internet, fax,
etc. (segurament es tracta d’un locutori per parlar amb els fami-
liars que han emigrat al món desenvolupat o per a l’ús de turis-
tes).

• És un bon exemple dels efectes de la globalització i de com aques-
ta arriba a tots els racons de la Terra, al marge del nivell de des-
envolupament. Pels serveis d’Internet, fax, etc.

Doc. 41

• Les principals borses del món es localitzen en els països desenvo-
lupats de l’Amèrica del Nord, Europa i el Japó.

• Les borses segueixen el desplaçament horari al llarg d’un dia; l’o-
bertura s’inicia a l’Àsia amb les importants borses de Tòquio i Hong
Kong, continua amb l’obertura de les borses europees i acaba amb
les borses americanes, els centres financers de les quals són a la cos-
ta est. Per tant, es pot dir que hi ha un mercat continu al llarg de les
vint-i-quatre hores del dia.

Doc. 42

• Les regions del món on es duen a terme les majors inversions
mundials són els Estats Units i Europa. Això es deu a què són les
zones més desenvolupades del món.

• Les inversions exteriors de l’Àfrica són nul·les a causa del seu pro-
fund subdesenvolupament i les inversions internacionals en el
continent, tot i que han crescut en més d’un 100 %, són molt
escasses i, el 2003, sols arribaven als 8,3 milers de milions de dò-
lars. El Japó, en ser una gran potència, té una forta inversió exte-
rior i rep menys capitals d’altres països; té un volum molt alt per
ser un sol país.

Doc. 43

• Els majors fluxos comercials es donen entre les regions desenvo-
lupades del planeta: els Estats Units, l’Europa occidental i l’Extrem
Orient asiàtic. A més, cal destacar les estretes relacions comercials
entre Nord-amèrica i Iberoamèrica.

• El paper de l’Àfrica en el comerç de mercaderies mundial és re-
sidual i el seu major flux comercial es produeix a Europa.

Doc. 44 L’arribada a Europa d’immigrants procedents de l’Àfrica en
«cayucos» es deu al fet que es volen escapar de la misèria del
continent africà, però, com que l’emigració legal a Europa és
summament difícil, han de fer servir aquests mètodes il·legals.
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Doc. 45

• La tendència general que mostra la taula estadística és la d’un
creixement econòmic sostingut.

• L’Europa de l’est va ser la zona que va experimentar un menor
creixement econòmic entre el 1983 i el 1993, que va ser negatiu
i una mica excepcional, ja que els altres índexs són positius. La raó
en va ser la crisi dels països de l’òrbita soviètica.

• La regió amb un major creixement en les dues últimes dècades
va ser l’Àsia, impulsada sobretot pel creixement de la Xina, l’Índia
i els països emergents de l’Extrem Orient.

Doc. 46

• La tendència general de la desigualtat en el món és positiva (línia
blava), ja que la desigualtat disminueix en acostar-se al 0.

• Si n’excloem la Xina i l’Índia (línies vermella i verda), la situació
és la contrària, la igualtat baixa en 5 o 6 dècimes.

• Aquest canvi es deu a l’extraordinari pes demogràfic dels dos paï-
sos més poblats de la Terra.

Doc. 47

• La crisi agrària dels països subdesenvolupats es deu a la pràctica
del dúmping que duen a terme els països desenvolupats, els quals
donen subsidis als seus agricultors, amb la qual cosa inunden els
mercats de primeres matèries internacionals i provoquen la cai-
guda dels preus.

• El problema social més important és que disminueixen els ingres-
sos dels agricultors dels països subdesenvolupats fins a nivells ín-
fims que no cobreixen les despeses de les famílies.

Doc. 49

• No tots els moviments socials actuals es poden incloure en el con-
cepte antiglobalització.

• S’afirma que la globalització és probablement irreversible perquè,
entre d’altres causes, els canvis en el transport i en les tecnologies
de la informació i la comunicació han estat molt profunds. 

Doc. 50

• La protesta contra la globalització és un esdeveniment important
per la seva repercussió social i mediàtica.

• Cada any se celebren diversos esdeveniments, com el de la foto-
grafia, en el lloc en què es reuneixen els grans líders financers i
polítics mundials com el fòrum de Davos. Les peticions del mo-
viment antiglobalització es poden resumir en la posada en mar-
xa d’una globalització diferent, més solidària i ecològica.

Doc. 51

• El gràfic mostra una tendència a l’alça dels països lliures, que ha
augmentat en un 100 % per tal com ha passat de poc més de
40 països lliures i democràtics el 1973 a més de 80 el 2003.

• El creixement dels països lliures i democràtics s’accelera a partir
del 1993 amb la desaparició del bloc soviètic.

Doc. 52

• Els països amb règims menys democràtics es concentren a l’Àsia
i l’Àfrica especialment, on les democràcies constitueixen l’excep-
ció.

• Tres són els factors que expliquen aquesta concentració:

– Des del punt de vista socioeconòmic, el factor principal n’és el
subdesenvolupament, que impedeix que es creïn règims de-
mocràtics estables en aquestes regions del globus.

– Des del punt de vista històric, l’herència del comunisme és no-
table en diferents estats d’Europa (entre els quals Rússia) i a l’À-
sia, la pervivència de règims comunistes a la Xina i Indoxina.

– Des del punt de vista religiós, la influència de l’integrisme té
un paper significatiu en el fracàs de la democràcia a l’Orient
Mitjà.

Doc. 53

• Els articles que es recullen en aquest extracte de la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans són els següents:

– El dret a la vida (art. 3).

– El dret a la llibertat (art. 3), que es reforça a l’art. 4 amb la pro-
hibició expressa de l’esclavatge.

– El dret a la seguretat (art. 3).

– La prohibició de la tortura o qualsevol forma de tracte degra-
dant (art. 5).

– El dret a la igualtat (art. 7).

Cal assenyalar que els drets proclamats en aquest document són
universals, per tant propis de totes les persones, i obliguen tots
els països que han signat aquesta declaració.

• Resposta lliure. (Cal valorar una resposta positiva i argumentada.)

Doc. 54

• President de Libèria que va arribar al poder després d’una lluita
de guerrilles i que va deposar i assassinar el seu predecessor, el
dictador Samuel Doe, i milers dels seus conciutadans.

• Resposta lliure. (Cal valorar una resposta positiva i argumentada.)

Doc. 55 Al-Jazeera es va crear el 1996 per combatre el monopoli in-
formatiu d’Occident, objectiu que va aconseguir en retransme-
tre la invasió aliada de l’Iraq des de les línies iraquianes. Al-Ja-
zeera té una cobertura mundial.

Doc. 56 Resposta lliure.

Doc. 57

• Les regions que presenten un major nombre de llocs a Internet
són els Estats Units i la resta de l’Amèrica del Nord, el con sud
llatinoamericà, l’Europa occidental, Oceania i el Japó.

• En canvi, les zones amb menys llocs a Internet se situen a l’Àsia i
a l’Àfrica. Això es deu al fet que són zones amb un escàs nivell de
desenvolupament i amb poca llibertat.

Doc. 58 La diferència principal entre la religiositat dels Estats Units i
d’Europa és que és menys important en les societats europees
que no pas en la nord-americana, ja que els creients practiquen
menys els ritus religiosos i hi ha un major nombre de no creients.

Doc. 59 El papat de Joan Pau II va ser important perquè va augmen-
tar la influència social i política de l’Església catòlica.

Doc. 60

• Els principals fluxos d’immigració a Europa provenen d’Iberoamè-
rica, de l’Àfrica, tant del Magrib com de l’Àfrica subsahariana, de
l’Índia i de Turquia. La raó d’aquests fluxos cal cercar-la en dos mo-
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tius: la proximitat geogràfica i el fet d’haver estat colònies euro-
pees.

• Els principals fluxos d’immigració als Estats Units procedeixen d’I-
beroamèrica, a causa de la proximitat geogràfica, i de l’Extrem
Orient asiàtic.

Doc. 61 

• La violència de gènere és un problema rellevant. 

• Resposta lliure.

Doc. 62

• El document aporta diversos elements per sostenir l’afirmació que
les dones iranianes són ciutadans de segona: que el seu testimo-
ni valgui la meitat que el d’un home en els tribunals, que tin-
guin menys drets que els homes o que necessitin el permís dels
marits per treballar o viatjar a l’estranger.

• L’educació, segons el document, aporta a les dones iranianes
un sentit de la seva pròpia identitat i les ajuda a evitar els matri-
monis arranjats pels seus pares.

Doc. 63 El sector terciari. El factor principal que ha dut a aquesta si-
tuació és la tecnificació de les activitats productives, que ha fet
que baixi la necessitat de mà d’obra en els sectors secundari i
primari, a més de la major rendibilitat dels serveis.

Temes per estudiar i pràctiques

1. Unipolar. Es refereix a la situació en què hi ha una única potèn-
cia militar i política, per contraposició al món bipolar de la guer-
ra freda. (S’explica en el paràgraf 1r de l’epígraf 1.1 de la pàgina
370.)

Multilateralisme. Política internacional les accions de la qual
compten amb el suport de l’ONU. (S’explica en el paràgraf 2n de
l’epígraf 1.1 de la pàgina 370.)

Unilateralitat. Política dirigida en exclusiva pels Estats Units sen-
se que aquests cerquin el suport de l’ONU. (S’explica en el pa-
ràgraf 1r de l’epígraf 1.1 de la pàgina 370.)

Potències emergents. Potències regionals que, a causa del seu
important creixement econòmic, es preveu que es converteixin
en potències mundials; es refereix essencialment a la Xina i l’Ín-
dia.

2. La política internacional dels Estats Units a partir del 1990 ha
estat condicionada pel fet que, després de la guerra freda,
s’han convertit en l’única superpotència global, cosa que rep
el nom de «món unipolar». En aquesta situació, la política nord-
americana ha oscil·lat entre dues posicions: l’unilateralisme d’in-
tervencions com ara la invasió de l’Iraq i el multilateralisme
de la primera guerra del Golf.

3. L’hegemonia dels Estats Units es caracteritza per:

– Una superioritat militar inqüestionable.

– Una economia molt poderosa.

– Un potencial tecnològic i científic immens.

– Una gran expansió cultural.

4. La creixent importància internacional de la Xina es basa en:

– El seu gran creixement econòmic, que l’ha convertit en una
de les potències econòmiques més importants.

– Les seves creixents inversions a l’exterior.

– La possessió d’armes nuclears.

5. • Els factors que limiten l’hegemonia nord-americana són:

– L’elevat cost de l’esforç militar que provoca un creixent
dèficit públic.

– La dificultat que planteja aplicar la seva capacitat militar
no convencional a la resolució de conflictes a través de la
força, així com la creixent impopularitat de les seves inter-
vencions, tant a l’exterior com entre els mateixos nord-
americans.

– El nacionalisme creixent de les potències regionals i de les
emergents.

• Els problemes principals als quals s’enfronta l’Índia són:

– Entre els problemes exteriors, destaquen el litigi que man-
té amb el Pakistan per la regió del Caixmir i el subminis-
trament energètic, ja que cada cop necessita més energia
per al seu creixement econòmic.

– Els principals problemes interns són la gran desigualtat
social i les confrontacions ètniques i religioses.

6. Resposta lliure. (El cinema, Internet, els mitjans de comunicació
com la televisió, o el desenvolupament de la seva tecnologia, els
seus científics i la seva literatura tenen un gran impacte arreu del
món i és la principal forma de difusió dels valors dels Estats Units.)

7. Gran Sèrbia. Pretensió del nacionalisme serbi de formar un
estat en què s’integrin tots els territoris on viuen serbis. (S’expli-
ca en el glossari de la pàgina 378.)

Neteja ètnica. El fet de fer d’un territori heterogeni, des del punt
de vista demogràfic, un territori ètnicament homogeni per mit-
jans violents.

Hutu. Grup ètnic de la regió dels Grans Llacs a l’Àfrica.

Tutsi. Grup ètnic de la regió dels Grans Llacs a l’Àfrica.

Senyor de la guerra. Líder guerriller que disposa d’un territori
sota el seu domini per mitjà del terror.

8. Les guerres principals que s’han produït en el món en les dues
últimes dècades són:

– A l’Orient Mitjà, les dues guerres del Golf i la continuació del
conflicte palestí.

– A l’Àsia central, la guerra de l’Afganistan.

– A Europa, les guerres i el conflicte de Iugoslàvia.

– A l’Àfrica els conflictes són innombrables, però en cal desta-
car el genocidi de Rwanda entre hutus i tutsis, el conflicte
de Libèria o la guerra civil a Algèria.

9. • La invasió iraquiana de Kuwait es va produir per una conjun-
ció de factors entre els quals cal destacar la mala situació eco-
nòmica de l’Iraq després del seu enfrontament amb l’Iran.
Aquest conflicte havia provocat el deteriorament de l’eco-
nomia i el descontent de la població, per la qual cosa Sad-
dam Hussein va decidir envair Kuwait i desviar l’atenció dels
problemes econòmics. Saddam va creure que la situació
internacional, dominada per l’enfonsament del bloc soviè-
tic, li garantiria la neutralitat de les superpotències, però es
va equivocar i va desencadenar una guerra autoritzada per
l’ONU per alliberar Kuwait.
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• Dos van ser els motius principals dels Estats Units que s’ama-
gaven darrere de la retòrica inicial per envair l’Iraq: derrocar
Saddam Hussein i fer augmentar la influència nord-america-
na sobre l’Orient Mitjà.

• Les guerres a l’antiga Iugoslàvia es van deure a dos motius: les
diferències ètniques, que van ser avivades per sentiments na-
cionalistes, i la pretensió sèrbia de construir una «Gran Sèrbia».

• El Caucas té una importància estratègica per a Rússia, per tal
com és la frontera amb l’islam i té importants reserves de pe-
troli.

• Els múltiples conflictes de l’Àfrica subsahariana es deuen a la
conjunció d’un seguit de factors:

– L’existència d’unes fronteres (herència colonial) que no
respecten les tradicions i les diferències ètniques de la po-
blació de la regió.

– El subdesenvolupament en què està immersa la regió.

– L’existència d’estats febles que no compten amb l’afinitat
emocional de les poblacions.

– Els interessos occidentals que de vegades encoratgen els
conflictes en donar suport a alguna de les faccions.

10. Els problemes a què s’ha hagut d’enfrontar el nou govern iraquià
i les tropes d’ocupació dels Estats Units i els seus aliats són el man-
teniment de la resistència a la invasió nord-americana, la presèn-
cia d’Al-Qaida en el país i el perill d’enfrontament civil entre els di-
ferents grups ètnics i religiosos de l’Iraq, en especial entre sunnites
i xiïtes. El factor principal que va desencadenar tots aquests con-
flictes va ser la mateixa invasió del país.

11. Terrorisme. Acció violenta perpetrada amb la finalitat d’atemo-
rir la població. (S’explica al llarg de l’epígraf 3.1 de la pàgina 384.)

Terrorisme internacional. Terrorisme que no té una base terri-
torial concreta; aquest terme es fa servir per referir-se al terro-
risme islamista.

Salafisme. Tendència islamista radical. (S’explica en el pic 1r de la
pàgina 386.)

Al-Qaida. Grup terrorista islàmic.

Armes de destrucció massiva. Terme que s’utilitza per fer re-
ferència a les armes nuclears, biològiques o químiques. Armes
amb un gran poder de devastació.

Tractat de no-proliferació nuclear. Acord entre les potències per
evitar que nous països desenvolupin armes nuclears.

12. • Entre els factors que ajuden a explicar el fenomen terrorista
hi ha la radicalització ideològica, l’existència d’un marc social
deprimit, l’existència de conflictes previs (reals o imagina-
ris) i l’absència d’un sistema democràtic que permeti cana-
litzar els factors anteriors.

• Els estats fallits es caracteritzen per:

– No controlar el seu territori.

– L’existència de grups armats que li disputen l’autoritat.

– La ineficàcia, a l’hora de prestar serveis (educació, sani-
tat, escomesa d’aigües, etc.).

– Existència d’una potent economia informal (que no atén
les regulacions de l’estat).

– Incapacitat per garantir els drets a la població.

13. Al-Qaida està influïda per la ideologia salafista, branca de l’is-
lam els membres de la qual es consideren els únics que posse-
eixen la puresa i la veritat musulmana.

14. Els estats fallits apareixen per tres factors:

– Les conseqüències de la colonització i la manera en què es
va dur a terme la descolonització.

– La ruptura del tradicional marc social de les poblacions d’un
país.

– El desenvolupament de forces guerrilleres que desafien l’au-
toritat de l’estat.

15. La seguretat i la vida de les persones constitueixen l’argument
principal per desenvolupar un control de les armes de destruc-
ció massiva, per a la qual cosa calen els diferents acords signats.

16. Resposta lliure. (El narcotràfic és un element important a l’ho-
ra d’explicar la crisi d’alguns estats, ja que, a causa del seu vo-
lum de negoci, els narcotraficants poden arribar a tenir una
considerable influència política i social i poden arribar a con-
trolar l’estat per mitjà de la corrupció i la violència.)

17. Globalització. Procés d’interdependència econòmica, social i
política entre tots els països del món que s’està produint des
del final de la Segona Guerra Mundial, però sobretot des del fi-
nal de la guerra freda.

Neoliberalisme. Corrent de pensament econòmic i polític que
defensa la no-intervenció de l’estat en l’economia.

Deslocalització. Procés pel qual les empreses tanquen les fà-
briques en els països desenvolupats i obren noves plantes en
països emergents per abaratir el preu de producció tot dismi-
nuint el cost de la mà d’obra.

Empresa multinacional. Empresa que actua en diferents mer-
cats de diverses regions del planeta.

Fòrum Social Mundial. Fòrum que congrega diversos grups
partidaris d’una globalització alternativa a l’actual.

18. L’economia globalitzada que s’està desenvolupant avui dia es
basa en una sèrie de factors, entre els quals destaquen:

– L’augment dels fluxos financers internacionals.

– L’expansió del comerç internacional.

– La concentració empresarial.

– La proliferació d’empreses multinacionals.

– La integració de la producció mundial, cosa que comporta
la deslocalització d’empreses en els països desenvolupats.

– La reducció de la intervenció de l’estat en l’economia.

Totes aquestes característiques econòmiques de la globalitza-
ció són contestades pels moviments antiglobalització que, més
que oposar-se a la globalització, en plantegen un desenvolu-
pament més atent a les necessitats humanes. Entre les seves
crítiques i propostes, cal destacar-ne les següents:

– Manca de transparència dels organismes econòmics mundials.

– Foment dels països subdesenvolupats.

– Desenvolupament d’organismes internacionals de justícia.

– Respecte dels drets de gènere.

– Respecte al medi ambient i cerca d’un desenvolupament
sostenible amb el respecte a la naturalesa.
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19. En els últims anys s’ha produït un gran creixement econòmic; tan-

mateix, en alguns casos, la desigualtat entre països desenvolu-
pats i els més subdesenvolupats ha augmentat, i també entre per-
sones benestants i pobres dins d’alguns països. En bona mesura
això es deu al model de creixement econòmic que s’ha triat:

– Tot i que alguns països tradicionalment del Tercer Món es-
tan experimentant grans índexs de creixement i una indus-
trialització accelerada (la Xina, l’Índia, el Brasil, etc.), els paï-
sos més pobres, especialment els de l’Àfrica subsahariana,
han empitjorat la seva situació relativa en comparació amb
la resta a causa de les pràctiques comercials, ja que s’han in-
undat de mercaderies els països subdesenvolupats, que
no poden vendre els seus productes de manera competiti-
va per culpa del proteccionisme dels països desenvolupats.

– Les diferències dins d’alguns països entre els rics i els pobres
han augmentat a causa de la feblesa de l’estat del benestar.

20. La globalització té conseqüències greus sobre els estats nacio-
nals, fins al punt que es parla de la crisi de l’estat nacional, en
què fins ara es basava la geopolítica mundial, i que es deu als
factors següents:

– La gran capacitat econòmica de les empreses multinacio-
nals pot condicionar les decisions dels estats, ja que de ve-
gades la seva capacitat econòmica és menor que la de les
empreses multinacionals.

– El predomini de la ideologia liberal que fa que prevalguin les
consideracions econòmiques per damunt de les qüestions
socials.

– El poder creixent dels organismes supranacionals.

21. • El desenvolupament de les tecnologies de la informació (In-
ternet, informàtica, telecomunicacions, etc.) ha estat fonamen-
tal per al desenvolupament de la globalització, perquè ha per-
mès organitzar la producció a escala global i moure els capitals
d’un punt a un altre del planeta de manera instantània.

• Perquè el moviment antiglobalització és una unificació de
moviments que es coordinen per a accions puntuals, però
que no té una direcció centralitzada i uns líders visibles.

22. Resposta lliure.

23. Jurisdicció. Territori sobre el qual un tribunal té capacitat per
actuar.

Crims de guerra. Infracció greu contra les normes bèliques in-
ternacionals comesa durant un conflicte armat.

Ideologia. Conjunt de plantejaments i maneres de pensar que
inspiren una opció política o religiosa.

Drets humans. Conjunt de drets inalienables de l’ésser humà
que es reconeixen a la Declaració Universal dels Drets de l’Ho-
me, signada pels membres de l’ONU.

Estat de dret. Estat que es regeix pels principis legals que es re-
cullen en una constitució.

24. Els trets principals de la democràcia liberal són:

– El sufragi universal.

– L’estat de dret.

– El respecte als drets humans.

25. Els principals models polítics que s’han oposat a la democrà-
cia liberal han estat:

– L’absolutisme entre els segles XVIII i XIX: règim polític basat
en l’omnipotència d’un rei que en teoria tenia a les mans tots
els ressorts del poder, tot i que a la pràctica l’havia de com-
partir amb altres poders (noblesa, ciutats, etc.) perquè no
disposava de prou administració estatal per arribar a tot el
seu territori.

– El feixisme i el comunisme durant el segle XX: dos tipus de
règims de caràcter totalitari en què l’estat tenia un poder ab-
solut i regulava tots els aspectes de la vida pública i priva-
da de les persones; es van caracteritzar en tots dos casos per
una despietada persecució de tota dissidència i per les irre-
gularitats socials i polítiques que van dur a terme.

– Dictadures de diversa mena, que no van arribar al grau de
totalitarisme dels règims feixistes o comunistes, però que
negaven la democràcia en tots els seus aspectes.

– Actualment, el model teocràtic i els règims autoritaris (fona-
mentalment conservadors) són les principals opcions polí-
tiques que s’oposen a la democràcia liberal; són típics d’al-
guns països musulmans, tot i que no en són exclusius.

26. Resposta lliure.

27. Activitat lliure. (La resposta es pot obtenir a través de la consul-
ta a la següent pàgina web: http://www.es.amnesty.org/ )

28. Societat xarxa. Impacte provocat per Internet en la transmissió
de notícies i coneixements.

Pensament únic. Estat actual del pensament que no té alter-
nativa global a la situació social, econòmica i política.

29. • Els trets generals de la nova religiositat que s’ha desen-
volupat en els últims temps són:

– L’aparició de noves creences (orientalisme, màgia, etc.).
Aquesta diversitat del fet religiós s’ha produït en el con-
text dels règims democràtics.

– Vinculació de la religiositat amb un pensament polític con-
servador.

– Ús de les noves tecnologies per les organitzacions reli-
gioses.

• La crisi dels partits polítics es deu en bona mesura a la man-
ca de debat ideològic entre aquests.

30. • L’ús d’Internet ha modificat la societat i la cultura per tal com
s’ha fet imprescindible per a la feina, l’estudi o el lleure. És un
potent element democratitzador, ja que es tracta d’un mitjà
de comunicació de masses que permet als individus ser emis-
sors i no sols simples receptors.

• El renaixement religiós és un fet que va començar a créixer
a partir dels anys setanta del segle passat; pot ser una res-
posta a la globalització creixent i les seves característiques
més importants són l’aparició de noves creences (orientalis-
me, màgia, etc.), la vinculació de la religiositat amb un pen-
sament polític conservador i l’ús de les noves tecnologies per
les organitzacions religioses.

31. Immigració il·legal. Immigració que es duu a terme sense l’au-
torització dels països receptors, que s’han blindat davant del
creixent nombre de desplaçaments. Els immigrants estan des-
protegits i a mercè de màfies que en controlen els desplaça-
ments i la posterior estada en els països desenvolupats.

163346 _ 0001-0098.qxd  9/10/08  16:24  Página 96



97� HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r BATXILLERAT � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR / SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

Migració internacional. Desplaçament de persones que traves-
sen una frontera.

Sector quaternari. Expressió que es refereix a la porció del sec-
tor terciari de més alta qualificació; inclou la recerca, l’educa-
ció, les finances, etc.

Violència de gènere. Violència comesa contra les dones per
motius masclistes.

Discriminació positiva. Mesures preses per un govern per afa-
vorir un col·lectiu marginat o desprotegit.

32. • Dues són les raons que expliquen el fenomen de la immigra-
ció il·legal:

– D’una banda, l’augment dels moviments migratoris en
el món a causa de les creixents diferències entre molts paï-
sos subdesenvolupats i els països desenvolupats.

– De l’altra, les mesures que prenen els països desenvolu-
pats per impedir que els immigrants entrin en el país sen-
se la seva autorització.

• Tres són els factors que han permès a la dona accedir a una
major igualtat:

– L’obtenció del dret de vot.

– La incorporació al mercat laboral.

– L’accés a majors nivells de formació.

33. • Els moviments migratoris actuals es caracteritzen per ser mi-
gracions internacionals de caràcter econòmic i es donen fo-
namentalment entre els països subdesenvolupats (emissors)
i els països desenvolupats (receptors).

• Els trets principals de la societat postindustrial són:

– El predomini del sector terciari.

– La pèrdua de pes polític i social dels treballadors tradicio-
nals (agricultors i obrers industrials).

– La tecnificació de tots els sectors econòmics.

– El control de la informació s’ha convertit en un tret impor-
tant de poder social.

– L’aparició d’una societat consumista.

34. Resposta lliure.

35. Activitat lliure.

36.

37. • El país amb un major nombre d’emigrants a Espanya és el
Marroc, però el continent que aporta un major nombre d’im-
migrants és Europa.

• El gràfic mostra l’augment de la immigració a Espanya del
1999 al 2007. Aquesta evolució es deu a dos motius fona-
mentalment: la necessitat de mà d’obra de l’economia es-
panyola i la situació de subdesenvolupament dels països d’o-
rigen de la majoria dels immigrants.

• La immigració comunitària suposa el 42,8 %. Cal distingir dos
tipus d’immigració procedent de països de la Unió Europea.
D’una banda, hi ha la immigració procedent de països alta-
ment desenvolupats (Regne Unit, Alemanya, etc.), que és una
migració típica de països desenvolupats, en què predomina
la gent gran que ve a retirar-se a Espanya per raons de cli-
ma, i la immigració de països de la Unió Europea amb baix ni-
vell de renda, com és el cas de Romania, que segueix els ma-
teixos patrons que la immigració extracomunitària.

38. • A la borsa es compren productes financers, com ara accions
d’empreses.

• Les nombroses pantalles que hi ha a les borses són per po-
der conèixer l’evolució d’altres borses del món. A més de les
pantalles són necessaris per a l’activitat borsària ordinadors
connectats a la xarxa.

• Resposta lliure. (Sí, tot i que més aviat les altres borses esta-
ran connectades amb la de Nova York. La raó n’és conèixer
l’evolució borsària al llarg de les vint-i-quatre hores del dia.)

• Les borses són el millor exponent de la globalització, perquè
treballen amb productes financers, i aquests són els que
estan més liberalitzats i, per tant, les borses són un exponent
magnífic de la globalització.

39. • L’enorme despesa armamentística dels Estats Units es corres-
pon amb el paper predominant d’aquest país en el context
de les relacions internacionals.

• L’armament nuclear és el més car de produir i mantenir, tot
i que la majoria de la despesa en defensa dels Estats Units es
destina a armament convencional.

• La despesa de Corea del Sud es pot explicar per la tensió mi-
litar constant que manté amb el seu veí Corea del Nord. La
despesa de l’Aràbia Saudita s’explica a causa de la immensa
riquesa d’aquest país.

• El Japó també és un país ric amb voluntat de mantenir la se-
va posició hegemònica en la seva àrea d’influència.

40. Activitats lliures.

41. (S’explica en el 1r paràgraf del document 69.)

42. Afecta gairebé tots els països del món, sobretot els països des-
envolupats, seu de la majoria de les empreses que deslocalit-
zen els seus processos productius, i els països subdesenvolu-
pats amb economies emergents, que són els receptors
principals de les filials creades per la deslocalització empresa-
rial. Entre els perdedors es poden esmentar els treballadors dels
països desenvolupats que perden les seves feines quan les em-
preses per a les quals treballen decideixen traslladar-se a altres
països més rendibles. Els guanyadors i els efectes positius de la
deslocalització empresarial s’esmenten en el document 71: els

PERÍODES ESDEVENIMENTS

Primera guerra del Golf 
(1990-1991)

Segona guerra del Golf 
(2003-2005)

Guerra de Bòsnia 
i Hercegovina (1992-1995)

Guerra de Kosovo 
(1998-2002)

Guerra de Nagorno-Karabaj
(1988)

Guerra de Txetxènia 
(1993-1996)

Invasió de l’Afganistan pels Estats
Units i els aliats (2001)

Atemptat a les Torres Bessones (2001)

Independència de Croàcia i Eslovènia
(1991)

Eleccions lliures a Libèria (2005)

Genocidi de Rwanda (1994)

Atemptats de l’11-M a Madrid (2004)

Protestes contra la reunió de l’OMC 
a Seattle (1999)

Creació de la Cort Penal Internacional
(1998)

Fòrum de Porto Alegre (2001)
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Solucionari
consumidors, que es beneficien de productes més bons i més
barats; els països subdesenvolupats, que veuen créixer les se-
ves economies i els coneixements gràcies a la globalització; la
innovació tecnològica, impulsada per l’augment de la compe-
tència, etc.

43. Principalment, amb un augment de les inversions a l’exterior,
més acusat des del 1999. No, s’han incrementat.

44. Fonamentalment, els nous països industrialitzats de l’Àsia: la
Xina, l’Índia, Tailàndia, les Filipines i Malàisia; Rússia, els països
de l’Europa de l’est i Irlanda; a Oceania, Austràlia; a l’Àfrica, la
República Sud-africana, i en el continent americà, el Canadà,
Mèxic i el Brasil.
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