
(No puc deixar de pensar que ha estat er segre més violent en la-história humana.>

:



Lépoca que compren des de1 1914 llns aI 1915 va ser un període
convuls, en qué van esclatar dues guerres mundials i hi va haver
grans confllctesj socials i polítics.

üu pr,-..u Guerra Muncliat, que r.a renir llocfenrre el 1914 i el 1918,
va ser e1 conflicte més destructir-r¡que la humanitat havia conegut, fins
aleshores En la postguerra, -entre a la majoria dels estats .l,top".,,
es van constituir régims po1ítics democrátics 1 el sistema económrc
capitalista es recuperava dels problemes de l'enfrontament bél.lic, a

RU$lg 1a revolució 491-.I"?.1I_yg do¡.1ir lloc a la implantació d'un sisre-
ma totalment oposat-: el a{¡lunrSmü totalltari

A1 desaliament que el comunisme signilicava per a les frágils demo-
crácies d'entreguerreq :_lllryIfglr la prolileració d'alrres correnrs ro-
talltaris de dretes, caracteritzais pcr un nacionalisme agressiu i ex-
pansionisia. Entre aquests corrents es \¡an destacar.-el ferxrsme lta1iá,

-elrygi q qq l g esalisme-a-1-er41-Iy i el re gim u h ran a c i o na tis t a i miliiáiis ra
qJSu
En aquest contexl, la gfan depress¡ó_ g.c-on_omica dels an;'s trenta \¡a
accentuar e1s problemes soclals (atur, miseria) i,va-!4dtcá1itzái 1lÍida
pAljJi_S4 i 1es relacions internacionals. !11939 una nova guáriá,-la Se-
g9i" J"._rl1 Mundial. tanca\a aquesta ca!!.uls-A p[ilIgj'a meirar del
s_egle XX.

La Primera Guerra Mundial

La Revolució Russa ¡l'URSS

Els problemes económics d'entreguerres

L'ascens dels totalitarismes feixista i nazi

La Segona Guerra Mundial

A
Tropes britán¡ques a la batalla
delSomme (1916).

Explosió nuclear sobre la ciutat
japonesa d'Hiroshima (1 945).
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unilat La Primera Guerra Mundial

4

1Wtr

ffi

ffi

ffi
&"-ffi

Les causes de la guerra

La Gran Guerra (1914-1918)

Els tractats de pau i el nou mapa
d'Europa

Les conseqüéncies de la guerra

La Societat de Nacions
i els problemes de la postguerra

PREGUNTES pRÉV S

grans blocs de paisos es van enfrontar
en la guerra?

Otto Dix? Com reflecteix la pintura

el concepte de <guerra total>?

considerar la Primera Guerra lVlundial?

Quan va tenir lloc?

La Gran Guerra (1914-1918) o Primera Guerra Mundial es va
'lese"cadéñff 

a Eurffi, peró aviat va implicar paisos de ñIs
.i

els contiñé n t sl-Íá ad q ui ri r una dimensió p lanetaria.

.Lqs--cause: gu.;ye" ñ"@. E,,rut-t
co n1 u m i na rJ€E_lj n! e n!Ie.l9!3!s en t re 1 es poten c i es e u ro pee s

-Franga, ei Regne Unlt i Alemanya- i 1es riüa'litatg-pohtique,s d.
cl o s rrells mp eás -1' austro ho n garás i el}uFeGilüillqru e s r..

situacló va comportar 1a divisió d'Europa en dos blocs antagónic.

Eklglgnanl de 1a guerra va ser 1'assassinat de l'hereu de 1a

_a**¡1*t¡1oho4gafes?- Sn Yo

(Bosnia). el 28 de juny de l9l+. Al principi es ve pensar que
----=_.-_:-r\;.la guerra-éria cuna. pero el cbnflicte es va allargar qual re an\s
i es va estendre fora d'Europa.

Va ser, a més, uq"a-4gugga-t:lial>. E1s

riEilirtut prop d.q 70 miljonr - t-{\' '-
els recursos de qué disposaven

Les ternbles conseqúdncles humanes i económiques de 1a guerra

\an marcar el declir i d Eurooa i lascens dels Estats L nitTri------=---=---.-
lideratge mundial. Les fronleres europees es van alterar quan van

desaparérxere1sve11simperisautoritarisiery
L'Europa que va néixer de la Primera Guerra Mundial no va

aconseguir una pau justa i duradora. !b ygJeclg: \'g! rmggS¡

Jf+q: c_qldfc_gluaLq3res als venQuls, especialment a

-¿i-¿¡¡qf-¿r u.1.,.rtñ1otiu, malgrat la creactó de 1a Sbcietat

de Nacrons, les relacions internacionals no es van normalllzar.
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ñs hlocs enfrontats
a a Frimera Guerra
rlU¡ilu¡¡'ldial.

.s .:.rq_r'-

RUSSIA

ALEMANYA

OCEA
AT LÁ NTI C

Austnte-uotl¡en¡n

É;"";
MAR

NEGRE

MAR

Córseoa r1
rr' ) [/

s sardenyafl(rt.) u
!EDrTEaaan,,\ 

^^ ^'tALGERIA
(Fr. )

f_l porÉncrcs cENTRALs (1914)

I Incorporació posterior j data

Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

Agost-desembre del I 9l 4'GuerráOe mññ.,tr 
...--".-

-=------
1914-1916
L'lmperi otom), ltália, Bulgária, Romania ialtres
pa)sos entren a la guerra

... ^ Matta (RU)

PoTÉNcrEs ALTADES (19r4)

Incorporació posterior i data

f_l pnisos NEUTRALS

Problemes
de la postguerra
(1920-1928)

Abrildellg2l
Conferéncia de Londres
(estabieix l'import de les

reparacions alemanyes)

Gener del 1 923
Ocupació del Ruhr per
tropes francobelgues

1924
Pla Dawes: acord per
al paqament de ies

reparacions alemanyes

Octubre del I 925
Acords de Locarno

Agost del 1 928
Pacte de Briand-Keilog

TUNÍSIA
(Fr.)

tl
f-r

la <<pau armada)
{r90s-r914)

1 905
r-'nera crisi

-:'roquina

1907
::'mació de la Triple

- -ijd

1908

--;si de Bósnia

-ercegovina

1911
!:Eona crisi
ranoqu ina

1912
rrimera guerra

:a lc) n ica

1913

-legona guerra

ca lc) n ica

19'14

lrisi de juliol del 1914
'atemptat
de Sarajevo)

'19't5-1916

fiEñc-lir.inr.res i de desqasr

Maig del 191S-novembre del 1918
Giena¡ubma{i'a--*-'--->

Abril del 1 917
Es-Esr¿-E-Snits decl¿ren la querr¿ a Alemanya

F-eb rer-octu bre del lg1 I
Relotlucio RufJ"

Gffi,
L¿ Russi¿ revol.cion¿ria tirma "-h Alern¿n\",a
ia pau de Brest-Lirovsk

Marq-novembre del 1918
;;-%-*-
urltmeS olenSiVeS

,"*rñ,trl,
il-+-

Tractats de pau
(1919-192O)

Abril del l9t 9
Creació de la Societat
de Nacions

Juny del t9t9
Tractat de Versalles
(amb Alemanya)

Setembredel 1919
A ltália augmenta l'aqitació
revolucionária i nacionalista

Octubre del I 9t 9
Tractat de Saint-Germain
(amb Austria)

Juny del 1 920
Tractat de Trianon
(amb Hongria)

Agost del I 920
Tractat de Sévres
(amb Turquia)

Novembre del 1920
Tractat de Neuilly
(amb Bulgária)
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3.500

3.000

2.

2.000

1.500

1.000

en milions de marcs

o -"iü¡*il- et ss* o'-rt¡n'"^ AusrRIA-
HONGRIA

REGNE
UNIT

@ t-es causes de la guerra

t"d.[Hr"}}, Europa va estar sotmesa a una sdrie d" t"*o*.i
F,.¡9*

cfi, sTF raññGlRe gnffi el poder alem any' cad:

ffid;;;i;"ffi* ;;p ansionista que 
11 

káiie r 
9l ltt ] I :'. .1":: :

eñ"AFta"a^ i el Regne Unit
-4 t ---.----

1.1. Les rivalitats entre les grans poténcies

europees

Les relacions entfg Flanqaj l\lemanva a I'Ultim terq del segle xx v44gr
::

molt tenses per les tetrr ritorials B. i:"t"t Lob#,"]t^::^T

De
Ig
ml
si(
il'a

l--

a-
seva 

"potitiia 
exterior. Toles aquestes tensions van donar lloc a un rearma-

(f)ment massiu dels diversos paisos LLERclima 
d't¡tlosgg|c

- ffit podia esclatar.

tctors d'inestabilitat internacional-
¿f, aquesta situació s'hi gmaven altres [¿

ün .ontin,rur l., t.t'ioHt toloniult l 3"t.tti '-tl1 
com a esce-

.,u,i,p,l,'.ipals.lffilcans]Amés,lesaspiracionsna-
O,'@ 

d,uq,restu ro'u r ¿.lerropu cefrñ;ián a-¡áuJlla

DOC. 1. DrsPesEs MlLlrARs ¡r 19O5

r EL 1914.

) Quin País va incrementar més les- ü;;#;i;rg,; ;'r' res va reduir?

DOC. 2. El ssteun o'¡tlnlcss n Eunopn

c¡p ll- 1914.

) Quines aliances es van formar a Europa

abans de la Primera Guerra Mundial?

Quins paisos europeus van ¡ntegrar

una alianqa i l'altra?

162

toris'TÁGáéiáTi Loiena,
francooFffi-nilquesu enemistat es va re Gmenqament del segle

xx a causa de les rivalitats colonials'

A la tensió francoalemanya s'hi va afegir la disputa que hi va haver entre

"it 
irr,p.ro urrr,roho,,gurás i rus pel cóntrol politic i econÓmic dela zona

dels Balcans.^m* 
;;r;;.]"i_IqtltÉiReere!I.It! d'Alenanya, ers dos esrats-1mb més des-

"r""f 
,ifr 

^"r.nt 
i'drrffiIli|,'E *és áctivitalcomercial, de ve gades va pro-

vocarr^ivalitatsenlabatallaeconÓmicaperaconseguirnousmelcats.

Alemanyaconsideravaquepelmanteniriaugmentarelseurápiddesenvo-
ffii industrial lecessltava estendre's per nous merca:: f:.L::gi:
*ffi;;; ."r"ü "" p"-"l.tocar les manufactures que p=lY^::t
IáCi6a-n-da-TRegneUnitveiaenl'expansionisme nv una amena-

(rfta al'seu imperi i a la seva comercial. Un PunTlmPor-

tá-nffiildésconf del Unit
a-

naval qermánica,ge

el seu aillament tradicionul i uu bW'

1.2. La formació dels blocs i la cursa
d'armaments

Apu@ inals dividides en dos

: la Tii Alianca ila ]E

La Triple A estava formada Per Austria-Hongna i ltalia

estat c IancelleralemanyBE!q4I9
,affi, seus obiecrius eren aóonseguir un equilibri a Europa

q"" ;, i;;;br. @roTt,irT:l: .ry.t 3Y)3i: "^'Íiffiffii ;,:"i r','*' ái A@ dispres u: t^ olFT: i""*: i'ii;fi, t;;.il;';q-*{g*. ia p'ot"cóio..de la seva t::""',1.1'] T9.::
.^'áffiIsBalcans'alhoraqueltáliarebiagaranties
mnc¿s.

unitat 7



El t905 es va produi. lu pti
g@gur en[re Franqa i el Regne unit de repar'

\
r)

.f

\

tir aques[ territori entre Espanya i Franqa, perqué considerava que era per-

judicial per ais seus inreressosjtghniaMql de I'Africa. La posició del

govern alemany de ma)¡znfla independéncia-d9!\larrgE davant lge-
tensions franceses u{desembur.Á"rrt d" t'e@6r Gui[ffi-Íta
Gñgdffi1loStIad'eSuportalso1dámarroquÍ,vanoriginarunacri-
si internacional molt greu.

a t-a confer¿n.i"¿'etges s va fer per evitar una guerra a Eu-

ropa. Es va acordar reconéixer la independéncia d4ü2ggg, encara que

en realitat va ser una independéncia més leórica que real, i de fet gtstu-

blia un protectorat francoespanyol. El resultat de la crisi vaser fa lea
l'ranca- oue va sortlr enlortl
tente Cordiale del 1904).

lseva alianQ?ni6-éfR@? Unit (En-

,\ de la plena llibertat d'acció al Marrod-

J L, d.t.r-inació británica de donar suport a Franqa va frenar les desorbitades

( demandes d'Alemanya.-El-lgp, després d'unes negociacions molt dures, es

\ va firmar l'acord segons el qual Franqa lliurava a Alemanya una pall-i-qpor--

\ ,un-, de la seva .oloiiu d.l óon$ .on"gg_t gi

\ 
-nrotectorat 

francés i esüá?ffillóbre eT Marroc. La solució a qué es va ambari, 
e Alemanya, perque, lluny de

I Lrr aYuLrL4 rLóvrra r'^-1*"r -'-__/ --

Vebilitar l'Entente Cordiale, aquesta alianqa va mostrar la seva solidesa-

/ El \gI1 es va reproduir una altra vegada I'enfrontament pel la qúestiÓ del

/ ñTáñ-o|] cosa que va produir una nova tensió política, conegudaocom la

I crisi d'Agadir. Les tropes franceses van intervenir per ajudar el soldá, que

i ampals rebels de Fes. L'ocupacio ae ees p

I t.t considerada per Alemanya Iom una violació del tractat d',{kesUg:}-L-el

i ort d'Agadir

i tmTEd-de protegir els residents alem@
\ eraobrir una nova negociació per lorgar Franqa a cedir-li el Congo a canvi,, --,

I
F(

1.4. La crisi dels Balcans

Des de la meitat del segle xx, un altre dels pr]gqde fricció de la política in-

ternacional havia estat ianome@r..nuri erala zo
na dS.Balcans, ocupada per UF¡9qJ{S, cada vegada més débil. Diversos

poble's (S¿rbia, Cr¿cia, Roma@ecar conlra els turcs i
t-?,

a?(
;",&

l**¡d
oo"ol"^ " t
oo 00,7l6"4"" o

r les

4mbicions dels imperis austrohongarés i rus en aquesta zona.4{tda-Hon-

i GÍdcid. amb el

amb I'objectiu de repar-

a deErrTóEEáFcanics qqe posseia l'Imperi turc entre els

mars Adriátic i Egeu. La Lliga va derrotar Turquia i c9"9i-

mar Med¡terran¡

- 
Frontera de l'hperi
otom¿ el 1911

ADQUISICIONS EL 1908

FH,,l tmperi austrohongarés

ADQUISICIONS EL 1912

! uatia

ADQUISICIONS EL 1913

ffi Montenegro

Nl sér¡¡a

lñJl Romania

L l Burgana

ñ,ffi] crécia

tf

DOC. 4. Lrs cnlsis BALCAN|OUE3 DÉL'l91 2
r¡u1913.

) Quina situació mostra aquest m.apa

dels Balcans?

164

qriS pretenia intervenircgrtra el nacionalisme eslau, que amenagava el seu

territori. Per la seva bandáll'lmperl rus volia consolidar la seva influéncia so-

bre els pobles eslaus, especialment sobre la seva aliada Sérbia > (Doc.5)-

Entre el 1908 i el 1913 es van succeir tres crisis als Balcans que van posar

al-lw--a ek com-p-iexos sistemes d'aliances entre els esiats europeus. El

O tqOS I'I-p"ti ""ttt ,

cosa que va provocar la proLesLa de 5¿rbn, que asplrava a unlr tol-s ets po-

n o"grr" rrt,l' ue lllallLcllll-ss rl al rrlat-

ge, el poc interés de Franga per intervenir en el conflicte i la debilitat russa

van obligar els serbis a cedir.

xer la independéncia d'Albania i a cedir territoris > (Doc.4)"¿



;, peró, de la dimissió de Bismarck el lB9O, l,emperador Guillem II

T#::^TlXtf'll_,:-o a la poliiicá diterior alémanyaámffil DOG¡ 3. El purt o¡ vlsr¡ BRtrANtc soBRE
LA po:lÍ(A [AvAt ALEMANYA

;otetea*aoaacla flora alemanya mos_
ira que está destinilFTTiñi6áEressi_
va i ofensiva més ámplia-Fo--ssr5i-e,Alar

' del Nord i a l'Atlántic nord, acció diri_
gida, d'acord amb el memorándum que
acompanya el seu primer projecte de ilei,

' contra la poténcia naval més forta en: el moment en qué aquesta no es trobi,
I per obligacions en les seves colónies o

, en algun altre punr de I'lmperi, en con,
; dicions de concent¡ar tot.r1., seves for_

' ces per respondre al'atac. Lestructura ,

dsb vaixells de guerra alemanys mostra
clarament que estan destinats a ].atac i

-

a raccto. No són simplement creuers per
protegir les colonies i el comerq al món
sencer [...]. No r,ull entrar en detalls téc_
nics, pero la posició dels canons, I'arma_
ment, la manera en qu¿ estan col.locats ;

els llangatorpedes, tot aixó permet dir i

als experrs navals que la ideá d.una ac_
g,ió sobtada i agressiva de dimeh]-,
molt ámplies contra una gran poténcia
naval moderna jp indubtablement el
princioi rector de ia polÍtica naval al-l_ ,

manya.

Comjssió de Defensa lmperial,

r&ltaolitík*, que es va caracÍeiitzar per un nacionalisme exnan_
elmilitarismeiel d@ rosa

aI I9I3.la aleman

Fnalment, el I90T I'Imperi rus es herir a aquesta alianea, i es va
r la TriplEEñtesa

ES, eXCe ctrus de terra fm=ár.-Tam
ü$ va establir el servei militar o iliu:ació

blo.,.l i e[ Regne Unit, es;tituir el I 90 7 mit¡ an gáñt-un .on¡ rrrffi
lB93 Franga i Rússia firmaven un pacte miritar segons el quar esspscffi;.;:;;;;;;^,^
per un dels membres de la Triple Alianla. Així, Franga u.orrr.grriu
car l'aillament diplomátic.

nassiva de tropes rápida 
1-ur-,É"a.mrliorai molt ra i..""i"gt, ,r-r-

ffi":jtt:j.|Ties,a 
I'aPlicació miliñdeh grans urr.nsold. h s"gl.,a ,"uo-

serx1éscra+.'j, rár i aixÍ, al finar del rei3'";"#Ti"TJ?:?;rffil:
dé I'ex.ércirli va permerre augmenrar fins a r .2Q0.[00 

"t 
rro-¡.e f" sbldats.

1.3. Els enfrontaments coroniars: res crisis marroquines
Al comeneament del segle xx, també van renéixer els enfrontaments impe-
rialistes- L'escenari va ser el nord de lAfrica, concretament el Marroc, i elpaís protagonista va ser Alemanya, que havia quedat insatisfeta del reparti-ment de lAfrica que s'ha'a fet alaconferéncia de Berlín de 1BB4-rBg5.

La Primera Guena Mundial

LesFsisterRa dlaliances en'si mateix no implicava un pas cap a 
'na 

guer=
Peró,_lluny de ser: un-element dissuasiu, es va convertir en un instru_

.,'davegada més incontrolable a mesura que es desestabilitzava Ia si-
) internacional.

ü¡ cursa d'armaments va significar un altre pas decisiu cap a ra crisi

1!*.rt ritr: 
S1.te90 j tores tes potaniies europe_

sessió número 1 
,l8,

ll dejuliol de1912

hció in dustrial. El nugt 
"culmina.,t 

d'uq.,.&; ;,6", ;r; ;; ;,;; H"_.;;_
9 

-pgg,ffi.Ar [oc en els anys que van precedir la guerra.
Enrre el r9r2 i el r9r4,res posicions diplomátiques i militars de les potén_
cies europees es van endurir. g!E_E_ ser qui va prendre la iniciativa,
que es va concretar en la votació de noves lleis militars q,ra uu'incrementar
ds efectius de I'exércir en 820.000 soldatg- van allargar el ,erá militar ir:il:l augmentur va actuai immediatament
flprovant una nova llei- militar et I9r3 ciue va incrementat l,exéibit en,:5:0¡990,h"m* i v¿ establir el servei militaide rres anys. Lri.;;; ftf;;;

"-:--._.---
) Quin'problerna planteja el text?

Aquesta cursa d'armaments va causar inquietud en l'opinió pública. Elsgoverns i els seus estats majors es van sütir forqat, u irrristi.'en el peri[imminenr de guerra per justificar les seves politiques drr;;; ü ioHu.ru. nAlemanya i a Franqa, les iligues nacionaiistes van posar-en marxa unatampanya de propaganda d'exartació bér.lica, peró només van aconseguir
arrossegar una minoria de partidaris de la confrontació bcl.lica. En la resta

*:,5:nt::t::.::l"p*s rampoc no hi va haver un comenr d,opinió ampli
ravorable a Ia guerra.

",
emperador d'Alemanya entre el lBBB
i el 1 91 B, va expressar el propósit oue el ser rpaisagquffi
qgLjg!.reivi nd ica nt la ig ua ltaidE coñi icions
amb la resta de les poténcies imperialistes.
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il-

g
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ü)(.5. Ln <eüesló D'ORIENTn AL coMENqAMENT DEL
m E il. Caricatura publicada a Le pet¡t Journal el 

.1908.

> Qué era l'anomenada <qüestió d'Orienb? euins són
els personatges representats en aquesta caricatura?
Qué tracta de transmetre'ns?

DOC.6: Lhre¡¡r oe MEDtActó BRtrANtcA pER EvtrAR LA GUERRA

L'ambaixador d'Alemanya m'ha informat que el govern aremany accep-
ta, en principi, la mediació enrre Austria i Rússia de 1es quatre pot¿n.i",
1...1. Tamb¿ ha rebut insrruccions perqué em supriqui que faci ús de 1a
influéncia que tenim a Sant petersburg per localitrar la gue.ra i mante_
nir la pau a Europa.

Ll he,contestat que la resposta sérbia anava més luny per satisfer les de-
mandes austríaques del que es podia esperar d'ells. Él mateix secretari
d'estat alemany ha dit que en la nota ausiriacahi havia coses que gairebé
no es podia esperar que sérbia acceprés. Li he dit que em feia iefecte
que ia resposta sérbla no hauria pogut anar tan lluny com ho havia fet si
Rússia no hagués exercit una influéncia conciliadora a Belgrad, i que en
realitat era a viena on feia falta una influéncia negociadoral que si Aus-
tria- rebutjava la resposta sérbia era perqué .rtuuu dirporuda a esclafar
Sérbia,a qualsevol preu, sense preocupar-se de les conseqüéncies que a!
xó podrla tenir 1...] la guerra seria la més gegantesca que s,hagi.orr.g.,t
mai [...].

com u nicat de 5i r Edwa rd Gre[jijj:,,1"1 
;:lT jfl j::"ffir5;tXI 

:,.r".':g??

) Quina era la posició del Regne Unit davant la resposta de Sérbia
a l'ultimátum d'Austria-Hongria? per qué no va ser possible limitar
la guérra a un conflicte austroserbi?

la Lliga gggstf.sstsg de l'tmqeri
guerra entre Bulsária i SérbiCIEn

.aquest conflicte,
c3Tota de B¡lgaria'-Va

tg!_dgltra,-amb eiconsenriment rl. niryl' 
F',.'," eS :?:::, : ::, ?ll,.o., 

r,l. T!1ur.],3 *ts e x i ge nci es
que-e Ii leien a I'uhimárum eren moh dures, sérbia1##l u...oLar rores menvs

|5.,Aixl i tot, Austria va consideru. inruti@
L'intent del Regne unit de fer de mitjancer en el conflicte va ser rebutjat >
(Doc.6). El rB de juti:tAusrri 

, que no
poora acceptar una hegemonia austríaca als Balcans, va mobilitzar les tro_

ra resla dels estats balcán
termorls

rtan\,la a una
¡ socle coneguda com la Má Negra, que aspirava a unir toü els

pobles eslaus del sud.

L'atemptat de Sara¡evo

¡rz:a.ETiói-ae@uru

)¿rDlrva a-mplrar.les tlonteres i Rússia va incrementar la influencia als Bal_
Jans, mentre que Austria i Alemanya van veure reduit el seu poder a7a zona.

-dquesta siruació va ser el precedenr d'una nova crisi, que va ser definiriva.

1.5. Elcamí(ap a la guerra: la criside julioldel t9t4
En aquest clima, una nova crisi seria funesta. I així va ser aruan de I'assas-
sinat 4e l'hereu de la corona austrohongaresa, I'arxiduc rrancñEi-
á"J-iu seya esp osa, r sr;;l;;; (Bór"á1,".i ll h"ffi

nra lo Prinzi

Aust

pes el 30 de juliol
A partir d'aquesta data es va posar en marxa el sistema d'aliances. Aiema-
lJa i FranqaJgn d".r_9ir El 4 áE!-st,

-

rnalment. et Kegne Unlt va decidir intervenir davant la

\-a ser u

La Primer¿ Guerra Mundial

Defineix: pau armada, qüestió
d'Orient, Wettpol ¡t¡ k, T riple Alianga,
Triple Entesa.

Compara la política exterior a l,época
de Bismarck i la de Guillem il, i valora
les conseqüéncies d'aquest canvi.

Explica per qué es van formar dos
blocs d'aliances.

Analítza com van'influir les crisis
al Marroc i als Balcans en lresclat
de la Primer:a Guerra Mundial.

Justifica per qué es considera que
l'atemptat de Sarajevo norva ser
la causarde la guerra, sinó nornés :

el detonant.
rrarrLsrL! (r ,\egrre unrl va oecldrr lntervgnrr davant la penetració de les

-

tropqs alemj{.wes a Bélgica, i va violar la seva neurralirat. contrariamenr, iA-
na, alTada d'Austria-Honsria i d'Alemenr¡a F e \rq m^ntonir narrty^l

:gryll enrre els membres de
nirc va oriqinal el 1913. una nova

gria i d'Alemanya, es va mantenir neutral
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.iniciar la Primera Guerra Mundial van pensar que el

rñ-el?"..-onteru de les l que fa a les forces

. militars. ^orrrurÁ*u 
clara superiorilgl¡u¡oirica de I'Entesa. PerÓ

@ rqu.r,u diEte'ñffi¿rica era -:"I[lci, que real. La posióidffiat¿gicaDOC. 7. LEs ARMEs DE LA GUERRA MoDERNA:

EL5 TANcs, Ets SuBMARINs I t'Av¡Acló.

) Quines conseqüéncies va tenir
I'ús dels avenCos cientificotécnics
de l'últim terg del segle xtx en la

fabricació en massa del nou

armament?

En -rn

r:gtd
ilmrnJxl
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gruÉI

eüffi-€

..,
(

t
uv Vl¡p-
3*¡ u,lu'l
u-t"Ll*-
')i.yü turJ<7-

DOC.8. Fonc¡s or PRIMERA I SEGoNA LINIA

QUAN VA ESCLATAR LA GUERRA I FORCEs NAVALS.

Font: W. Gor z (dir .), H¡stor¡a LJn¡ve\ol, 1936

> Per qué hi ha aquest desequilibri inicial

entre les forces militars terrestres i

marítimes entre els imperis centrals

i l'Entesa i els seus aliats no es reflectia

en la guerra?

I S'h. incrouen 6,50 d visions de reforg.

'z48 divisions ¡ 5 brigades independents de muntanya.
r Només s hi :r'd.c¿ el cos exped cionari.
4 Només tropes de segona línia (85.000 homes)

Els vaixelis antiquats queden inclosos en aquestes xlfres;

per exemple, els 8 cuirassats costaners alemanys.

* Vaixells de línia. E1s grans vaixells de combat

s':ndiquen entre pa'éntesis.
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Alemanya

Austria-Hongria

Poténcies centrals juntes
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Rússla

Hegne Unrt
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ivlontenegro'

Totes: les'pOféndibs á I iades
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2.389.000

1.421.000
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Alemanya

Austria-Hongria

Poténcies centrals
juntes

Regne Un¡t

Franga

Hu ssta

3s (17)

1s (3)

so (20)

60 (2e)

22(10)

12 (4)

94 (431

13

3

16

^43^* *^-n *-**'lB9

1) 234

77 2.205.000 ]

55 . 731.000

28 328.000I
I

160 3.264.000 r

49 218
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s8 308

B

93

1.019.000

243.000

1.262.000

22
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71

125

648

@l-u Gran Guerra (19V-I91S)
1¡gr g^o,uq

bls pa6os que van
conflicte seria curt i
1914't¿ va caracted

2.1. Forces enfrontades i escenaris del conflicte

va enfrontar, d'una
rltdTaltra, la

Triple Entesa Uni

;iñ'; i Á"','lu - H o"e',l g!:g"ffi Qo p a va ;f evo-rift r moüñent

@atsvan1s13l-@gllrrl ddl$ffseves tropes, mentre que I trntesa I eIS seus allats van SJg_ll4l!51r-V t errestre possible. L'exercit alemanl
--j---:] 'ñllurr*"nt supeno¡ al francés pel que fa a I'gg]]qla pesant de campa-

@rr:yn i als vehiclffitomObils;hi havia pero, un equilibri relatiu armamen-

tÍstic entre els dos blocs > (Doc.8).

- .,,¡ Pel que fa a les forces navals, els paisos de l'Entesa, i sobretot el Regne

$a{ u"it,,r?n t ud-

[) r,u. .oti, u aval áñ$16áT fran-

-aa*, 
uqrrarfa darrera al Mediterrani > (Doc.8).
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r, quatre anys, per

s 1 tot, z-üI9!_4q

L'asost del 1914 finaiment esclata la Gran Guerra. queffiÁ."'r.*@

Poténcies aliades
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,eil

t¡

irs _--'s blocs van buscar a1 llarg de la guerra nous aliats, cosa que va sig_
-.r,1-'::-.r la mundialització del conflicte. A la guerra van participar caÍorze
j) ry-gg5 amb les seves respecr@b
:r::rL: continents, més 

"Uupo !41E!gts Units. Va ser la primera vegada que
irr. guerra va af@i aixó va influir deciiivament
m -'rilargament del conflicte.

zl. Cara.tÉf{fiques de ta guerra
¡ :-rerra de I974-I9IB va ser un nou tipus de conflicte. Va ser la prime-

:r .guerra Lotal> de la história coniemporatriu, .@lr()
L:ri ils recursos humans, económics i t¿cnics dels paisos contendents.

,Gáo¡il*'"' gairebér"run,u rrrilior* dffil Els avenqos téc-
--:-. j industrials de I'ultim rerg del segle xrx es van posarg\se¡4ei de la.. .í, .- (.1 ) ..: i.#+-

estabilitzar

,micació d'un ar-ament modern i áoitífer?artilieria, fffido."r,
- -\cIIs . u,r auaro, cie combar I, ilns I tol-,
¡--ació) > (Doc.7).

:: -ots els paisos bel.ligerants ".:gi"rÑ"-:,:-ca pels estats. Es va crear uri@eir d'añéfi
r-ricions I'exé¿61t. menrre que la població civil a¡r patir el raciona-
ment* i I'escas5Pat. D'altra banda la

-'------_<:-u:rra va obligar a recórrer a les dones per fer la leina ales indústries i en
il:es seclórs rá¿i..tr.¡.*trt
;: estat no va pensar que el conflicte podria durar tant, ni tampoc que

'¿:-a una guerra total i de desgast. Per obtenir recursos per sufragar les ele-

'"jes despeses militars, els governs van recórrer a l'emissió de deute pú-
hlic > (Doc.9) i als préstecsje I'exterior, que, en el cas dels aliats, van

-
; :-\\'enr r soDretot delsl!!gl!_.!Jnug G)
-;" ,rr5.uru.I*nstic d'aquesta guera va ser l'ús que es va fer de la

¿ropaeand¡:¿ l'inrerior dels paisos per inflamar el patiiotismill?sperit
::resisténciadeIapoblaciócivillde@rminarla
- .rra1 de I'enemic i debilitar-ne la capacitat de resisténcia ) (Docs. 9 ¡ r 0).

2.3. Les fases de la guerra

La guerra de moviments: elfracás del pla alemany
agost-desembre del 1 914)

lnla alernlny (pla Schlieffen, del 1905) prerenluconseguir un triomf rá-

--r

: -ilT-T-ront-?ciden l al, d e rrotant l'e xé rci t lran cés les p ri m e res se r manes
i. lu gu.rr . '

ígnificar el fracás del pla alemany d'un avang rápid i una guerra curta.
D aquesta_manera gs va produir I'estabilirzació del fronr occidental i la pro-
iongació de la guerra.

-\l final de I'agost del1914, al front oriental, les tropes russes van envair
la Prússia oriental, van sorprendre els exércits aiemanvs i els van obligar
a retirar quatre diüsions. La contraofensiva alemanya va\acon:gir una
rictória important sobre els russos a Tannenherg i en van fráñ7r l avang.
Peró malgrat els eiitpa-_-.rclals austroalemanyr, uqrr"rt front també es va

c*3 E
TTE&

T'or
VE PY

T.TGII:rER
I

\MOMAN
.wORI(ER

WOPK

th,oosíffsY$CA
DOCS. 9 r 10. Cnnr¡l¡_s DE pRopAGANDA

DE GUERRA. Fls governs dels paisos
bel.ligerants van fer servir de manera
massiva la propaganda per mobilitzar tots
els recursos humans i materials.

) De quina manera iamb quines
finalitats van fer servir els governs els
mitjans de comunicació i propaganda?

"Racionament: Distribució ¡ repartiment
ordenat d'aliments entre la població per part
de l'estat per afrontar l'escassetat.

, dingits per Moltke,-van penetrar en territori francés en els

?rimers moments, perd els alia aconseguir alg¡¿¡ l'avang aiemany

'mb una contraofensiva ilqffrelüatalla del Marne, serembre
ie1 1914). Aquesta batalla va ser un r limrtat de I'exercir t

-a Primera Guerra Mundial



De la guerra de posicions a la guerra de desgast
(191 s-l916)

A partir del 1915 lu gu"tru d. o-

-

sicions o de trlnxeres. tls tronts es van establll[zar 7 eIs exercrts con[en-
dents van fixar les seves posicions. Des d'aquest moment es va fer er,rdent
oue la suerra seria llarsa i de dessast.

En aquesta etapa van entrar en rra l'Imperi turc (al

Els exércits van aixecar una barrera d"jE!3]!j;, per impedir l'avang de l'ene-
-mic, I*es protegien en rases excavades, les trinxerep, en qué els soldats

malüñn^amuit"gut, entre les ra[es, el fredite]*'hrr*itut i el fang >
(Docs. 1l i 12).

DOC. 1 1. Soronrs nre¡unnvs

A LES TRINXERES.

) Com s'explica l'aparició de la guerra

de posicions o de trinxeres?

DOC. 1 2. LA GUERRA DE rRtNxEREs

A la tri;rxera, a l'hora de I'atac. S'está pre-

parant. Els homes s'alineen, sempre en

silencDmb la manta encreuada i la bar-

ualDldel casc al mentó, recolzats sobre

els fusells¿Ñ'observo 1es cares crispades,

pel.lides, profun¡Q..

No sógár'idat*óg-bomes. No són

M-turers, guerrers, fets per a la camis-

seria humana. Són treballadors i obrers,
els que es poden reconéixer a I'interior
dels uniformes 1...1.[Estan preparatqlEs-

neren el senval de la mort i de h mdián-
I\

q4)peró es veu, contemplant les seves

figures entre les línies verticals de les

baionetes, que simplement són homes.

Cada un d'ells sap que tot seguit oferi-
rá el cap, el pit, el ventre, el cos sen-

cer, completament nu, als fusells apun-
tats anticipadament, als obusos, a les
granades apilades i preparades i, sobre-
tor, a la meródica i gairebé in{al.lible me-

tralladora [...]. '.

Malgrat Ia propaganda que se'ls incul-
ca, no estan estimulats. SÓn, per sobre
de tot, un rampell instintiu. [...] Es veu

e1 que hi ha de somni i de por i d'adéu

en el seu silenci, en la seva immobilitat,
en 1a máscara de calma que els oprimeix
de manera sobrehumana el rostre.

HENR| BARBUSSE, Le Feu
(Journal d'une escouode)

) Quina posició adopta l'autor davant
l'escena que descriu?

t68

na (lyl)l a Iavor oels lm c-entrals. i Iiália
(19I6) i Grécia (19I7),
doncs, es van obnr nous
Próxim Orient.

que van fer costat als aliats. I

-

tronts secundaris: la trontera

final del l9l1}
(1915), Romania
aquesta manera,

austroitaliana i el

L'estabilització dels fronts i la renúncia ala ry,er¡a de moviments van crear

lanecessitatderecÓrreraduesnoVeSteCdqú..ü+l@bretxeso
debilitar la forqa de I'adversari. Peró no es van obtenir resulta-IiptSitiús.

Les onades de soldqts que intentaven assaltar les línies de filat espinó! :!en
cosides a trets Der un intens foc d'artilleria i de metralladores de I'enemic, i

-

per alacar els soldats a les trinxeres es llancav€:n granades de má i es feien

servir armes prohibides, com ara els fA:o,slóxics i e1-@güIames. Els

tancs servien per passar per sobre dels filats. Peró els intents d'oT?íbret-
xes no van tenir éxit.

Alllarg de 1'anyJ915, al front occidental aquests intents de trencar l'equili-
bri entre els contendents van costar a l'exércit francés gairebé I.500.000
baixes. Al front oriental, en canvit.els alemanys van fer retrocedir els soldas
russos mél?e 100 km i van ocupai@lqlm ítzia, í els van causar un
nombre molt elevat de báixÑ30¡00 morts o ferits-i900.000 presoners)

La guerra de desgast va caracteri ¡7av l'q¡yj!9l 6i va tenir I'escenari prin-
cipalalfrontoccidental.@'planejadaperl,estatma_
jor aleman¡ va reflectir la nóva taciica, que tractava de debilitar al máxim
I'enemic per obligar-lo a firmar la pau. Verdun va ser un dels fets b¿l.lics
més notables de Ia guerra.
(el mateix nombre de baixes per a totes dues parts: més de 500.000 mofisl
i un exemple de violdncia i de crueltat sense precedents._Després els aliats

van llanq¿run alac semlh4¡3lfune, que va acabariffi'ble

-

de baixes encara més eleva[ 1

Al front oriental es va accelerar la descomposició de I'exércit rus i del ré-

gim tsarista;\l m4, les flotes británica i alemanya van lluitarg la batalle
. ¿ cab-da+¡<¿.

: els seus submergibh-en-
fonsaven ehvaixells ) (Doc.13)-

o""'YA

Des de la crisi del 1917 fins al final de la guerra

EI I9I7. dos fets vancontribuir acanviar el rumb de la suerra: la interven-
.tud. a, que va significar-a presa delt

poder pels bolxevics*.

o La guerra submarina indiscriminada d'Alemanya va comengar a perju-
dicar els exportadors nord-americans i el seu propi prestigi nacional

el president dels Estats Units, Wilson, var r__

uilendia, que
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DOC. 13. Ln Pnruenn Guenm
Mu¡¡onl (19f +1918).

) Quins van ser els principals
fronts de guerra? En quin
moment i per qué la guerra
es va estendre a altres
fronts?

fl l Imperis centrals el 1914

[-l Paisos alineas
. amb els imper¡s centrals

durant la guena

- fól rl¡ats el rgr¿

f_l Paisos al¡neats amb els

- 
aliats durant la guena

- 
Línies del f¡ont

f-l Tenitoris conquerits
pels imperis centrals

".' "' Bloque¡q naval a Alemanya
(1916)

f-l zona de guena submarina

\& Batalles pr¡ncipals

.'...' LÍnia de la pau
de Brest-Litovsk

. Cos exDedicionari: dels Estats un¡ts (19u)
+ Ofens¡ves v¡ctor¡oses

dels aliats (1918)

) .'-.,¡L- "¿ - f;-"n. c.t.oo).eÁ4
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l-u
mar Negre

IMPERT
OTOMA

0

il

rus' hÚ.-'rAr\ernruflt
o .{ Rúss1a, els bolxevics, partidaris d'una pau per separal, van prendre el
Fffi-r lbctubre del l9l7 i al desembre-van-firmai un armistici* amb
Alemanya com a preludi del rracrar d" o@ d"l
19lB-). Á-b uquest acord,

$pg de la firma @, les,millors diüsions
iemanyes es v?n traslladarlle lEfil'oest i, aprofit'ant la superiorirat nu-
:r¿nca inicial, r¡an fer diverses ofensives-Ps¡o l'arribada massiva derropes
f€rtrets nord-americans va permetre als aliats fer un contraat-ac cá.áiTé:

:.'7at perl-a preséncia d'un gran no-brlf"hgg_q9;omb¿r que prore-
ien la inflanteria ment-re avanQava. Els atiaslái-Gcúperar tot el terrenv

=ndut 
mentre les rropes alemanyes es.eplegavei-*

-r.]s altres_fronts.e]s_alizrts vanderrota{ els búlgars_, els turcs i els austrohon-
g"resos. Entre el26 de setembre i el3 de novembre, van firmñllhrmiF

n1 ar

¡lr
resolució d'intervenir err--l¡ guerra.

s, preci-
sament en el moment en qu¿ comenQava mposició de I'exércit

larrnrVr.rfUXit

i Bulgdria, Türquia i Austria-Hongria.

no solament per les der-
:--.tes al front, si econdmica i els problemes
;¡cials a la rereguarda, on es produien continus actes-

:et'lió entre la població cMl, especialmenr enrre els obreffiffistrials.
-'alt comandament militar alemany va aconsellar I'emperador Guillem II

va abdicar el 9_de novembre al ma-
ilou gonem, dlrigit p"T@-

l:imera Guerra Mundial s'haüa

- :-rera Guerr¿ Mundial

*Armistici: Suspensió de les hostilitats entre
els paisos en guerra, fins a la firma definitiva
de la pau.

"Bolxevics: En rus el terme significa
'majorjtaris'i designáva els seguidors de Lenin
en el Partlt Socialdenidcrata rus.

Defineix guerra de moviments,
guerra de posicions, guerra
de desgast.

Compara les diferents fases de la

guena: data, contendents, fronts,
estratégies i batalles principals.

Explica per qué els Estats Units va
entrar a la Primera Guerra Mundial
i valora la importáncia d'aquest fet.

9 Justifica:

. Perqué aquesta guerra es coneix
com la Gran Guerra? lcom a Primera
Guena Mundial?

. Per qué s'afirma que va ser un nou
tipus de guerra?

la

*_,,"^ ,l l.,d4 '{ { ,-. --=rl.( ./'p,rye,ge,*

o'tk\""; k(

',,i [{*!'"

anunciar al Congrés
Aquesta in

: -le firmés un armistici, pero
I:L\ temps que es proclamava la Re

_: soclalclemocrata) va tlrmar l'arm 19f8. f-a



Tnomns WoooRow Wtt-sol'¡ (1 856-1 924)

President dels Estats

Units pel Partit

Demócrata (1 913-

1921).

Quan va esclatar

la Primera Guerra

Mundial Wilson va

decidir mantenir-se
neutral.

Les demandes de guena dels Paisos

bel.ligerants van convert¡r els Estats Units

en el principal proveidor dels aliats.

La decisió d'Alemanya de portar a terme

el bloqueig submarítotal va conduir

a la ruptura de les relacions diplomátiques

i a la declaració de guerra votada pel

Congrés entre el 2 i el 6 d'abril de 1917.

Davant el flnal de la guerra imminent,

Wilson va proposar els célebres (catorze

punts>, que havien d'assegurar una pau

justa i duradora.

ftt f Or s se li va concedir el preml Nobel

be la pau)

El gener ¿"-1jp-19¿uirebé un any abans del final de la gleJra, elpresidenr

"g@v¿ exposar al Congrés dels Estats Units els.catoE<c

ria de regir una pau justa i duradora' EIs

@ els ftactats de Pau i el nou mapa
d'Europa

3.1. La conferéncia de Pau de París

seus obiectius eren:

El desmembramenr dels vellrupe4€_l el reconeixement del dret a ia in-

áffiinories étniques i iingüÍstiques dels pobles que lor-

i sarantís B i la seva iintegritat tffi-rial,t\

les re
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La supressió de !a cl4rlEnacia secreta, a la qual es va atribuir el desenca'

denament de la guerra.

f-¡ 1!!"tu!de navegació i de comerc internacional'

La reducció d'armaments.

.i@"rrQur rrorr.t g*tt.t. @
Peró aquests principis no van ser respectats, ja que els aliats europeus esüts

ven més preocupats per defensar els seus propis interessos que per aconse-

perjudicada per la destrucció causadaguir una pau justa. Fl4ryr, la n

pel conflicte ,eZlW QlgAleman i fins i
tol oue fos desmembrlda. ,

posicions més concrltaclores

els vencedors i els venquts. EIs paisos @i:oPP
van ser cridats perqué firmGin els tr-tat@fiét ct"tglt ¿¿t
els vencedors i els venquts. Els pai

pq eráns noténcies venceclores: LlemeIFilfuo"., format pels diri@e les gr-rrs@Ties vencé

es van elaborar els cinc

l-r¿rctatsque-estipulaven ons de la pau i les noves fronteres entre
DOC. 14. El rRncr¡r o¡ pnu ¡u¡ At¡un¡¡Ye

Article 119. Alemanya renuncia, a favor

de les principals poténcies aliades i as-

sociades, a tots els seus drets i tÍtols so-

bre les seves possessions d'ultramar [...].

Article 231. Alemanya i els seus aliats

són responsables, per haver-les causat,

de totes les pérdues i de tots els danys so-

fens pels goverrls aliats i les seves nacions

com a conseqüéncia de la guerra [...].

Article 232.E7s goverrls alias i associats

exigeúen [..,], i Alemanya n'adquireix el

compromís, que siguin reparats tots els

danys causats a la població civil de les po-

téncies aliades i associades i als seus béns

t.l
Article +28. Atítol de garantia ['..] els

territoris situats a I'oest del Rin [.:l]rseran
ocupats per les tropes de les pot¿ncies

aliades i associades durant un perÍode de

quinze anys [...].

Tractat de Versalles, 28 de juny de 1 91 9

)' Com es va tractar AlemanYa?
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.F(frurrea), Lioyd Ceoryg(negne Únit), Wilson (Estats Units) iÓrlando:eau (Franca). Llovd (.reorge l.Kegne unll/, vvllsoll \EsLaLs uruLb/ r urrauL

-

(ltalia).

De tots els tractats firmats a ParÍs, el tractat de Versalles, que va regular h !L3

més important. Per la seva cluresa va ser

3.2. Una pau ¡mposada pels vencedors

pau amb Alem41aa,-g.sAr el m6im-portant. Per la seva duresi

Atrr@p --elttstat i el pobl" u!.*uttyf.gr q d'ka¿* > {Doc.14}.

- ",¡^f$A més, Alemanya va ser considerada responsable del desencadenameil
A'"' la. la guffiom a conseqüéncia v

C).iottt de guerra per compensar les ?estruccions causades als paism

fur immediatament la seva flota mercant iles
Ajr.rr"r lo.orrroto-@t de cedir a FranQa lrexplotació d.lEffies
Cl¿" *i6odéTffiüutu", q"i*. u"Yt

h¡-

R m¿$Js va crear un passadi:Firconedor,polol*su, amb la <ciutat lli*'
reu de Dar:Eis. que séparavalfPrussia onental de la resl.a d'Alemanr¿--_-_:

ia a Polónia-

I, finalmeni t"r .¡to"i.r ,t.*mrr van pá5sái7 convertrr-se en ÍVlrF

dats* de la Societat de Nacions.$,

--

maven aquests rmpens

o Fn nrimer lloc- Alemanvava patir fortes retallades

"". ¿. ..¿i, aPraiffi-r *"ca i h il-



mC. 15. Eunopn r ¡l
IhÓxIM ORIENT DEsPRE5

c u Pnln¡¡Rn Gu¡RRn
ilft¡nor¡1.

> Comenta els canvis
territorials a Europa
ial Próxim Orient
arran dels tractats
de pau del 1919
i el 1920.

- 
Frontera posterior
a la guerra

..,.. Territori
temporalment
independent

.'.'. Territori
desmilitaritzat

ai linal

(./

+-\ 
"úv oflj

¡t .1&

^ oy'*,\ ruS¡r l"Z) q <ñIRIáNDA/,
deelet 1e7z eIz_---L 1

CIRENAICA
ot.)

t
\

(RU)
Indep. des del

-Y
tJJ

O
o

I

li
ll

ftJtt'te Flnalment,Alglggry-lg.havgl=&,guprimir el servei milirar obligatori i
limitar I'e"ffifrTo¡fil&;r Drevenir o'arsevor intent dc rc-limitar I'exffircit a 10ó.ooo ho*"*blr prevp4ir qualsevol inrenr"de re-r''rL4r r r^srurL a ruu.u\ju nome$; /rer prevÉ.4lr quatsevol intent de re-
te:Ja,,ef 

,atlats lan ocuPar uerra dll Rrn durant quinze anys,

-{mb el final de la guerra van
(l\

rd'ixer els{rans imperis

*Diktat: Paraula alemanya que significa
'imposlció'.

xMandat: Colónies alemanyes i territoris
d'Orient Mltjá sota dominiturc, que, arran
dels tractats de pau de 1919-1g2O,van passar
a estar sota tutela de la Societat de Nacions,
peró en realitat van ser controlats pel Regne
Unit i Franga.

10 Analitza el paper dels vencedors
i els venquts a la conferéncia de parís

celebrada enrre el i919iel 1920.

11 Explica per qué, de tots els tractats de
pau, el de Versalles va ser el més dur.

12 Analitza qué va passar amb els antics
imperis després de la Gran Guena.

13 Compara la proposta de Wilson amb
els tractats de pau imposats per
les grans poténcies vencedores.

14 Valora quina va ser la repercussió
política dels tractats de pau.

zada. Igualment, €s

le l'Eurona centre-+-,"eilati¡"tca"ic? "@:r olrerents estats, r es va lormar un <cordó sanitari> al voltant de Rússia
:er impedir el contagi de la revolució bolxevic. Aquest cordó sanitari es va
:onstruir amb la creació de diversos paisos als teiritoris que Rússia havia
:erdut en el tractat de Brest-Litovsk: així, polonia.Eqlandra i els paisos
ráltics (Esróma, Letónia i Liruania) es van ¿ffi,
> (Doc.15).

3.3. Les repercussions polítiques dels tractats

via a Europa abans del l9A. La revoluc rfi
definitivament a lTmperi rus rs. A I'antic im n aleman

estats: Polónia, Finlándia, Estonia, Letoma, Lituánia, Txecoslováquia, Iu_
goslavia i Hongria.

cap al I920, Europa estava formada per un total de vint-i-r,rrit estats. Tots,
excepte dos, eren democrácies parlamenaries i en la majoria es va implan-
tar el sufragi universal.

La Primera Guerra Mundial

ue hi ha-

Negre 191

'-.::.:.:|'uTURQUIA "ei:-r''....,-.-.
J:l¡.j des del 1e23 'S -,

. .. Malta 'Gptqi {It )
(RU) (Gr.1

hediterran!



ALTRES PAISOS

[(--.¡--_-.EÉ
t--l

RECNEUNIT. I Ivr".rlZTI¡S \ I[-

@ t-es conseqüéncies de la guerra

Una guerra com la que va comenQar el I9I4 haüa d'afectar forgosameni

molts aspectes de la vida i de les relacions mundials. A les pérdues huma-

nes i materials s'hi afegien els efectes més duradors de tipus social, econo-

mic i cultural, en ia vida quotidiana i en els costums i els valors.

4.1. Conseqüéncies demográfiques

c¿es p¿rdues en 
"ides 

h >

,¡- (oo.¡z) i Ia mateixa-xifra de ferits imutilats, als quals calia alegirl.qbg-t-
ñ-atrera ma-irecta pel có-nflicte. A més, les privations.6 Xes ciüls caEG clámanela indirecta pel contlicte. A més, les privations

alrmentanes I les mancances sanitáries van facilitar la propagaciÓ de.!4ter-

(t milioni d'euroPeus i de

- 22 mlhons de persones gn [o[ el mon.

Aquestes pérdues de@-a més, un descens de tra

lacrons posteriors i, per consegüent, una disminuc-iÓ

de Ia població activa i del nombre de consumidors potencials.

4.2. Conseqüéncies económiques

La guerra va tenir conseqüéncies molt intenses en el terreny econÓmic, es-

pecialment als paisos eulopeus que van participar en el conflicte. Els serrs

efectes es van ne-tar en tot el sistema productiu. Van provocar g!eq¡4rc-
v.- *ff-^:-

ESTATS UNITS

Les xifres indiquen el total del deute
en milers de milions de dólars.

La grandária de les fletxes
és proporcional al valor del deute.

DOC. 16. DEUTES DERtvATs oe ¡.r PRlmeRr

Gu¡RRn Munornt.

) Quin fet reflecte¡x aquest document?
Explica quina en va ser la causa.

) En cada cas, calcula la diferéncia entre
el que es deu al país i el que aquest ha

de tornar. Qu¡nes conclusions en
treus?

cions en eb mffans de producció (indústries, zone-s cultivades) i en el,s

rzr questa situació va ser especñiñIen:,:gffi 
regions agritoles i industrials d$noTil?EÉ

Alemanya

Austria.l-l9'¡¡gria

Franqa

Rég¡s'lJ6¡:":
Itália

Rúsiia' :: ,,; -

Estats Units

Bélgica,r , ,

Total

64,9

.,-: 5A,É

39,6
,' 

4s,1

36,1

1,42,6

92

:/A
478,3

13,2

;::,"g'';..'.1,.,, ¡

8,5
q5

),o

13'
3,8

0,38 .

63

2

1,:5 -

1,4

'0,7

0,75

1:,,7,

0,1

0,.04

8,9

yli\to\ .Qa i d'ltália., i a les regions occidentals de Rússia.

gtr ..rt.t n"""."tt ¿e la guerra van resultar més intensos i generalitzats

fsElcula que van aséendir, quan es va acabar el conflicte, a una xifra qure

se situava entre 260.000 i 380.000 milions de dólars de l'época. Per finan-
gar la guerra els governs van incrementar espectacularment el-dgU&-p!-

Obh.* internlvan demanarlTGl?tffiris a I'exterioq principalment als

Estats Units, als quals els paisos aliats van arribar a deure uns 12.000 mi'
lions de dólars ) (Do<. 16). Com a conseqüéncia, I'endeutament gene4

[D¿"op-t"t ""-o"* va ser altÍssim (uns 225.000 -i]lont d" dólutt]

Per totes aquestes raons, la Primera Guerra Mundial va significar la per-

dua definitiva de I'hegemonia europea en l'economia mundial en benefu

DOC. 1 7. VfcrluEs MoRTALs DE LA GUERRA

ALs pAlsos EURopEUs Qt E vAN PARTICIPAR

AL COI{FLICTE.

) Calcula el percentatge delsjoves que
van morir en els combats en'relació
amb el total de persones mobilitzades
de cada país.

) En quins pa'r:sos van ser més grans

les conseqüéncies demográfiques
derivades de la guerra als ftonts?
Quina en va ser la causa?
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DOC. 1 9. CoNcEsstó DEL DRET DE vor A LA DoNA
EN PAI5o5 AFECTATS PER LA GUERRA.

País

Dinamarca

Rússia

Regne Unit

Austria

Alemanya

Hongria

Palsos Baixos

Polónia

Suécia

Txecoslováquia

Bélgica

Dr:et al vo,t femení

1915

1917

1918-1928

1918

1918

1918

1919

1919

1919 1921

1919-1921

1920,1948

,-i
:l dels Estats units i delJapó. En electe, eiÉdgtats unirs es l¿an converrir
en la primera poréncia eionómica del iTáGa L@

-

-nal i el seu an duplicar A més. el_glplar

DOC. 18. Do¡¡¡s rR¡snLLANT EN uNA FABRICA D'ARMAMENT. La gran mobilització
: homes durant la guerra va impulsar Ia incorporació cada vegada més gran
:e les dones a treballs que abans eren reservats als homes.

> Quin fenomen representa aquesta imatge?

) Observes alguna relació entre la Primera Guerra
Mundial i la concessió del vot a les dones?

) Per qué la Primera Guerra Mundial va significar
un moment molt important en l'emancipació
femenina?

*Deute públic: Endeutament d'un estat
per la venda de titols representatius d'aquest
deute en el mercat. L'objectiu és tenir diners
per afrontar les despeses.

15 Analitza les repercussions
económiques de la guena.

. Quins paisos en van resultar
beneficiats?

. Per a quins parsos la guerra va
significar un declivi? Per qué?

. Quin país es va consol,dar com a

primera poténcia? Quina en va ser
la causa?

l6 Compara com va repercutir la Primera
Guena Mundial en els diferents grups
socials.

l7 Valora qu¡ns efectes demográfics va
provocar la Gran Guerra.

' 
a substltuir 1a 11iura es-Egrlina com a princinal

-----. 

.,
,-

moneda internacronal. lQ)

D'altra banda, elJapó. aliat de l'Entesa. va experimentar una notablc_exiA
:ansió industri flotuil]r-tY
metre incrementar Ies exportacions j ampliar els mercars. especialment al
Pacífic, al sud-est asiátic i a la xina,ámpetint amb els seusiivals comer-
cials a ra zona (Franqa i el Regne unir). A mes, el Japó va ocupar e1s terri-

-

.ofls alemanvs al Hactltc

- 

\.

4.3. Les repercussions socials

La guerra va repercurir de manera desigual enédilerents grups socials.
s'ha assenyalat que la postguerra va ser marcada per l'oposició entre els
(nous rics> i els <@ fgryr Aquests (gous rlcs) (banquers, comer-

ns lort racies a la demanda de la
guena, mentre la resta de lació s 4t. Les classes mitja-
nes, els pagesos i els assalariars van patir e1s efectes negatius de l'augment
dels preus, de1 descens de ia capacitat adquisitiva i de l'atur. Aquest dete-

tant per a les dones va ser e1 reconeixement del dret de vot > (Doc. 19)

riorament de1 nivell de vida va aqgmentar el descontentament i les ten-
sions socj.als .",t. .1r 

"b..tt
Durant la grerra,les dones van ocupar.lr iF;A treball fins aleshores re-
servafs als homes. Al final de la guerra 4-31% de la má d'obra industrial al
Regne UniL i a Alemanya era femenina ;
la dona en eI mon del treball Va serun estimul molt imnortant neroué un

r ganirza' da p 
", 

Fon r"g' J
I'emancipació femenina. La drscriminacró de la dona s'estenia a totes 1es

-

esleres de la vida. En l'época posterior ala guerra I'assoliment més impor-

La Primera Guerra Mundial
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!

Article 6. Els membres de Ia Societat re- i

coneixen que el manteniment de la pau i

exigeix la reducció dels armaments na-
cionals al minimum compatible amb Ia
seguretat nacional [...1.

Article 10. Els membres de Ia Societat

es comprometen a respectar i á mante-
nir contra qualsevol agressió exterior la

integritat territorial i la independéncia
polÍtica present de tots els membres de

Ia Societat [...1.
i

i$rti.t" 16. Si un membre de la Societat

recorregués a la guerra [...1, se'l cornide-
rará ípso Jacto com si hagués comés un
acte contra tots els altres membreb de

la Societ@Aquests es comprometen a

trencar immediatament tota relació co-
mercial o financera amb ell [...].

Pacte de la Societat de Nacions,
abril del 1919

> Amb quins objectius es va crear
la Societat de Nacions?

@'
1)

u

Com a asDectes positius de latr
l-establ i ment d'una di plomácia

Au]Ñ;3tá61iia Ginebra.

Societat de Nacions es poden
multilateral, la prohifrció dels

crets i la constitució d' de caracter humafifáriri de
tnternacrona rnacional del Treball

assenyalar
tractats se-

cooperació

|üm Estab satisfets

- 
pel r€sultat
dels tractab

f_-] Esbtsdescontenb

- 
Fronteres el 1920

I
>< Regió discuüda

o punt calent

ffi Minonealemanyes
lora d Alemanya

l.'.iil Minor¡es hongareses

- 
fora d'Hongria

5.2. Els probleme¡.dela postguerra a Europa

El perÍode eugll919iel192f va ser especialment.@ggBlo-
trEqe.ffiétff sotmesa a grans.tffi-ns intemacionals.

I-a qüestió de les nacionalitats en els ámbits dels antics'imperis alemany
i@solta del tot. Aquests imperis esvan diü-
dirdr vuit nous estats, peró alguns d'aquests estats no eren ¿tnicament
.homogenis. A més, els resultats dels tractats de pau no van sal-isfer a tots i
aviat van donar lloc a problemes polÍtics i fronterers > (Doc.2r).

DOC. 21. MuroRrEs NAclr¡r{Ars r PRoBtEttEs

lorn¡comnnrro,q¡ú o¡ n noiteuenm
nEUnOpn. ' .:,,.,.
F Qu i ns,problemes reflecteix el mapa?

174

,,. Q) ru Societat de Nacions
i els problemes de la postguerra

Amb la creació de la Societat de Nacions es va buscar la normalizació de

les relacions intemacionals. Peró el camÍ cap a una pau duradora va estar

des del principi sotmés a fortes tensions. Només qntlF els anys

1929 hi va haver una breu etapa de relativa distensióI

5.1. La Societat de Nacions

I-a Societat de Nacions va ser una organització internacional, fundada al fi-
Mundial oer iniciativa del president nord-ameri-

- it,
el mqitrenimént de lat'gg-la *-(!)

e.g"l"iil6t.t".,i"u]Iá--¿"*ftáí
entre els diversos estats del món.

Els seus Órgans rectors van ser cluats::
-.i_-..-

' t-étt"rn¡t"" c*".¿,m
o El Consell, format per les cinc pot¿ncies Unit, els

Iia i el

. l¿ Secretaria, un órgan merament administratiu.

o El Tribunal P"r-"r"rt d"Jortí.iu lot"t la seu del qual es va

est

Els seus membres es comprometien a esgotar,o,, 
"1, 

proced.iments per so-

lucionar de manera pacífica els conflictes i evitar la guerra. Es van imposar
sancions per als estats que infringissin el pacte ) (Doc. zo); fins i tot s'esta-

blia que l'estat que cometés infraccions greus podia ser exclós de la Socie-

tat de Nacions.

P.ró tu r"r r* org.ritru.ió ftágil elpgo va poder poftat a la práctica els

objectius que s'haüa plantejat, perqubVo disposava ni de I'exércit ni de la
capacitat executiva per forQar el coñF[-nre FlFresolucions. A més, ng

'r- 
-els paisos_venguts ni de Ia Rússia soviética, cosa

úé va iignificar que una paisos que tenien un gran pes interna-
cional quedessin fora de I'organització. En darrer terme, hi va influir molt

eü "dfiglqpg@ 
dels Estats Units, que van comenqar una polÍtica inter-

nacional aillacionista després que el seu Senat no ratifiqués el tractat de

Versalles.

nal de la rnmera



que va enfuontar Alemanya i Franga. L'eix del problema esrava eg les repa-

11gtons de gery. A lq*conferéncia de !9idrg1 del 1921. ef-v) establir

Una altra qüestió espinosa va ser la de les cláusules del tractat de Versalles,

,'import de les reparacions alemanyes en 132.000 milions de/marcs or. El
1922, davant la greu situació económica que patia el país, é go:"*_g!.-
nany es va veure forgat nar de rné"! El govern

As-va-obsiffiár en el fet que <haüa de pagar> i

--

va ordenar I'ocunal
ció de la conca industrial del Ruhr el 1923 > (Doc.22). arys-
quéncia, I'economia alemanva es va enfonsar.

A partir del 1924 es va produir una certa distensió de I'ambient interna-
:ional, preocupat Sobretot per intentar resoldre el problema alemany

o El 1924, el pla Dawes va donar una solució al problema de les repara-
clons, i FranQa v¿ cedir i 

"3 
abandonar el!g!

o Fl 1925, a la conferéncia rle I ocarno, es va establir un sistema de ga-

ranties mútues entre Alemanya, Franqa, Bdlgica, el Regne Unit i ltália,
s€gons el qual es van comprolnetre a respecta,r les fronteres occidentals
d'Alemanya i a desmllitanLzar Ia Renánia. Amb aquest pacte es va inau-
gurar un nou estil en les relacions internacionals basat en el diáleg.

c El 1926 es va admetre Alemanya a Ia Societat de Nacions, cosa que va
,.ñ6Í?q ,er revrsro-
nisme alemany va quedar latent, ja que Alemanya no va reconéixer les
fronteres que els tractats de pau haúen establert a la seva zona oriental.

del 1928, que
ictes. Aquest

:acte, peró, va quedar en una mera declaració de renúncia a la guerra i de
:ompromís a resoldre els conflictes entre els estats recorrent a I'arbitratge
le la Societat de Nacions, i no imposava cap obligació efectiva als paisos
irmants.

t-¡r

r
j

DOC.22. OcupAcró DE LA coNcA TNDUsTRIAL

oet RunR p¡R rRopEs FRANco-BELGUEs

¡l. 1923.

) Per qué les tropes franceses van
ocupar la conca del Ruhr? Com es va
solucionar aquesta crisi internacional
de la postguerra?

5.3. Els problemes de la postguerra a les colünies

la guerra i l'afirmació del principi wilsoniá del dret dels ppblgg a decidir el

=eu propi destÍ van imfrtlsar en les colonies el desvetllament d'una cons-
ciéncia-ñáEio-onal. Pero els gra¡s lrmperis colonials,.el Regne Unit i FranQa,
.;;;T@j*iprincipi ni a ies seves colónieEüJ&ólél6ie-

-r

rlanyes a I'Africa, que es van repartir i es van convertir en mandats gestio-
:lats per aquestes pot¿ncies.

r.specialment va destacar el problema d4! pr0"l* O.ie"l. D'una banda,
:Isb;!¡inlq!_els fr4ncesos van prometre als árabs, a canü de la seva lluita
:ontra els turcs, Ia formació-?TñTran reqne arab-Pero només es va cons-
--rtuir un regne a la penÍnsula Arábiea. El Reene Unit, sobretot.Ta aconse-
Euir consolidar els seus interessos economics i estratégics á Ia zona, on-Ei

-- 
, rqd

,rr,ria ._!Í'ftrrttor pet.o@ més importanrs.

18 Explica:

. Per qr.¡ins motius la Societat de
Nacions va ser, des del principi, una
organització incapaq d'assolir dos
dels seus principals objectius:
garantir la pau i la seguretat
col.lectiva i aconseguir el
desarmament?

. Quinesvan ser les causes dels
problemes territorials de la

postguerra?

19 Anal¡tza aquests aspectes:

. Quines etapes es poden distingir
en les relacions internacionals
de la postguerra, pafticularment
a Europa? Amb quins criteris
les diferencies?

. Com va afectar les colónies,
la guena?

2O Valora quins interessos van moure
el Regne Unit a incomplir les seves
promesei als árabs i als'jueus al

Próxim Orient després del final
de la guerra.

D'altra banda, també es va qferir als jrgus, el 1917, la creació dluna llpr
nacional jueva (declaració de Balfour).DEQüés[á-inanera, inrenraven

"€,aconsegurr uP$ llnancer clels tslafs unlts, on Ia mlnona lueva era un

-

lmnoTlant gnlD oe nressto ( I .J -L, IJmportant grup de pressió. C t-rUhA
EI descontentament dels árabs ue els britanics i els

iG-n sectet repantrse eisrepartÍ{se els territoris turcs del Próiim
, sota la forma de mandats,i el corrent {glgigru.ro d11q proce-

de crear-hi un estat, t, ¿.*g. pt""t4rt r" g d<
questa zona.

Ln pas més a favor de la pau va ser el

: Primera Guerra Mundial
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21 Llegeix la síntesi i afegeix les dades que hi trobis a faltar.

R¡val¡tat entre les poténcies

. Formació de blocs antagdnics:

- Triple Alianqa (Alemanya, Austria_Hongria ¡ lt¿l¡a).
- Triple Entesa (Regne Unit, Franga i Rússia)

. Rearmament general de totes les poténcies d,Europa,
especialment d'Alemanya.

. Rivalitat econdmica: el gran desenvolupament industr¡al
d'Alemanya durant la segona Revolució lndustrial va provocar
rivalitats per aconseguir nous mercats.

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Ca uses

Tensions colonials

. Politica imperial de.Guillem ll. Alemanya, com a gran poténcia
económica, va exigir el dret de tenir uñ gran imperi colonial.. Crisis del Marroc entre Alemanya i Franqa.

. Desconfianga francobritánica enfront de l,expansionisme alemanl

. Ambient bél.lic generalitzat: la potenciació del militarisme durant
les décades anteriors a la guerra va provocarun urqrnun,
del bel licisme entre les poblacions d,Europa. 

- -:
. Tensions nacionalistes entre les poténcies europees: durant

tot el segle xix ¡ al comencament del segle xx a Europa f,i va
haver una exaltació nacionalista qr" uu"prouoa* rnu fortu
rivalitat entre els diferents paiios del continent i entre diversos
grups étnics.

Conflicte bél.lic

. Qüestió d'Orient: la debilirat de l,lmperi otomá va portar les altrespoténcies a d¡sputar-se les seves possessions.

. Cuerres.balcániques: provocades per les fortes tensions
nacionalistes i religioses de Ia zona.

. Tensions amb les minories étniques a l,lmperi austrohongares
ia l'lmpe.i otomá.

Detonant de la guerra

. L'assassinat de l'hereu austríac va provocar declaracions
de guerra en cadena.

Guerra de moviments ('|914)'/
. A,vanC d'Alemanya al f/ont occidental i rerirada francesa durant

els primers mesos dé la guena. Els alemanys rlfüp"n u purir.. Ofensiva russa al front oriental. Derrota de Tannenberg. El front
s'estabilitza.

. Batalla del Marne. Final de l,avanq alemany i estabilització
del front occidental.

Guerra de posicions (l 91 5-1916)
. Guerra de trinxeres: els fronts es mantenen fixos i cada petit

avanq significa un cost immens en vides humanes
i en esforg bél.lic.

. 
!1erra de desgast: les condicions generals emp¡tjoren amb
la finalitat de portar l,enemic al límit de l. ,"u. r."1¡it¿n.¡u.

. Utilització massiva de noves armes (aviació, tancs, guerra
química).

. Batalles de Verdun i del Somme, les més cruentes de la história
fins aleshores.

Final de la guerra (1917_1918)

. 1917, any crucial:
* L',entrada en guerra ders Fstats Units decanta def¡n¡tivament

el conflicte a favor dels aliats.

- La retirada de Rússia sembla que dóna un respir a lespoténcies centrals, que, malgrat aixd, no u.onr.qr"i*"n
avangar al front occ;dental. -

. Esfondrament de l,lmperi alemany. Abdicació del káiser Guillem ll.. Armistici d'Alemanya iels seus aliats.

Desenvolupa ment

Co n seq üé ncies
Pérdues humanes i materials
. Nou milions de morts i la mateixa xifra de ferits.. Destruccions materials molt greus en els aparells productius

d'alguns paisos, especialmeni a tu,,onu, Én qri ñi ua haver el,fronts de batalla.
. Economies desarticulades a.causa de l,adaptació de tot l,aparellproductiu a les necessitats de la guerra.
. Declivi d'Europa; els EUA, primera poténc¡a mundial.

Canvis de fronteres
. Desaparició dels imperis austrohongarés, alemany, turc i rus.

. Creació de molts estats nous: poldnia, Finlándia, lugoslávia,
Austria, Hongria, Estónia, Letdnia i Lir;á;ia. ' '

. Pérdua de jes colónies per part d,Alemanya.

Conseqüéncies polítiques
. Creació de Ia Societat de Nacions.
. Culpabilització d,Alemanya.
. lnestabilitat en els nous estats i a les zones en qué coexistien

diverses minories étniques.
. lnici dels moviments de descolonització.
. Origen del conflicte d,Or¡ent Mirjá.



22 ldentifica i comenta la imatge següent.

. Quin fet fepresenta aquesta imatge? on i quan es va produir
aquest atemptat?

. Quins són els personatges de l'escena?

. Per qué aquest fet va desencadenar la Primera Guerra Mundial?

Analitza el text següent.

DOC.24

Quan es pensa en les conseqüéncies de 1a Gran Guerra
que tot jusfs'ha acabar- [...J, algri es pot preguntar si l'es-
trella d'Europa no empal.lideix i si el conflicte no hi ha
comenQat una cdsi r,rtal que en presagia la decadéncia. En
delmar la multitud d'homes [...];en malgastar les rique-
ses materials [...]; en distreure durant alguns anys els es-

perits i els braqos del treball productru i adregar-los cap a

la bárbara destrucció; en despertar per aquest abando-
nament les iniciatives latents o adormides dels rlvals, 1a

guerra no deu haver estat un cop fatal a l'hegemonia d'Eu-
:opa sobre el món?

Ja e1 final de1 segle xx havia revelat la vitalitat i la potén-
cia d'algunes nacions extraeuropees; una, com els Es-

tats Units, nodrida de la matejxa sang d'Europa; d'altres,
com elJapó, conformades pels seus models i els seus con-
sellers. En avanQar rápidament e1 desenvolupament d'a-
quests nouvinguts, en produir-se 1'empobriment de les
-,irtuts productives d'Europa, en crear-se d'aquesta ma-
nera un prolund desequilibri entre el1s i nosaltres, la guer-
:a no ha obert per a nosaltres una crisi d'hegemonia i d'ex-
:ansió?

ALBÉRT DEMANGEoN,

El declivi d'Eu ropa, 1 920

. . quina época histdrica fa referéncia l'autor?

luina és la idea principal del text? En qué es basa 'autor per
;rgumentar aquesta idea?

:rplica breument quines conseqüéncies va produir la Primera
f uerra Mundial a Europa.

luines nacions es van beneficiar més de la guerra? Per qué?
rcsa un títol a aquest text.

Situa en un mapa d'Europa del 1 914 els aspectes següents.

. Paisos que formaven els imperis centrals.

. Palsos aliats.

. Línies del front.

. Territoris conquerlts pels imperis centrals.

. Zona de guerra submarina.

Llegeix el text i respon les preguntes.

DOC. 25. Es cnronz¡ pu¡¡rs o¡ Wtsorr¡

I. Prohibició d'ara endavant de la diplomácia secreta.

2. Llibertat absoluta de navegar, en Ia pau i en ia guer-
ra, fora de les aiguesjurisdiccionals.

3. Desaparició de les barreres económiques.

4. Garanties per a la reducció dels armaments nacio-
nals.

5. Reajustament, absolutament imparcial, de les recla-
macions colonials [...].

6. Evacuació de tot el territori rus, donant a Rússia I'o-
portunitat plena d'assolir el seu propi desenvolupa-
ment, amb i'a¡uda de 1es poténcies.

7. Restauració de Bélgica en la seva sobirania lliure i
completa.

8. Alliberament de tot el territori francés i reparació
dels perjudicis causats per Prússia el 1871.

9. Reajustament de les fronteres italianes d'acord amb
el principi de Ia nacionalitat.

10. Desenvolupament autónom dels pobles dAustria i
Hongria.

Il. Evacuació de Romania, Sérbia i Montenegro; con-
cessió d'un accés al mar a Sérbia i arranjament de ies
relacions entre e1s estats balcánics d'acord amb els
seus sentiments i el principi de la nacionalitat.

12. Seguretai del desenvolupament autónom de 1es na-
cionalitats no turques de I'Imperi otome.

13. Polónia, esiat independent, amb accés al mar.

14. Associació general de les nacions, que s'ha de consti-
tuir per mitlá de pactes especifics amb el propósir de
garantir mútuament 1a independéncia polÍtica i la
integritat territorial, tant dels estats grans com dels
perits.

B de gener de 19'1 8

Qué pretenia el president nord americá amb aquests catorze
punts?

Van ser acceptats pels altres paisos aliats?

Per qué?

Quines diferéncies hi va haver entre la proposta de Wilson
i les cláusules definitlves dels tractats de pau?

Quines et semblen més justes? Raona la resposta.

Els Estats Units van seguir aquests principis una vegada
acabada la guerra? Qué va passar?

24
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Análisi comparativa de mapes
histórics

La comparació de mapes histórics és molt útil per
conéixer l'evolució d'un ámbit geográfic en dife-
rents moments i analitzar les modificacions de
fronteres o els canvis polÍtics que s'hi hagin pro-
duit.

Per fer una análisi correcta s'ha d'estudiar cada un
dels mapes, per obsewar quins pobles o quins es-

tats hi ha, quines zones comprenen les fronteres i
quins símbols o termes es fan servir. Després, hem
de comparar els mapes entre ells, per saber quins
paisos són nous i quins es mantenen, o quins can-
vis polÍtics o territorial hi ha hagut.

26 Reconeixement i lectura del mapa.

. A quin fet históric es refereixen els mapes?

Quin espai geográfic hl ha representat?
A quines dpoques corresponen?

. Desxifra el slgnificat dels colors I dels símbols
que es fan servir. Fes una atenció especial
a la llegenda.

27 Naturalesa i context históric del mapa.

. Quina classe de mapes són (polític, soclal, económic,
cultural...)? Representen una situació histórica
concreta o l'evolució d'un fenomen históric
en el temps i en l'espai?

. Explica breument el moment históric que reflecteixen
els mapes.

28 Descripció ianálisi del mapa.

. Quins estats hi havia a Europa a finals del segle xrx?

I el 1 920?

. Quln tlpus de régims po itics predominaven al final
del segle xrx? | el 1920?

. Quina va ser la causa dels canvis que experimenta
el mapa politic d'Europa (estats, fronteres) entre
el final del segle x x i el 1920?

. Quines diferéncies hi ha entre un régim autoritari
i un altre de democrátic? Per qué es van expandir
les democrácies quan es va acabar
la Primera Guerra Mundial?

29 Conclusions.

. Valora el significat dels canvis polítics i territorials
que mostren els mapes.

. Creus que si la guerra l'haguessin guanyat e s imperis
centrals s'haurien produrt els mateixos canvis?
Per qué?

. .lustlfica a quin dels dos mapes s'assembla més
el mapa polític actual d'Europa (estats, fronteres,
régims politics).
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Sufragisme i feminisme
El feminisme ha tingut un paper fonamental en la lluita
que van comenQar les dones per aconseguir la igualació
de drets amb I'home. El feminisme va néixer en la ll.lus-
tració i en les idees d'igualtat i llibertat promogudes per
la Revolució francesa. El sufragisme va sorgir en el segle
xx, quan es van comenQar a reclamar drets polÍtics per
ala dona, en concret el dret al vot.

La Primera Guerra Mundial .vamarcaÍ un punt d'inflexió
en ia conscienciació social de la dona. Durant aquest con-
flicte la dona va assumir el manteniment de I'economia
productiva mentre els homes lluitaven al front.
A partir del 1960, quan en la majoria dels paisos occiden-
¡als les dones ja havien aconseguir el dret al vot, els mo-
rtments feministes van lluitar per la igualtat social (tre-
ball, costums../) i moltes de les seves reclamacions van
ser incorporades a la legislació.

Encara ar,rri dia, quan en molts paisos s'han assolit éxits
rnqüestionables en la lluita per la igualtat de la dona, con-
tinuen existint mecanismes socials i culturals que la dis-
criminen. A més, no en tots els paisos es respecten de la
llateixa manera aquests principis.

DOC.28. Ln olscRrvlrn¡ctó DE rA DoNA

Un tema destacat en la publicació és la persisténcia de les bret-
xes de génere en I'ocupació i la necessitat de fer polítiques inte-
grades per abordar 1a discriminació en les remuneracions, la se-
gregació ocupacional i Ia necessitat de fer compatible la feina
amb les responsabilitats familiars. L'informe posa com a exem-
p1e que aIaUE ia diferéncia en eis ingressos brurs per hora
entre homes i dones continua sent d'una mitjana del15 per cent.

Les taxes de participació femenina en la forqa de treball van con-
tinuar augmentant significativament fins al 5ó,6 per cent, co-
sa que ha contribuit a disminuir la bretxa en relació amb aquest
ndicador. Peró l'informe també adverteix que els resuitats es-
:an distribuits de manera desigual, amb una proporció del 7I,1
per cent a l'América del Nord, el 62 per cent a la Unió Euro,
rrca, e7 6I,2 per cenr a I'Asia oriental i al pacífic, i el 32 per cent
a l'Orient Mitjá i lAfrica del Nord.

-na mesura clau per millorar la situació de les dones és la dis-
:onibilitat de ilocs de rreball de bona qualitat com a legisla-
jores, funcionáries principals o gerents, en qué una pardcipa-
:ió més alta reflectiria una reducció de barreres.

lnforme global de l'OlT sobre la igualtat en el treball, 2007

Preguntes

!ilI Qué és el feminisme? lel sufragisme?

3l Per qué a part¡r del segle xrx el moviment feminista es va
centrar en la lluita per aconseguir el vot per a la dona?

llll Quins problemes reflecteixen els documents?

!!3 S'ha aconseguit la plena igualtat als pai'sos desenvolupats?
Quines desigualtats hi persisteixen? Qué et sembla que
passa a l'Estat espanyol?

.a ¡emera Guerra Mundial

DOC.29. Le oorun n r'ArGANtsrAN

Soraya Sobhrang lluita contra els greus abusos que pateixen
moltes dones afganeses. En el seminari intemacional L,Afga,
nistan a debat, organitzat per Ia Fundació CIDOB i la Casa
d'Asia, Sobhrang va denunciar I'augmenr de suicidis entre les
afganeses i e1 nombre de dones assassinades.

Com ha canviat la situació de les dones a I'Afganistan
des que no hi governen els talibans?

La situació ha miilorat molt i les dones han experimentat un
canvi mental en aquests clnc anys i mig. Han pres conscién-
cia dels seus drets, poden anar a l'escola, a la universitat, sor-
tir fora del país, treballar. A1 govern i al parlament hi tenim
dones, han esdevingut molt actives en la üda social, econó-
mica i cultural del paÍs. Peró tenim desenes de casos de üo-
léncia doméstica i centenars de dones ens vénen a veure. Hi
ha molts suicidis, assassinats, drogues, poiigámia il.legal, ca-
saments forqats de menors...

El govern i les forces de seguretat protegeixen
les dones que pateixen violéncia?

Aquest és un gran problema. Algunes dones que vénen a veu-
rerns perqué pateixen üoiéncia doméstica tomen a casa i no
tenen protecció. Algunes famÍlies prometen canviar, peró ai
final les maten; diuen que s'han posat malaltes i han mort. A
l'Afganistan hi ha molts assassinats per honor. Es considera
una vergonya que una dona recorri a Ia justícia i expliqui els
seus probiemes. I moltes dones no poden canüar la seva si-
tuació perqué no són económicament independents.

Entrevista d'Ana AIba a Soraya Sobhrang,
comissionada per als drets de la dona a la Comissió

lndependent de Drets Humans de I'Afganistan.
Entrevista publicada al dia| Avui,

21 de setembre de 2007. Adaptada

. hnp.: //www. u b. es/d u od a /web /bi enven i d a. ph p ? t o ng :2 S¡:66

: . hftp:/klio.rediris.es/udidactica/sufrogismo2/

' - http://www.historiasigto20.org/sufragisno/acerca.htm

. www.h ¡st0r¡ 0s¡g lo 20.0 rg /en I a ces/sufr a g i sm o.htm

. www.n odo 50.orq /m u j ereved /fe m i n i smo. htm

. www.mtas.es/mujer/

Andorra, República
Democrática del Conqox*
Iemen

Andorrax*, Bahrain,
San Marino

Jordánia, Salomó

n"S"la CA V""d, Sá"
Tomé i Príricipe, Vanuatu

illes Marshall, Micronésia,
Pala u

República Centreafricana,
Dj¡bouti

iSS+ | nepriUtica de Sud-áfrica
cuineaBissau I l(negres)

1978 I Nigéria, Zimbabwe** I 2005 I Kuwait
xFi de certes restriccions, x*presentar-se a les eleccions

DOC.30. Úlnus pnisos euE HAN ADMEs EL suFRAGt FEMENÍ.
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