
Unitat 11. 

La guerra freda i la política de 

blocs (1945-1991)  
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La formació de blocs 

 El sistema de relacions internacionals que es 
donà al món després de la II Guerra Mundial, i 
que es caracteritzà per l’enfrontament entre les 
dues superpotències vencedores: els EUA 
(capitalista) i l’URSS (comunista). Cadascuna 
d’elles representava una concepció política, 
econòmica i social del món, oposada i 
irreconciliable amb l’altra.  

 Cadascuna volia assegurar-se aliats i zones 
d’influència al món i consolidar el seu model 
social, econòmic i polític. 
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Antics aliats, enemics nous: la Guerra 

Freda 
Final de la Segona 

Guerra Mundial 

Conseqüències 

Nou Ordre Mundial 

Conferències de Ialta i Potsdam 

Noves fronteres a Europa 

Tribunal de Nuremberg 

ONU “Declaració del Drets Humans” (1948) 

Carta de les Nacions Unides de San Francisco (1945) 

Assemblea General, Consell de Seguretat Dues superpotències 

EE.UU. Capitalisme i democràcia parlamentària 

URSS Socialisme i democràcia popular 

Ruptura, tensió, divisió Guerra Freda 

La formació dels blocs 
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Acabat el feixisme, dues grans opcions ideològiques al món: 

Capitalisme Socialisme 

Països d’Europa Occidental, 

Amèrica del Nord i del Sud, 

Austràlia i Japó. 

 

Principis: llibertat econòmica, 

predomini del mercat, propietat 

privada i poca intervenció de 

l’Estat.  

 

Classes socials contraposades i 

grans diferències econòmiques. 

 

Liberalisme democràtic com a 

sistema polític, pluripartidisme i 

eleccions lliures. Constitució que 

garantia llibertats individuals i 

col·lectives.  

Des de l’URSS s’estengué per 

l’Europa de l’Est. 

 

Principis: No propietat privada ni 

lliure mercat.  L’Estat planificava 

i controlava l’economia. 

 

Desaparició de classes socials i 

desigualtats econòmiques. Fi de 

l’explotació. 

 

Partit únic. No llibertat d’opinió ni 

eleccions lliures.  Control de la 

vida política pels diferents partits 

comunistes. 

Aquestes diferències van originar la guerra freda 
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La Guerra Freda 

 Situació internacional extremadament tensa en la qual 
les dues superpotències, els EUA i l’URSS, van iniciar una 
cursa d’armaments i van mantenir, la una enfront de 
l’altra, una actitud bel·ligerant i de confrontació ideològica 
permanent, malgrat que no va arribar mai a un 
enfrontament armat directe. 

 

 Sabien que el triomf d’una significava la desaparició de 
l’altra. Per això els líders dels dos blocs sabien que era 
necessari assegurar-se el suport o el control del 
nombre més ampli de països i mantenir un enfrontament 
permanent i constant. 
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Situació del món en la guerra freda 



 

Les fases de la Guerra Freda 

Els orígens de la tensió i ruptura 1945-1949 

La màxima tensió 1949-1953 

La coexistència pacífica 
“L’equilibri del terror” 1953-1979 

El rebrot  
1979-1985 

La fi de la Guerra Freda 1985-1991 

http://www.historiasiglo20.org/GF/1945-47.htm 
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Orígens de la tensió i ruptura 1945-1949 

Pla Marshall (1948-49) Doctrina Truman 

Bloqueig de Berlín (1948) 

Divisió d’Alemanya (RFA-RDA) 

“Cop de Praga” (Txecoslovàquia) 

Formació de blocs 

EE.UU. OTAN (1949) 

URSS Pacte de Varsòvia (1955) 

“Cacera de bruixes” 

(McCarthy, 47-54) 
Diferències ideològiques 

Els orígens de la ruptura 

Conferència de Ialta 
Divisió d’Europa en 2 zones d’influència. 

Volien conservar-les i estendre-les. 

Creació de democràcies populars i 

Governs de coalició 

Intervenció a Grècia de les 

forces britàniques per 

derrotar les guerrilles 

comunistes. Truman hi 

envià vaixells de guerra al 

Mediterrani oriental.  
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Evolució de l’OTAN (1949) 
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Aliances militars 

a Europa durant la 

guerra freda 

(1949-1989) 



El Pla Marshall i la resposta soviètica 

1947: Truman oferí suport polític i militar contra el 

comunisme. Augmenta les tropes a Europa i posa bases 

militars a Grècia i Turquia. Crea la CIA. 

 

George Marsall presenta el seu programa d’assistència a 

Europa: crèdits i donacions als països que ho 

acceptessin. Expulsió dels ministres comunistes. 

 

 

L’URSS i els països de l’Est rebutjaren el pla: intent de 

control i dependència d’Europa respecte als EE.UU. 

 

1947: S’aprova l’informe Djànov a Polònia, pels partits 

comunistes. Divisió del món en dues parts irreconciliables. 

Governs comunistes als països d’Europa de l’Est.  

Crearen el Kominform per marcar l’estratègia als partits 

comunistes europeus. 

George Marshall en 1946  

Andrei Djànov 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:General_George_C._Marshall,_official_military_photo,_1946.JPEG


Països que van 

rebre l’ajut de Pla 

Marshall 



Qüestió Alemanya 

Creació de l’Alemanya Federal (RFA) 

Maig 1949. Capital Bonn 

provocarà 

Com a resposta de l’URSS 

EE.UU. França i Anglaterra uneixen les seves 

zones,  

 política i monetàriament 

 

L’URSS respon amb el Blocatge de Berlín  
(1948-49). Pont aeri dels EE.UU. a la zona oest. 

Creació de la República Democràtica Alemanys (RDA) 

Octubre 1949. Capital Berlín 

Mur aixecat a  

Berlín el 1961 
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ELS CONFLICTES DE LA GUERRA FREDA 

La guerra freda es va manifestar en conflictes 

localitzats fora del territori de les grans potències, 

perquè l’enfrontament era indirecte, entre els aliats 

perifèrics. Els conflictes s’ubiquen en un context 

de descolonització. Les dues superpotències 

volien impedir que els nous països independents 

s’alineessin amb el bloc contrari. 

 

D’aquests conflictes destaquen: 

 

1. La guerra de Corea (1950-1953) 

2. Les guerres de Vietnam (1946-1954 i 1957-1975) 

3.  Els conflictes arabo-israelians. Crisi de Suez. 

4.  El conflicte intern de Cambodja 

5.  La crisi dels míssils de Cuba  (1962) 
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Al final de la guerra contra el Japó  

Corea dividida -paral.lel 38º- (Ialta, 

Potsdam) 

Corea de Nord 

URSS, Industrial i comunista 

 (Kim Il Sung) 

Corea del Sud 

EE.UU., Agrària i capitalista 

 (Sygman Rhee) 

1949 Retirada russa i americana 

1950 El nord envaeix el sud 

EE.UU. intervé en nom de 

 l’ONU (Mac Arthur) 

Xina intervé al costat de  

Corea del Nord 

1953 Pau de Panmunjom 

  1. La guerra de Corea 
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La màxima tensió 

Màxima  tensió 

Guerra del Vietnam 

Període francès, 45-54 

1950-53 

Guerra de Corea 

OTAN (49) 

1953 

Mort d’Stalin 

Guerres àrabo-israelianes (48-73) 

Revolució Xina (Mao)49 
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Tancs soviètics i nordamericans 

enfrontats als Checkpoint Charlie, 

a Berlín el 1961. 



1946 1954 
França 

Guerra de descolonització 

Moviment independentista 

Viet-minh (Ho Chi Minh) 

Derrota francesa 

Dien-Bien-Phu 

Divisió del Vietnam 

 Nord comunista (Hanoi) 

Sud Capitalista (Saigon) 

Acords de Ginebra (1954) 

2. Les guerres del Vietnam 
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1a La guerra de Vietnam 



  2a La guerra de Vietnam 

Ajuda militar americana 

 500.000 soldats 

1968 Ofensiva del Têt 

1973 Retirada americana 

1975 Derrota del Sud i 

unificació del Vietnam 

1957 1975 

EE.UU. 

Vietnam del Sud 

Vietnam del Nord 

Règim comunista (Viet-Minh) 

Guerrilla comunista al sud (Viet-cong) 

Dictadura militar capitalista 

Moment clau: 
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  La guerra de Vietnam 

http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm 

 

Sobre la Guerra del Vietnam 
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Necessitat d’un Estat 

Antisemitisme 

Emigració jueva a Palestina 

200.000 fins l’any 1947 

Dispersió comunitat jueva 

Creació de l’Estat d’Israel (1948) 

Ben Gurion   

Sota la presidència de  

Això provoca 

provoca 

3. Els conflictes àrabo-israelians 
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  Els conflictes àrabo-israelians 

Guerra anglo-francesa contra Nasser  

Israel ocupa el Sinaí 

Els cascos blaus ocupen el Sinaí 

Egipte, Síria, Líban,  

Transjordània i Iraq Ataca Israel 

Victòria israelita Ocupació de Palestina 

   (Menys Cisjordània i Gaza) 

Intervenció de l’URSS, EE.UU. I ONU 

nacionalització del canal 

A causa de 

Aquesta primera guerra acaba amb la: 

Israel intervé al costat d’anglesos i francesos 

Aquesta segona guerra acaba amb la: 
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  Els conflictes àrabo-israelians 

Atac d’Israel 

Gaza, Cisjordània, Sinaí i 

els Alts del Golan (Síria) 

Expulsió de palestins  

ocupa 

L’OAP(Iàsser Arafat) 
Crearan  

provoca 

Atac de Síria i Egipte 

Contraatac d’Israel (amb ajuda dels EE.UU)  

L’OPEP provoca la crisi del petroli 

Intervenció de l’ONU 

Aquesta quarta guerra acaba amb la: 
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4. El conflicte intern de Cambodja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jemeres_Rojos 

 

Pol pot Secretari General  

dels khmers rojos 

Nens víctimes dels Khemers rojos 

Kampuchéa (Cambotja), antiga colònia de la 

Indoxina francesa, va viure un greu conflicte intern, 

aguditzat pel suport dels blocs a les dues faccions.  

1967 es creen els khemers rojos, braç armat del 

partit comunista de Kampuchéa, ì inicià guerra de 

guerrilles contra el govern prooccidental. Els EE.UU. 

Els donaren suport, però després es retiraren i els 

khemers rojos ocuparen la capital, Phnom Penh, 

dirigits per Pol Pot. 

 

Els aproximadament quatre anys que governaren 

(1975-1979) els khmers rojos provocaren un genocidi 

al seu poble. Més d’un milió i mig de cambodjans 

varen morir. 

 

Les seves relacions amb el Vietnam prosoviètic 

s’anaren deteriorant, i l’atacaren diverses vegades, 

fins que es produí una invasió vietnamita que va 

deposar els khmers rojos (1979). 
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1959_ Revolució cubana 

Fidel Castro  

Che Guevara 

Contra Fulgencio Batista 

Nacionalització amb 

expropiacions de 

béns nord-americans 

1961_intent d’invasió de l’illa (CIA, exiliats cubans) 

“Badia de Cochinos” 

1962_cris dels míssils  

Míssils soviètics a l’illa de Cuba 

provoca 

Bloqueig marítim de la marina americana 

La tensió provocada reforçarà la necessitat 

de comunicació directa entre americans i 

russos (telèfon vermell) 

S’aconsegueix la retirada dels míssils 

5. La crisi dels míssils a Cuba 
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La coexistència pacífica 

Coexistència pacífica (“Equilibri del terror”) 

Mur de Berlín 

1961 

Pacte de Varsòvia (55) 

Guerra del Vietnam 

Període EE.UU, 60-75 

Crisi del mísils de Cuba (62) 

J.F.Kennedy – Khruixtxov 

Revolució cubana (59) 

Crisi de Suez (56) 

Insurrecció d’Hongria 
Necessitat de 

distensió 

1972_SALT 

1969_Tractat de No-

proliferació Nuclear 
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URSS: XX Congrés del PCUS (1956) 

N. Khruixov Denuncia públicament el stalinisme 

Procés de desestalinització 

Proposa la coexistència pacífica 

No exportar la revolució 

Diversos camins al socialisme 

Els primers signes de desglaç 

EE.UU.  

Eisenhower 
Petites reformes: Fóra govern anticomunistes 

radicals, destitueix a McCarthy  

J.F. Kennedy 

(1960) 

Nova Frontera: Programes socials contra la pobresa 

i la discriminació racial. Desenvolupament tècnic i 

científic (espai). Opció ferma per la coexistència 

pacífica.  
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Cap a la distensió internacional 

N. Khruixov 1956 anuncià els principis de la coexistència pacífica: 

respecte integritat territorial i sobirania, no agressió i no 

ingerència en els afers interns. 

Inici període de diàleg entre les dues superpotències. Raons: 

   - Perill de la imparable cursa d’armaments. 

   - Descolonització: països no alineats. 

   - Despeses econòmiques excessives en armament. 

Primers acords:   

          - 1959: Khruixov va a EE.UU. A entrevistar-se amb Eisenhower. 

          - 1961: Khruixov i Kennedy es troben a Viena.  

          - 1963: “telèfon vermell”.                          

Fre de la cursa armamentista:  

             - 1968: prohibició de determinades proves nuclears 

             - 1972: Acords SALT (Stategic Arms Limitation Talks) 

             - 1973: L. Breixnev i R. Nixon tractat sobre prevenció guerra nuclear.  
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El rebrot de la Guerra Freda: Torna la tensió 

Rebrot R. Reagan accedeix a la presidència dels EE.UU. Inicis dels 80’ 

Invasió d’Afganistan 
 (URSS) 1979, per donar suport a un govern comunista 

Final dècada dels 70: nous focus de conflicte en tots els continents.  

Principals fets: 

Resposta dels EE.UU. (Jimmy Carter): - Sancions econòmiques contra l’URSS 

                                                                  - Boicot Jocs Olímpics de Moscou (1980) 

 

Resposta de l’URSS:  - Boicot Jocs Olímpics de Los Angeles (1984) 

Inici política agressiva d’intervencions militars: 

     - Invasió illa de Grenada. 

     - Suport dictadures (El Salvador i Hondures). 

     - Boicoc econòmic a Nicaragua (Sandinistes) 

     - Rellançament de la cursa nuclear: Guerra de les Galaxies (1983). 

Ruïna de la feble economia soviètica 
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Problemes interns dels blocs 

Dissidències de Iugoslàvia i de la Xina 

1948: Ruptura entre l’URSS i Iugoslàvia. Josip Broz (Tito) implanta un nou model,  

el socialisme autogestionari. Es manté al marge del Pacte de Varsòvia. Impulsor 

del moviment de països no alineats.  

1949: Revolució xinesa. Col·laboració amb l’URSS inicialment.  

1959: Deteriorament relacions. Xina vol un desenvolupament  del socialisme propi i 

independent. 1960 es radicalitzen les diferències. Crida de la Xina als països 

socialistes per abandonar el lideratge soviètic. Només respongué Albània. 

Josip Broz (Tito 
Mao Zadong 
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Revoltes a Hongria i Txecoslovàquia 

1956 (octubre): Hongria. Moviment sindicalista i universitari (millores socials, 

llibertats...) Imre Nagy forma govern amb liberals i socialdemòcrates. Abandonen 

el Pacte de Varsòvia i declaren neutral Hongria. János Kádar, secretari gral. del 

P.C. reclama intervenció de les tropes soviètiques. Novembre invasió soviètica. 

Enfrontaments violents a Budapest. Nagy executat a Romania. 

La imatge de Stalin va ser abatuda 

pels hongaresos. 
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1968: Txecoslovàquia. Alexander Dubcek, secretari del P.C., inicia un procés  

d’obertura i democratització: La Primavera de Praga. Volia un “socialisme 

amb rostre humà” (lliberta premsa, de presos polítics, de viatjar...). 

Agost 1968 invasió de Praga per les tropes del Pacte de Varsòvia. S’acabà la 

democratització del règim. 

C.Aranda & J.Manero 



Les dissidències al bloc occidental 

El lideratge d’EE.UU. Va començar a ser contestat a: 

 

- Europa occidental, a Alemanya Federal, amb Willy Brandt (Ostpolitik, 

1970), a l’apropar-se i reconèixer la República Democràtica Alemanya. Inicià 

converses amb l’URSS i Polònia... Les dues Alemanyes foren acceptades a 

l’ONU (1973). 

W. Brandt davant el cenotafi del getto  

jueu de Varsòvia, com a representant  

dels “altres” alemanys, 1970.  

Brant i Breznez, mandatari 

soviètic 
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- França, reticent al lideratge dels EE.UU. A 

finals dels 50 es nega sometre la seva flota i 

política exterior a l’OTAN. De Gaulle acaba 

retirant França de l’estructura militar d’aquest 

organisme. Inicia la independència en 

tecnologia nuclear i les relacions 

diplomàtiques independents (Xina, 1964) 

Charles  De Gaulle (1890-1970)  
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1848: Creació del Consell d’Europa i apropament de França i Alemanya. 

1957: Tractat de Roma i creació de la Comunitat Econòmica Europea (base 

de la futura U.E.) 

Els 6 països que signaren el 

Tractat de Roma. 

Signatura del Tractat de Roma 

C.Aranda & J.Manero 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/EGKS.png


Protestes i crítiques a la política dels EE.UU. al món (Vietnam, Amèrica 

Llatina), des d’Europa i dins del mateix país. 
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La fi de la Guerra Freda 

Final 

Perestroika (85) 

Desapareix l’URSS 

C.Aranda & J.Manero 


