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1. La formació de blocs

• Eliminat el feixisme, nomes queden 2 ideologies al 
món: capitalisme i socialisme 

• Capitalisme: 
• Europa Occ, Amèrica, Austràlia i Japó 
• Llibertat econòmica, predomini de mercat i 

propietat privada. 
• El sistema polític sol ser el liberaldemocràtic amb 

sufragi universal. 
• Socialisme real: 

• URSS y Europa de l’Est 
• Desparició propietat privada, col·lectivització de 

l’economia. 
• Aquests blocs portarà a la Guerra Freda 
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1. La formació de blocs

• La Conferència de Ialta divideix Europa en dues 
zones d’influència (Occident-URSS) 

• EUA i URSS optaran per extendre la seva zona 
d’influència 

• La URSS estableix “democràcies populars” a la seva 
zona (Polònia, Romania, Hongria, Txecoslovàquia, 
Bulgària, Alemanya Or., Albània i Iugoslàvia. 

• Truman envia vaixells al Mediterrani Oriental per 
evitar que Grècia entrés en el bloc soviètic 

• EUA jugarà un paper hegemònic a l’ONU 
• Stalin volia extendre el comunisme.  
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1. La formació de blocs

• 1947: Es confirma la ruptura 
• EUA: Truman opta per una política d’intervenció per 

aconseguir una contenció del comunisme a Europa 
(doctrina Truman) 

• Es crea la CIA 
• Es crea el Pla Marshall d’ajut a Europa. Crèdits i 

donacions a canvi d’expulsar ministres comunistes. 
• URSS: Convoca a Polònia reunió de dirigents 

comunistes per a lluitar contra l’imperialisme EUA 
• 1948: A Txecoslovàquia s’obliga al president a dimitir 

i a cedir el poder al Partit Comunista. 
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1. La formació de blocs

• Fou el primer escenari de la Guerra Freda 
• La URSS introdueixen el comunisme a la seva part. 

Els aliats occ. decideixen unificar les seves parts i 
crear un Estat federal alemany. 

• Els soviètics aïllen el sector occidental de Berlín 
• 1949: Es divideix Alemanya en RDA i RFA 
• Berlín queda també dividit. 
• 1954: RFA ingressa a l’OTAN i RDA al Pacte de 

Varsòvia 
• 1961: Construcció del mur per evitar fugides de la 

part soviètica (Khruitxov) 
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1. La formació de blocs

• Els EUA impulsen una política anticomunista 
fonamentada en les aliances occidentals i l’amenaça 
nuclear. 

• 1949:Creació de l’OTAN i Pacte de Bagdad (control 
de l’Orient Mitjà amb Turquia, Iraq i Pakistan) 

• 1947: Creació del Kominform per a coordinar les 
polítiques comunistes 

• 1949: Creació del Comecon 
• 1955: Pacte de Varsovia 
• 1950: Tractat bilateral URSS-Xina i 1954 URSS-

Vietnam delNord 

http://www.wirikuta.org/comala/wp-content/uploads/otan.jpg
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2. Els conflictes de la Guerra Freda

• Guerra de Corea (1950-1953) 
• Corea és ocupada pels EUA (Sud) i URSS (Nord), 

després de la derrota japonesa. 
• 1949: Retirada d’exèrcits EUA i URSS 
• 1950: Stalin anima a Corea del Nord a envair el 

Sud 
• EUA envia a McArthur i atura l’invasió. Xina 

s’alinea amb URSS. 
• Armistici de Panmunjom 1953: Consolida les 2 

Corees. 
• 3 anys i 1 milió de morts.  
• Va accelerar curs armamentística 
• EUA i Japó es converteixen en aliat per frenar el 

comunisme 
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2. Els conflictes de la Guerra Freda



H.M.C. 12

2. Els conflictes de la Guerra Freda

• Guerrra del Vietnam (1957-1975) 
• 1954: Conferència de Ginebra ratifica divisió del 

Vietnam. 
• Ho Chi Minh proclama l’unificació des del Nord 

amb suport soviètic 
• Al 1960 es crea al Sud el Vietcong, braç armat del 

Front d’alliberament favorable a la URSS 
• EUA recolza el Sud amb tropes i armament 
• EUA no pot amb les guerrilles 
• 1968: S’inicien negociacions 
• Nixon inicia la retirada però intensifica els 

bombardejos a Laos i Cambodja 
• 1975 es retira definitivament els EUA i s’unifica 

sota regim comunista el Vietnam
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2. Els conflictes de la Guerra Freda
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2. Els conflictes de la Guerra Freda

• El conflicte intern a Cambodja (1967) 
• Un conflicte intern dins de Cambodja (antiga 

Indoxina francesa) l’aprofiten de nou els dos 
blocs per donar suport als bàndols enfrontats. 

• Els khmers rojos (guerrilla comunista) va iniciar 
una guerra contra el govern de dretes i 
prooccidental. 

• Amb la retirada dels EUA del Vietnam, el líder 
khmer Pol Pot va implantar una dictadura 

• La dictadura va anar acompanyada d’una forta 
repressió. 

• Una invasió vietnamita va acabar amb el poder 
khmer.
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2. Els conflictes de la Guerra Freda
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2. Els conflictes de la Guerra Freda

• El conflicte del Canal de Suez (1956) 
• A Egipte s’havia enderrocat la monarquia, i 

s’havia proclamat una República amb Nasser al 
capdavant. 

• Va decidir construir la presa d’Assuan. La URSS li 
va concedir un préstec després d’haver-lo 
desestimat els EUA. 

• Nasser va decidir nacionalitzar el Canal de Suez, 
gestionat fins aleshores per francesos i britànics. 

• França, Gran Bretanya i Israel ocupen territori 
Egipci. 

• EUA els recomana de marxar per evitar un 
conflicte directe amb la URSS.
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2. Els conflictes de la Guerra Freda
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2. Els conflictes de la Guerra Freda

• Crisi dels míssils de Cuba (1961) 
• 1959: Castro entra a l’Havana i acaba amb la 

dictadura de Batista (aliat dels EUA) 
• Inicialment Castro era més nacionalista que 

comunista 
• EUA proclama boicot econòmic (sucre) i suports 

als exiliats cubans 
• 1960: Tractat comercial i militar amb URSS 
• 1961: Intent frustrat anticastrista (badia de 

Cochinos) provoca acord per instal·lar míssils a 
Cuba 

• Kennedy ordena bloqueig naval. Khruitxov retira 
els vaixells que portaven l’armament a Cuba.
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2. Els conflictes de la Guerra Freda
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3. Els anys de la coexistència pacífica

• 1953: Mort d’Stalin. Khruixov denuncia públicament 
els errors d’Stalin 

• Es proclama des de l’URSS la coexistència pacífica, la 
no exportació de la revolució i la disolució del 
Kominform. 

• 1956: Eisenhower arriba a la presidència. Aparta del 
poder a McCarthy i acaba amb la “cacera de bruixes”. 

• 1960: Kennedy arriba al poder. “Nova frontera”. 
Polítiques per afrontar la pobresa i desenvolupar la 
pau i el desenvolupament científic (conquesta espai).
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3. Els anys de la coexistència pacífica

• S’inicia un període de negociació. 
• La cursa d’armaments permetia destruir-se 

mutuament 
• Els costos de l’armamentisme eren massa elevats 
• La descolonització provoca nova correlació de forces 
• Sorgiment dels no alineats 
• 1961: Primera entrevista Kennedy-Khruixov 
• Telèfon roig: Línia directa Washington-Moscou 
• 1972: Acords Salt limiten augment armes nuclears
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3. Els anys de la coexistència pacífica

• 1979: Intervenció soviètica a l’Afganistan 
• EUA proclama boicot a Jocs Olímpics de Moscou de 

1980 i sancions econòmiques 
• Reagan envaeix l’illa de Grenada, dona suport a les 

dictadures de Salvador i Hondures i declara boicot a 
Nicaragua 

• URSS boicot a Olimpiades de Los Angeles de 1984 
• Reagan respon amb la “guerra de les galàxies” 
• Aquesta nova curs va empobrir encara més l’URSS i 

va facilitar els canvis a finals dels 80
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4. Problemes interns dels blocs

• 1948: El mariscal Tito es fa càrrec de Iugoslàvia 
• Es distancia de l’URSS. No forma part del Pacte de 

Varsovia 
• Lidera els estats no alineats 
• 1949: Revolució xinesa. Però al 1959 es distancien 

de l’URSS. Van tenir conflictes territorials amb 
l’URSS (riu Ussuri). 

• Albania va donar suport a Xina, allunyant-se de 
l’òrbita soviètica



H.M.C. 26

4. Problemes interns dels blocs

• Revolta a Hongria 
• 1956: Moviment sindicalista i universitari per a 

reclamar millores socials 
• Nagy proclama la neutralitat de Hongria i 

l’abandonament del Pacte de Varsovia 
• L’URSS envaeix Hongria. Enfrontaments violents 

a Budapest. 
• Nagy es deportat i executat al 1958
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4. Problemes interns dels blocs

• Revolta a Txecoslovàquia 
• Dubcek al 1968 inicia a Txecoslovàquia un 

procés democratitzador (“primavera de Praga”) 
• Es proclama un estat federal: Txèquia i 

Eslovàquia. 
• Les tropes del Pacte de Varsovia envaeixen 

ocupen Praga el 21 d’agost de 1968 
• Els intents reformistes de Dubcek foren aturades
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4. Problemes interns dels blocs

• De Gaulle va ser crític enfront el lideratge 
nordamericà. Va sortir de l’estructura militar de la 
OTAN i va establir relacions amb Xina. 

• Willy Brandt va iniciar relacions amb la RDA, URSS i 
Polónia. 

• Consolidació de la col·laboració franco-germànica 
• 1957: Tractat de Roma. Es crea la CEE per enfortir 

Europa enfront dels EUA
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4. Problemes interns dels blocs

• Intervenció dels EUA a Amèrica Llatina 
• Interessos econòmics de les multinacionals amb 

les oligarquies locals. 
• Por a l’expansió revolucionària cubana 
• Che Guevara lluitarà per extendre la revolució. 

Mor a Bolívia al 1967 
• EUA dona suport a les dictadures militars 

(Hondures, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Bolívia, Paraguai, ...) 

• Intervenc ions d i rectes (Guatemala, E l 
Salvador, ...) o indirectes (Xile o Argentina)
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4. Problemes interns dels blocs



H.M.C. 31

4. Problemes interns dels blocs

• Els moviments dels no alineats: 
• Conferència de Bandung 1955: Els nous estats 

independents reclamen la no alineació amb cap 
superpotència. Tito IU, Nasser EG i Sukarno IN 
lideren el moviment. 

• 1961: Primer conferència a Belgrad de països no 
alineats 

• El 1970 a Lusaka reclamen solucions al 
subdesenvolupament 

• Malgrat les dificultats, van contribuir a la 
distensió.
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4. Problemes interns dels blocs


