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1. Les causes de la 2ª Guerra Mundial

• La política expansionista de l’Alemanya nazi 
• 1933: Hitler: sortida de la Societat de Nacions (SDN) 

• A l’igual que Japó (invasió Xina, 1931) i Itàlia 
(invasió d’Abissínia, 1935) 

• Conquerir espai vital, forjar el Gran Reich, fets 
consumats 
• Annexió del Sarre (1935) 
• Rearmament societat 
• Servei militar obligatori 
• Creació d’una força aèria 
• Remilitarització de Renània 

• Trencament del Tractat de Versalles 
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1. Les causes de la 2ª Guerra Mundial

• La feblesa de les democràcies 
• 1936: Eix Roma-Berlin 
• Pacte Antikomintern: Japó i Alemanya; després 

Itàlia, Hongria i Espanya 
• Política de no-intervenció: a la Guerra Civil espanyola 

• Immobilisme davant de Hitler 
• Política d’apaigavament: dirigida per Chamberlain 

(Gran Bretanya) 
• No opossar-se frontalment a l’acció nazi 
• A més Hitler podia ser un aliat davant el 

comunisme 
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1. Les causes de la 2ª Guerra Mundial

• L’Anschluss i el primer expansionisme nazi 
• Anschluss (1938): annexió d’Àustria 
• Annexió dels Sudets (a Txecoslovàquia) 
• Conferència de Munic: reunió amb Gran Bretanya, 

França i Itàlia: acceptació de l’ocupació 
• Annexions de: 

• Alemanya: Txecoslovàquia sencera; Memel 
(Lituània) 

• Itàlia: Albània 
• Pacte d’Acer (maig, 1939) entre Itàlia i Alemanya: 

enfront de l’alarma de les democràcies 
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1. Les causes de la 2ª Guerra Mundial

• L’esclat de la guerra a Europa 
• Pacte Germanosoviètic (agost, 1939): firmat per 

Molotov i Von Ribbentrop 
• Deixar de banda el conflicte entre les 2 potències 
• Clàusules secretes per a la repartició de Polònia i 

reconeixememt del control de l’URSS sobre 
alguns països 

• Danzig: ciutat lliure de Polònia, reclamada per Hitler; 
punt d’inici per a la invasió de Polònia l’1 de 
setembre de 1939. 
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1. Les causes de la 2ª Guerra Mundial

• L’imperialisme japonès a Àsia 
• Japó: la gran potència capitalista a l’Orient Llunyà 

• Pràctica militarista 
• Política expansionista a l’Àsia 
• Disposar d’un “espai vital” propi (dominar l’Àsia, extreure 

matèries primeres i exportar productes) 
• Invasió japonesa de la regió de Manxúria (Xina; 

1932): condemna SDN 
• Crear una gran força naval: futura expansió pel Pacífic 

• 1937: invasió nord de la Xina; pacte amb Roma i 
Berlín 

• 1938: objectiu: crear la Gran Àsia 
• 1939: inici 2ª GM: afeblia els països europeus sobre el control de 

les colònies asiàtiques 
• 1940: ocupació d’Indoxina i atacs contra la Xina 
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2. El desenvolupament de la guerra
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2. El desenvolupament de la guerra

• Les victòries alemanyes. La “guerra llampec”  
• Guerra llampec (Blitzkrieg): nou tipus de guerra 

(sorpresa i rapidesa de moviments) 
• Wehrmacht, panzer 

• Setembre, 1939: Polònia 
• Primavera, 1940: Dinamarca i Noruega 

• GB: dimissió Chamberlain, pujada de Churchill 
• Maig, 1940: Països Baixos i Bèlgica 

• Objectiu França; Línia Maginot; Dunkerque 
• Juny, 1940: entrada d’Itàlia a la guerra; arribada a 

París 
• Dues zones: nord (control alemany); sud (Estat 

“titella” amb capital a Vichy) 
• A Londres: De Gaulle: resistència francesa 
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2. El desenvolupament de la guerra

• La batalla d’Anglaterra i la guerra del desert 
• Estiu 1940: batalla d’Anglaterra (únic perill alemany) 

• Per aire: intensos bombardejos (Luftwaffe); 
rèplica de la RAF 

• Per mar: no es va aconseguir doblegar la 
resistència anglesa (ajuda dels EE.UU.) 

• Al nord d’Àfrica 
• (1940-41) Itàlia ataca Egipte (protectorat anglès) 
• Intervenció Afrikakorps: mariscal Rommel 

(1941), guerra del desert 
• Contraofensiva britànica: general Montgomery: 

El-Alameny (1942). Tunísia (1943). 
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2. El desenvolupament de la guerra

• La campanya contra la URSS 
• Operació Barba-roja: preparada des de 1940 

• 1940: Hongria, Romania i Bulgària 
• 1941: Bulgària, Iugoslàvia, Grècia 

• Juny, 1941: campanya de Rússia: intentar: 
• destruir el règim bolxevic 
• Sotmetre els pobles eslaus 
• Dur a terme una expansió territorial 

• Resistència soviètica: 
• Moscou: no es va conquerir Moscou (1941) 
• Leningrad (1941-1944): resistència al setge 
• Stalingrad: batalla (1943); primera derrota 

alemanya, inici del declivi nazi 
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2. El desenvolupament de la guerra
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2. El desenvolupament de la guerra
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2. El desenvolupament de la guerra

• La guerra al Pacífic. La intervenció dels EE.UU. 
• Desembre, 1941: Pearl Harbour 

• Expansionisme nipó 
• Roosevelt: declara la guerra al Japó, Itàlia i 

Alemanya 
• Mundialització de la guerra 

• 1941-1942: avanç japonés imparable 
• 1942: Batalla del mar del Corall, Midway 
• 1943: Guadalcanal: inici del declivi nipó 
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2. El desenvolupament de la guerra
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2. El desenvolupament de la guerra

• La derrota nazi 
• Primavera, 1943: dos bàndols amb gran diferència: 

• Aliats: GB, EE.UU., i URSS 
• Eix: Itàlia, Alemanya i Japó 

• La campanya d’Itàlia (dues parts) 
• Front est (1944): avanç de l’Exèrcit Roig 
• Front oest (1944): desembarcament angloamericà a 

Normandia; alliberament de París 
• 1945, esfondrament final d’Alemanya 

• Alliberament d’Hongria i Polònia 
• Arribada de les tropes soviètiques a Berlín 
• Suicidi de Hitler 
• Mussolini: capturat i executat per la resistència 
• Rendició incondicional del III Reich 
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2. El desenvolupament de la guerra

• La derrota japonesa 
• Ofensiva americana en 2 direccions: 

• Des d’Austràlia a les Filipines (General Mac 
Arthur) 

• Des de les Hawaii cap el Japó per l’est 
• 1944: batalla de Leyte, kamikazes 
• 1945: batalles d’Iwo Jima i Okinawa 

• Truman (successor de Roosevelt): bombes 
atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki: fi de la guerra 
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3. Europa sota el domini nazi

• L’ocupació nazi 
• Països ocupats pel Reich: administrats i controlats 

pels alemanys 
• Explotació i esclavització en benefici d’Alemanya 

• Pillatge sobre els recursos humans i materials 
dels països ocupats 

• Producció d’allò que necessitava el Reich 
• Imposició amb règim del terror 

• Camps de concentració a tots els que oferien 
resistència 

• Eliminació de tots els jueus 
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3. Europa sota el domini nazi

• Els camps de concentració 
• Iniciats el 1933: Dachau: detinguts polítics, grups 

ètnics i religiosos, homosexuals... 
• 1938: Mauthausen i Ravensbrück: on van ser enviats 

els republicans espanyols 
• El més representatiu: Auschwitz-Birkenau: un camp 

d’extermini: van anar-hi polonesos, russos, gitanos, 
jueus... 

• I des del 1942: camps més petits només d’extermini: 
per exemple Treblinka. 

• Els camps: espais tancats, els presoners en 
barracons, dures condicions de treball, i amb 
cambres de gas i forns crematoris. Gestionats per la 
SS, i en col.laboració amb grans empreses. 
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3. Europa sota el domini nazi
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3. Europa sota el domini nazi

• Col.laboració i resistència 
• Col.laboradors: industrials temerosos del comunisme 

o pels possibles beneficis; part de la població atreta 
pel nou ordre nazi (anticomunisme i estabilitat); 
influència pel règim de terror. 

• Resistència antifeixista: sentiment patriòtic, rebuig 
del nazisme i injustícia per l’ocupació. 
• Iugoslàvia: partisans, dirigits per Josip Broz (Tito) 
• Itàlia: moviment partisà antifeixista, contra la 

República de Saló. 
• França: liderat des de l’exterior pel general De 

Gaulle, a l’interior els maquis. 
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.

• L’impacte demogràfic 
• Més de 55 milions de morts; molta població civil a 

diferència  de la 1ª GM 
• Dimensió de guerra total; a més de la sofisticació de 

l’armament. 
• Elevat nombre de víctimes indirectes 
• Desplaçament de la població (30 milions d’europeus 

deambulant) 
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.

• L’impacte econòmic 
• Una gran dimensió econòmica: al servei de les 

necessitats bèl.liques 
• Al final del conflicte:  

• gran devastació 
• En els països on territorialment no va haver 

guerra: increment de la riquesa 
• Reconstrucció d’Europa:  

• aportació de recursos financers per part dels 
EE.UU. 

• Intervenció de l’Estatd 
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.

• L’impacte moral 
• La brutal.litat de les accions bèl.liques va questionar 

els valors morals 
• Nou concepte de dret internacional: “crims contra la 

humanitat” 
• Judici de Nuremberg 
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.

• Les conferències de pau 
• Entre els aliats, principalment els EE.UU., la URSSW i 

la Gran Bretanya 
• 1941: la Carta Atlàntica 
• 1943: Teheran 
• 1945:  

• Ialta (Crimea): màxima col.laboració entre els 
aliats; creació d’un nou organisme internacional 
per garantir la pau, l’ONU. 

• Postdam: van fixar la situació d’Alemanya 
• 1946: París: tractats de pau amb Itàlia, Romania, 

Bulgària, Hongria i Finlàndia. 



H.M.C. 34

4. Les conseqüències de la 2ª G. M.
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.

• L’ONU 
• Per substituir la SDN 

• Conferència de San Francisco (1945): aprovació 
de la Carta de l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU) 

• Assemblea General: tots els estat membres de l’ONU 
estan representats amb dret a vot 

• Secretari General: principal figura. 
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4. Les conseqüències de la 2ª G. M.
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