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Tensions i conflictes (1914-1939)

● Primera Guerra Mundial:
– Orígens i causes

– Desenvolupament

– Conseqüències

● Període d'entreguerres
– Feliços anys vint

– Crack del 29 i Gran Depressió

● Una època de canvi



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● Els orígens: La Pau Armada (1870-1914)
– Alemanya era la potència dominant a Europa.

– Bismarck crea el Sistema d'Aliances (Alemanya, 
Àustria i Rússia)

– Objectius:
● Aïllar França (Alsàcia i Lorena)
● Mantenir la pau als Balcans



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● La Pau Armada (1870-1914)
– Accedeix al tro el Kàiser Guillem II: política exterior 

més agressiva. El 1890 Bismarck és destituït. 

– S'estableixen dos blocs d'aliances: 
● Triple Aliança (Alemanya, Àustria i Itàlia)
● Triple Entesa (França, Rússia i Regne Unit)



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● La Pau Armada (1870-1914)
– Té lloc una important cursa d'armaments, per por 

a les altres potències europees.



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● Rivalitat entre les potències:
– França-Alemanya: rivalitat colonial

● 1a Crisi del Marroc (1905): Alemanya no vol que França 
estableixi un protectorat al Marroc

● 2a Crisi del Marroc (1911): Alemanya aconsegueix territoris 
al Congo a canvi de reconèixer el protectorat

– Gran Bretanya-Alemanya: rivalitat econòmica.
● Alemanya va ampliar la seva flota per competir amb la 

britànica

– Àustria-Rússia: rivalitat pels Balcans 



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● El conflicte dels 
Balcans:
– 1a Guerra (1912): 

Sèrbia, Bulgària i 
Grècia derroten 
l'Imperi Otomà

– 2a Guerra (1913): 
Sèrbia derrota 
Bulgària



  

La Primera Guerra Mundial. 
Els orígens

● Les crisis balcàniques i les grans potències:
– Àustria es va annexar Bòsnia (1908)

– Rússia donava suport a Sèrbia, que reclamava el 
domini de Bòsnia.



  

La Primera Guerra Mundial.
L'esclat

● L'esclat del conflicte: estiu del 1914.
– 28 de juny: mor assassinat l'arxiduc Francesc 

Ferran, l'hereu de l'I. Austrohongarès



  

La Primera Guerra Mundial. 
L'esclat

● L'assassí era un 
nacionalista serbi del 
grup terrorista Mà 
Negra.

● Àustria va donar un 
ultimàtum a Sèrbia.

● Sèrbia no el va 
acceptar i Àustria li va 
declarar la guerra.



  

La Primera Guerra Mundial. L'esclat

● Les aliances van entrar en funcionament:
– Àustria declara la guerra a Sèrbia.

– Rússia declara la guerra a Àustria.

– Alemanya declara la guerra a Rússia.

– França declara la guerra a Alemanya.

– Alemanya ataca a França envaint Bèlgica i el 
Regne Unit declara la guerra a Alemanya.

● L'inici i les causes de la IGM

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/geografia-e-historia/como-empezo-la-primera-guerra-mundial-2437


  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

● A Europa es va anomenar “La Gran Guerra”
– Va ser una veritable Guerra Mundial:

● Van participar la majoria dels països europeus i els seus 
imperis colonials.

● Van intervenir altres països: els EEUU o el Japó

● Bàndols:
– Triple Entesa + Itàlia (va canviar de bàndol) + EEUU 

+ Romania i Grècia

– Triple Aliança + Turquia + Bulgària



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

● 1a fase: GUERRA DE MOVIMENTS (Estiu 1914)
– Alemanya envaeix Bèlgica per atacar França. No 

volia lluitar en dos fronts.

– Els francesos aconsegueixen aturar-los a la Batalla 
del Marne.

– Els alemanys derroten els russos a Tannenberg.



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

● 2a fase: GUERRA DE TRINXERES (1914-1917)
– Guerra defensiva: trinxeres, metralladores... Molt 

pocs avenços. Gran desgast



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

– Batalles per intentar canviar la situació: enorme 
quantitat de víctimes i escassos avenços

● Batalla de Verdun (Febrer 1916): atac alemany
● Batalla del Somme (Juliol 1916): atac britànic



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

– Com que no hi havia avenços, els aliats van atacar 
altres zones:

● Mediterrani, per aïllar Turquia.
● Colònies alemanyes a l'Àfrica.
● Territoris de l'Imperi Otomà a l'Orient Mitjà.

– Bloqueig naval dels britànics a Alemanya, que va 
contraatacar amb la guerra submarina.



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

● 3a fase: CRISI DEL 1917
– Revolució Russa: el Tsar va ser destronat i Rússia 

va sortir de la guerra. Va signar la Pau de Brest-
Litovsk, que donava molts territoris a Alemanya.

– Els EEUU entren a la guerra per l'atac de 
submarins alemanys als seus vaixells que portaven 
subministraments als aliats.



  

La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

● 4a fase: EL FINAL DE LA GUERRA (1918)
– L'entrada dels EEUU (1a potència industrial) va 

alterar l'equilibri de forces

– Els imperis centrals no van poder resistir la durada 
de la guerra i es van anar rendint: primer Turquia, 
després Àustria i, finalment, Alemanya.

– No va ser una derrota militar, l'economia alemanya 
no va poder fer front a un conflicte tan llarg contra 
els aliats.



  

Un nou tipus de guerra

● Economia de guerra: tota l'economia 
supeditada al conflicte.
– Estat intervencionista

– No hi havia llibertat econòmica 

● Propaganda:
– Manipulació de la informació

– Odi envers l'enemic



  

Un nou tipus de guerra

● El paper de la dona:
– Feina a les fàbriques i al camps: un paper decisiu

– Reforç al moviment sufragista



  

Un nou tipus de guerra

● Noves armes:
– Aviació: a l'inici només tasques d'observació, però 

després un element d'atac.



  

Un nou tipus de guerra

● Blindats: 
– Protecció de la infanteria

– Portaven canons i metralladores

– Dissenyats per atacar les trinxeres



  

Un nou tipus de guerra

● Submarins:
– Alemanys per frenar el comerç britànic



  

Un nou tipus de guerra

● Artilleria:
– Metralladores

– Morters

– Canons de més calibre



  

Un nou tipus de guerra

● Armes químiques:
– Gas mostassa



  

Les conseqüències de la guerra

● Demogràfiques:
– Més de 8.000.000 de morts

– Més de 9.000.000 de ferits

– Descens de la natalitat (majoria de víctimes: homes 
joves)



  

Les conseqüències de la guerra

● Territorials:
– Alemanya: 

● Pèrdua colònies
● Pèrdua Alsàcia, 

Lorena i Sarre
● Pèrdua corredor 

Danzig

– I. Austrohongarès 
desapareix:

● Nous estats: Àustria, 
Hongria i 
Txecoslovàquia

● Pèrdues territorials



  

Les conseqüències de la guerra

● Territorials:
– I. Otomà:

● Turquia
● Pèrdues a l'Orient 

Mitjà (Regne Unit i 
França)

● Pèrdua illes (Grècia i 
Itàlia)

– Iugoslàvia: nou Estat 
als Balcans

– Nous Estats: aïllar la 
URSS 



  

Les conseqüències de la guerra



  

Les conseqüències de la guerra

● Pau de París:
– Un tractat amb cada Estat

– Objectius:
● Tenir controlada Alemanya
● Mantenir l'equilibri: colònies i Balcans
● Aïllar Rússia: por a l'expansió del comunisme i la 

revolució

– Base ideològica: 14 punts de W. Wilson, President 
dels EEUU (Document 37, pàgina 145)



  

Les conseqüències de la guerra

● Tractat de Versalles (amb Alemanya):
– Alemanya culpable única del conflicte

– Enormes reparacions de guerra

– Limitació de l'exèrcit i Renània desmilitaritzada.

● Revenja impulsada per França i Bèlgica que va 
ser una de les causes de la 2a GM (Desig de 
revenja alemany)



  

Les conseqüències de la guerra

● Creació de la Societat de Nacions (precedent 
de l'ONU)
– Objectiu: resoldre pacíficament els conflictes 

internacionals

– Va ser un fracàs: no va evitar l'esclat de la 2a GM
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