
  

La Segona Guerra Mundial
(1939-1945)



  

La IIGM (1939-1945)

● Causes
● La guerra:

– 1a fase: Victòries de l'Eix

– 2a fase: Victòries aliades

● Organització de la Pau: 
– Conferències

– ONU

● Conseqüències 



  

Les causes (1930-1939)

● Crack del 29: crisi econòmica a nivell mundial. 
Augment del nacionalisme.
– Europa: ascens del feixisme i el nazisme
– Àsia: Japó envaeix Manxúria



  

Les causes (1930-1939)
● Societat de Nacions va ser ineficaç:

– Expulsió del Japó el 1933
– Hitler treu Alemanya de la SDN també el 1933
– Expulsió d'Itàlia el 1937

● La SDN no va aconseguir aturar les polítiques 
agressives dels països feixistes



  

Les causes (1930-1939)
● Col·laboració entre els feixismes:

– Itàlia i Alemanya ajuden els franquistes a la Guerra 
Civil espanyola

– Octubre de 1936: Eix Berlín-Roma



  

Les causes (1930-1939)

● Col·laboració entre els feixismes:
– Pacte Anti-Komintern (contra la URSS) entre el 

Japó i Alemanya el novembre del 1936
– Itàlia s'afegeix i es crea l'Eix Berlín-Roma-Tòquio



  

Les causes (1930-1939)

● Política d'apaivagament:
– Les potències europees van cedir davant Hitler i les 

seves pretensions:
● Incompliment Tractat de Versalles
● Annexió d'Àustria
● Annexió dels Sudets (Conferència de Munic) 
● Invasió de la resta de Txecoslovàquia



  

Les causes (1930-1939)

● Causa directa: la invasió de Polònia (1 de 
setembre de 1939)
– Pacte de no agressió entre Alemanya i la URSS
– Polònia tenia un pacte de protecció amb França i 

Regne Unit



  

Les causes (1930-1939)

● Pacte Germano-soviètic:
– Repartiment de Polònia
– Hitler s'assegurava tranquil·litat a la frontera oriental

– Stalin guanyava temps per organitzar l'exèrcit i 
recuperava Finlàndia i els Estats Bàltics



  

1a fase de la IIGM (1939-1941)

● Conquestes alemanyes gràcies a la Blitzkrieg 
(guerra llampec)

● Polònia: 1 mes
● Dinamarca i Noruega

(abril 1940)
● Holanda i Bèlgica (maig

1940) per atacar França
● París (juny 1940)



  

1a fase de la IIGM (1939-1941)



  

1a fase de la IIGM (1939-1941)



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)
● França dividida en 2:

– Nord ocupat per Alemanya
– Sud-est i colònies: França de Vichy, sotmesa a 

Hitler i governada pel general Petain



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)

● Al Regne Unit passa a ser primer Ministre 
Winston Churchill.

● Hitler es planteja envair la illa, però la flota 
britànica és superior.

● Començarà la Batalla d'Anglaterra: 
enfrontament aeri en el que Alemanya no pot 
vèncer.



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)

● Itàlia va entrar en 
guerra al costat 
d'Alemanya. Volia 
ampliar el seu domini 
a la Mediterrània.

● Els alemanys van 
haver d'ajudar-los al 
nord d'Àfrica i a 
Grècia.



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)
● Front Oriental: 

– Hitler decideix atacar 
la URSS (el seu gran 
enemic)

– Inici Operació 
Barbarroja: 22 de juny 
1941

– 3 milions de soldats



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)

● Operació Barbarroja: va fracassar per l'arribada 
de l'hivern

● Stalin va tenir temps de reorganitzar l'exèrcit
● El front oriental va ser el més dur de tota la 

guerra



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)

● Japó: dictadura militar. General Tojo
● Expansionisme pel Pacífic.
● Xoc amb els interessos dels EEUU



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)
● Guerra del Pacífic:

– Atac sobre Pearl Harbour (7/12/1941)
– Els EEUU entren a la guerra



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)
● El nou ordre dels totalitarismes:

– Hitler imposa les seves polítiques a tota Europa
– Persecució dels jueus i camps de concentració



  

La 1a fase de la IIGM (1939-1941)



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● 1942: any decisiu. Derrotes importants de l'eix:
● Stalingrad (agost 1942 - febrer 1943):

– Objectiu d'Alemanya: controlar el petroli del Caucas



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Stalingrad:

– Els soviètics van resistir l'atac inicial
– Lluita edifici a edifici
– Van capturar el 6è exèrcit de Von Paulus (250.000 

soldats), que finalment es va rendir, incomplint les 
ordres de Hitler

– En total van morir més d'un milió d'homes



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● El-Alamein (octubre-novembre 1942):
– Intent alemany de conquerir Egipte per controlar el 

petroli de l'Orient Mitjà
– Derrota de les tropes de Rommel i final de 

l'Africakorps



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Midway (juny 1942):

– Victòria dels EEUU sobre el Japó
– El Japó va perdre una part important de la seva flota



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● 1943 és l'any dels contraatacs aliats, que 
prenen la iniciativa de la guerra

● 3 fronts:
– Front Oriental: Batalla de Kursk
– Front del Mediterrani: invasió de Sicília i del sud 

d'Itàlia
– Front del Pacífic: Batalla de Guadalcanal 



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Batalla de Kursk

– Atac alemany, que acaba amb victòria soviètica 
– La batalla amb més avions i tancs de la Història
– Els alemanys van perdre la seva capacitat ofensiva



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Invasió d'Itàlia:

– Inici de la invasió a 
Sicília.

– El rei destitueix 
Mussolini i atorga el 
poder a Badoglio

– Els alemanys frenen 
l'avenç aliat a 
Montecassino

– Al nord creen la 
República Social 
Italiana, liderada per 
Mussolini



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● Front del Pacífic:
– Batalla de Guadalcanal: punt d'inflexió i inici de les 

victòries aliades
– Avenç aliat illa a illa



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● Ofensives finals aliades (1944-1945):
– Victòries soviètiques a l'est (1944)
– Desembarcament de Normandia (6/6/1944)
– Victòries a Iwojima i Okinawa (inicis 1945)
– Bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki 

(agost 1945)



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Front Oriental:



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● Front occidental:
– Stalin demana obrir un nou front
– Els aliats volen arribar a Berlín abans que els 

soviètics
– Organitzen el Desembarcament de Normandia 

(6/6/1944). Important el paper de Joan Pujol 
(Garbo), agent doble que va passar informació falsa 
als alemanys



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● El Desembarcament de Normandia



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● Els alemanys van contraatacar a la Batalla de 

les Ardenes, però van ser derrotats
● Les ciutats alemanyes seguien sent 

bombardejades. Ex: a Dresden van morir 
150.000 persones en 2 dies



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● A finals d'abril de 1945 els soviètics arriben a 
Berlín

● 30 d'abril de 1945 Hitler es suïcida



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● 2 de maig Berlín és conquerida
● 8 de maig de 1945: rendició incondicional 

d'Alemanya i final de la guerra a Europa



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● Front del Pacífic:
– Noves victòries dels EEUU: Iwojima (febrer 1945) i 

Okinawa (abril 1945)
– Moltíssimes baixes pel la resistència fins al límit de 

l'exèrcit japonès



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● Bombes atòmiques: decisió controvertida del 
president Truman. La justificació va ser acabar 
la guerra evitant més baixes americanes



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)
● 6 d'agost de 1945: Hiroshima
● 8 d'agost de 1945: Nagasaki



  

La 2a fase de la IIGM (1942-1945)

● 2 de setembre de 1945: rendició incondicional 
del Japó

● Final de la Segona Guerra Mundial
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