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Jo veia Alemanya encerclada d’enemics, ara en una heroica lluita defensiva que tenia lloc a 

l’estepa interminable de Rússia, a la sorra ardent del desert libi, ran del mur protector de l’Atlàntic 

i amb submarins a tots els oceans del món, a més del front interior, on les dones tornejaven gra-

nades i els homes muntaven tancs. [...] Al Danziger Neueste Nachrichten augmentaven de dia en 

dia les esqueles que, envoltades de negre i ornades amb la creu grega de doble ratlla, donaven 

testimoni de la mort en combat pel Führer, pel Poble i per la Pàtria.

Günter Grass, Tot pelant la ceba, 2007



168 BLOC 2.  CONFLICTES I CANVIS EN LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX07

j 7.1 Els passos previs

La Segona Guerra Mundial va començar després de la invasió de Polònia per part de 
l’exèrcit alemany, el dia 1 de setembre de 1939. Com havia passat en l’inici de la Gran 
Guerra, l’episodi concret del fet desencadenant fou el punt culminant d’un procés que 
s’havia covat els mesos i els anys anteriors.

Tres elements principals es van combinar en el 
període anterior al setembre de 1939. El primer 
va ser l’èxit de Hitler en la construcció del Ter-
cer Reich amb el seu projecte d’espai vital. Amb 
aquest èxit Alemanya havia aconseguit superar 
l’esperit del vell Tractat de Versalles sense rebre 
cap toc d’atenció veritablement amenaçant per 
part de la resta de potències europees.

El segon factor fou el potencial enorme de 
l’URSS, que es manifestava en un doble ves-
sant: d’una banda proposava als obrers d’arreu 
del món una revolució i, de l’altra, s’erigia com 
a rival econòmic de les nacions acostumades a 
protagonitzar els sistemes financers, productius 
i comercials. 

El tercer element va ser la feblesa dels go-
verns francès i britànic davant els projectes 
de Hitler i de Stalin. Aquesta feblesa era des-

tacable ja que França i Gran Bretanya, en principi, representaven els poders que havien 
de defensar allò que tant els havia costat construir: un model d’Estat liberal amb valors 
democràtics. 

Aquests tres factors es van combinar en un encreuament de decisions polítiques, pactes 
i agressions provocadores que van dur la humanitat a un conflicte terrorífic. Alguns 
d’aquests passos van ser la construcció de l’Eix Roma-Berlín l’octubre de 1936, el Pacte 
Antikomintern –signat entre Alemanya i el Japó el mes següent, al qual s’afegí Itàlia el 
gener de 1937–, l’atac japonès a la Xina el 1937, el reconeixement per part dels governs 
britànic i francès de l’annexió dels Sudets a la Conferència de Munich de 1938, la ga-
rantia britànica de protegir Polònia –expressada públicament a l’inici de 1939– i, final-
ment, el Pacte de no agressió signat entre alemanys i soviètics el 27 d’agost de 1939.

Col·locades així les peces, la decisió de Hitler d’enviar tropes a l’altra banda de la fron-
tera entre Alemanya i Polònia, un límit reconegut internacionalment després de la 
Primera Guerra Mundial, resultà violentament provocadora.

Fig. 7.1. El primer dia de la Conferència 
de Munich, el 29 de setembre de 1938, es 
deixaren fotografiar junts Mussolini, Hitler 
i els primers ministre britànic i francès, 
Neville Chamberlain i Édouard Daladier.

El Canceller del Reich Alemany i S.M. el Rei d’Itàlia i Albània, Emperador d’Etiòpia, creuen arribat 

el moment de confirmar amb un Pacte solemne els estrets llaços d’amistat i de solidaritat que exis-

teixen entre l’Alemanya nacionalsocialista i la Itàlia feixista. […] Si una d’elles es veu immersa en 

complicacions bèl·liques amb una o diverses potències, l’altra part contractant es posarà immedia-

tament al seu costat com a aliada i la recolzarà amb totes les seves forces militars per terra, mar i 

aire […].

Berlín, 22 de maig de 1939, any XVII de l’Era Feixista. 

Joachim von Ribbentrop, Galeazzo Ciano.

Fragment del Pacte d’Acer que refermava l’Eix Roma-Berlín
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j 7.2 El desenvolupament
del conflicte armat

L’èxit alemany fins al juny de 1941

El dia 1 de setembre de 1939 tropes alemanyes entraren a la ciutat polonesa de Gdansk 
(Danzig, en alemany). França i Gran Bretanya reaccionaren tot presentant a Alema-
nya sengles ultimàtums perquè en dos dies abandonés el territori envaït. En expirar el 
termini, la declaració de guerra resultava automàtica. Hitler no va fer cas de la pressió 
i, per tant, el 3 de setembre de 1939 hi havia una situació de guerra declarada entre 
Alemanya i els signants dels ultimàtums.

Les operacions militars entre les dues parts no es desencadenaren immediatament, sinó 
que els alemanys practicaren una tàctica d’efecte llampec amb la invasió de Polònia,
territori que per la banda oriental també va ser envaït per l’URSS el dia 17 de setembre. 
En haver-se signat el Pacte de no agressió germano-soviètic, el marc bèl·lic durant els 
mesos següents fou ben peculiar: l’URSS –que no estava en guerra amb França i Gran 
Bretanya– s’instal·là a la part est de Polònia i atacà Finlàndia, que signà la rendició el 
12 de març. Alhora, Alemanya exercí el control sobre la resta de Polònia i després llençà 
una ofensiva sobre Dinamarca i Noruega.

Fig. 7.2. Els atacs alemanys i soviètics 
convertiren Polònia en el centre de la pri-
mera fase de la Segona Guerra Mundial.
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La primera intervenció dels exèrcits aliats tingué lloc en la campanya de Noruega que, 
no obstant això, acabà amb la victòria alemanya el 10 de juny de 1940. Empès per l’èxit, 
Hitler es decidí a atacar els seus rivals occidentals, operació que va començar el 10 de 
maig de 1940 amb la invasió d’Holanda –el govern de la qual es rendí en cinc dies– i 
Bèlgica, que resistí només fins al dia 28 del mateix mes. Amb l’operació en aquests 
països, afins a britànics i francesos, les tropes alemanyes van aconseguir el doble efecte 
d’acostar-se a França i, a la vegada, de burlar-se del dispositiu que els francesos havien 
aixecat per evitar una invasió, la línia Maginot. I ho feien, com vint-i-cinc anys enrere, 
a través d’una guerra llampec, actualitzada amb l’ús de l’aviació i de vehicles de com-
bat blindats, com ara els tancs panzer.

L’ocupació de França no va tardar a esdevenir-se: el dia 5 de juny, els alemanys van 
llançar la seva ofensiva partint de les posicions belgues i només nou dies més tard en-
traren a París, després que el govern francès es retirés de la capital i la declarés ciutat 
«oberta» per evitar els bombardejos. Mentrestant, a centenars de quilòmetres al sud-
est, les tropes franceses van haver de mobilitzar-se per aturar una invasió de l’exèrcit 
d’Itàlia. El 22 de juny, Hitler obligà França a signar una rendició que implicava una 
reestructuració política i territorial: el nord del país i una franja a l’oest que arribava 
fins a la frontera espanyola passaren a dependre directament d’Alemanya, mentre que la 
resta del territori formava el nou estat francès, sotmès a la vigilància nazi i amb capital 
a Vichy, del qual el mariscal Pétain fou el responsable màxim.

Fig. 7.3. En la invasió els francesos pati-
ren 90 000 morts i 200 000 ferits, mentre 
que dos milions de persones foren detingu-
des. Es calcula que els alemanys van patir 
30000 baixes.
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El govern britànic va refusar la negociació d’una pau, oferta per Hitler, i es preparà per 
afrontar l’atac alemany, que finalment va començar el 16 de juliol de 1940. La batalla
d’Anglaterra va consistir, així, en un període d’atacs de l’aviació alemanya (Luftwaffe)
sobre diversos objectius anglesos, com ara els subministraments que passaven pel canal 
de la Mànega, els avions de la Royal Air Force (RAF) i, fins i tot, les ciutats angleses, 
accions que esdevingueren tot un símptoma del camí que prenia la guerra. 

Tot i la violència dels atacs, la RAF va resultar victoriosa i la batalla d’Anglaterra es considerà 
acabada el desembre de 1940, encara que la ciutat de Londres continuà patint bombardejos. 
Mentrestant, la guerra s’estengué a altres llocs. Els moviments de l’exèrcit italià a l’Àfrica 
oriental van provocar una ofensiva anglesa en territori de Somàlia entre el final de 1940 i el 
començament de 1941, i el consegüent enviament de tropes alemanyes per ajudar les italia-
nes. D’altra banda, el 6 d’abril de 1941 Alemanya inicià la invasió de Iugoslàvia i de Grècia, 
país aquest últim que havia rebutjat un primer intent d’invasió italiana. 

Dos nous fronts, per tant, s’obriren arran dels moviments italians (la guerra del desert i 
la batalla dels Balcans) i en els dos casos el potencial alemany tendí a imposar-se. Però 
l’abast mundial de la guerra tampoc no acabà aquí, ja que els japonesos aprofitaren el 
context bèl·lic per envair la Indoxina francesa i estendre el seu poder al Pacífic. A més, el 
Japó, Alemanya i Itàlia signaren el Pacte Tripartit el setembre de 1940, pel qual s’aixecava 
una aliança de grans dimensions que allargava l’Eix Berlín-Roma fins a Tòquio.

Tota la fúria i el poder de l’enemic ben aviat es dirigirà contra nosaltres. Hitler sap que haurà de 

dominar-nos en aquesta illa o perdrà la guerra [...]. Lluitarem a França, lluitarem als mars i als 

oceans, lluitarem amb confiança i força creixents a l’aire; defensarem la nostra illa a qualsevol preu. 

Lluitarem a les platges, lluitarem als llocs de desembarcament, lluitarem als camps i als carrers, 

lluitarem als turons, mai no ens rendirem.

Declaració del primer ministre britànic Winston Churchill el 18 de juny de 1940 (Churchill havia 

arribat al poder després de la dimissió de Neville Chamberlein arran de la derrota aliada a Noruega).

Intercanvi de cops: juny de 1941-primavera de 1943

A mitjan de l’any 1941 la guerra havia assolit una dimensió autènticament mundial. 
El seguit d’enfrontaments feia que algunes batalles prenguessin impulsos renovats a 
través de fases consecutives. Aquest fou el cas de l’anomenada batalla de l’Atlàntic,
enfrontament marítim i aeri que visqué una sèrie continuada d’etapes i alternatives des 
de l’inici de la guerra.

L’èxit de les primeres ofensives alemanyes animà Hitler a obrir un nou front contra 
l’URSS. De fet, el Pacte germano-soviètic suposà una contradicció que sorprengué tot el 
món, ja que havien arribat a un acord l’Imperi alemany antisocialista i el primer estat 
comunista i perquè Hitler havia afirmat al llibre La meva lluita la intenció d’estendre 
l’Imperi fins als Urals. Finalment, Alemanya llançà l’atac més enllà del territori polonès 
amb l’objectiu d’aconseguir la part europea de l’URSS en aproximadament tres mesos, 
maniobra que rebé el nom d’Operació Barba-roja.

Sense declaració prèvia, el 22 de juny de 1941 començà l’ofensiva alemanya i ben aviat 
es comprovà que la invasió no es resoldria en tan poc temps, ja que s’obrí un front molt 
llarg, estès entre Finlàndia i Romania. L’estratègia alemanya consistí a dividir aquesta 
gran extensió en tres parts –el nord, el centre i el sud, a les alçades aproximades de la 
mar Bàltica, Polònia i el Caucas, respectivament– amb maniobres combinades d’unes 
150 divisions.
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El factor sorpresa resultà positiu per als alemanys ja que, per exemple, l’atac per la zona 
central els permeté arribar a 350 quilòmetres de Moscou el dia 15 de juliol, després d’ha-
ver capturat més de mig milió de soldats de l’Exèrcit Roig.

El 5 de desembre la distància s’havia reduït a 35 quilòmetres i aquell dia tingué lloc una 
contraofensiva soviètica. Aquest contraatac va obligar els alemanys a retrocedir també en 
les altres dues parts del front, i l’Operació Barba-roja, que havia estat concebuda com una 
ofensiva ràpida, es va convertir en una guerra de desgast considerable, amb intercanvis 
d’ofensives i eterns setges de ciutats, que esgotaren els recursos i provocaren centenars 
de milers de morts. 

En aquest context tingué lloc la batalla de Stalingrad (en la ciutat coneguda actualment 
per Volvograd), entre el juny de 1942 i el febrer de 1943. Aquesta batalla, vençuda pels 
soviètics, fou la més llarga i sagnant de tota la guerra mundial. Per a Hitler, a més, la der-
rota suposà una pèssima notícia a la qual se sumaren, durant el maig de 1943, les derrotes 
a l’Atlàntic i al nord d’Àfrica. 

Fig. 7.4. L’Operació Barba-roja i la resposta soviètica posterior provocaren l’establiment d’un front 
gegantí entre la mar Bàltica i la mar Negra.
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La guerra al Pacífic

Tot coincidint amb l’etapa més triomfal de l’ofensiva alemanya a 
l’URSS, és a dir, l’inici del desembre de 1941, el govern japonès va 
decidir fer ús de la seva posició d’aliança amb Itàlia i Alemanya per 
entrar en guerra. I no ho va fer encarant les posicions franceses o bri-
tàniques que eren més properes a la mar del Japó, sinó atacant Pearl 
Harbor, la principal base militar dels Estats Units al Pacífic, situada a 
l’arxipèlag de Hawaii. L’atac, esdevingut el 7 de desembre de 1941, va 
significar un nou terrabastall en la dinàmica de la guerra. L’endemà, 
dia 8, el Congrés dels Estats Units va emetre la declaració de guerra 
al Japó. Poc després, el dia 11, els alemanys i els italians declararen 
la guerra als estatunidencs.

Els primers a prendre posicions en el nou marc bèl·lic foren els japonesos, que apro-
fitaren la destrucció dels vaixells ancorats a Pearl Harbor per imposar-se en tota la 
regió, iniciant-se així una guerra japonesa de conquesta a Malàisia i Filipines. Els 
paràmetres dels primers mesos de guerra a Europa es reproduïren a Àsia. Aquí fou 
l’Imperi del Sol Naixent la força que ofegà els enemics mitjançant ofensives ràpides i 
la imposició d’un règim de control autoritari, que pretenia desfer l’anterior influència 
dels estats occidentals en la zona del Pacífic.

No obstant això, mesos després l’exèrcit japonès patí una derrota que canvià novament 
la tendència del conjunt d’operacions. Entre els dies 3 i 7 de juny de 1942 tingué 
lloc la batalla de Midway, un arxipèlag on els japonesos foren derrotats per la marina 
dels Estats Units. Des d’aquest moment, l’Imperi nipó hagué d’incloure entre les seves 
estratègies la possibilitat de defensar-se.

Fig. 7.5. El bombardeig japonès sobre 
Pearl Harbor, sense declaració prèvia de 
guerra, va fer decidir als Estats Units de 
participar activament en el conflicte.

Fig. 7.6. El focus bèl·lic al Pacífic, obert 
el desembre de 1941, s’estengué durant la 
resta del conflicte.
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El domini aliat: primavera de 1943-agost de 1945

La derrota del Japó a les illes Midway s’esdevingué els mateixos dies que començava la 
batalla de Stalingrad. El desenllaç d’aquesta batalla i les derrotes a Àfrica i a l’Atlàntic 
van acabar provocant un canvi general de tendència, en el qual tingué també molt a 
veure l’entrada dels Estats Units en el conflicte. Els seus subministraments de tota mena 
injectaren nous recursos, especialment a l’aliat britànic, que a la primavera de 1943 es-
tava a punt d’entrar en el seu quart any de guerra. La retirada alemanya al nord d’Àfrica 
es concretà a partir de la batalla d’El-Alamein (desenvolupada del 23 al 30 d’octubre 
de 1942 a Egipte) i els darrers soldats de l’Eix al nord d’Àfrica es rendiren a Tunísia el 
13 de maig de l’any següent.

També a l’inici del maig de 1943 l’exèrcit alemany llançà una contraofensiva a l’altra 
banda d’Europa per frenar l’impuls que els soviètics havien pres després de la batalla de 
Stalingrad. L’Exèrcit Roig va resistir a la regió de Kursk en la batalla de tancs més gran 
de la història i la consegüent derrota alemanya va permetre els soviètics de reprendre 
un avenç constant en direcció a Polònia i a l’Alemanya oriental. Mentrestant, estatuni-
dencs i britànics se centraren en l’anomenada campanya d’Itàlia, que començà amb la 
invasió de Sicília, iniciada el 10 de juliol de 1943. En quatre setmanes l’illa va passar a 
mans dels aliats i el rei d’Itàlia, Víctor Manuel III, decidí no arriscar la ciutat de Roma 
als bombardejos. Va ordenar la detenció de Mussolini i va nomenar primer ministre el 
mariscal Pietro Badoglio, el qual començà a negociar l’armistici amb els aliats.

Des del punt de vista alemany la situació era ben perillosa, ja que l’amic italià estava 
a punt de rendir-se mentre a la península italiana encara hi havia molts efectius ale-
manys. Aleshores Hitler va prendre una altra decisió sense precedents i va ordenar que 
les seves tropes desarmessin l’exèrcit italià. Per tant, els italians passaren a ser població 
ocupada i els estatunidencs van haver de planificar un desembarcament per expulsar els 
alemanys. L’operatiu va començar a l’inici de setembre i l’avenç aliat va resultar frenat 
per l’exèrcit de Hitler. Per això, en una Conferència celebrada a Teheran el novembre i 
desembre de 1943, Roosevelt, Churchill i Stalin van acordar donar prioritat a un desem-
barcament al nord de França. 

Fig. 7.7. Panzers alemanys 
al nord d’Àfrica.
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El desembarcament de Normandia

i la derrota d’Alemanya

Els alemanys s’havien pogut centrar en el front de l’Europa oriental i en d’altres es-
pais de combat gràcies a la seguretat que tenien en els territoris dominats d’Holanda, 
Bèlgica i França. Al principi de 1944 els aliats eren conscients que les costes del nord-
oest de França eren la zona ideal per trencar la fortalesa alemanya i obligar Hitler a 
dispersar els seus esforços en tres línies de defensa, comptant l’avenç soviètic i la 
campanya d’Itàlia.

L’acció, batejada com Operació Overlord, es va planificar amb molta cura i utilitzant 
l’espionatge per desconcertar els serveis d’informació nazis. Finalment, el desembarca-
ment va començar a Normandia el 6 de juny de 1944 amb més de 150 000 homes (el 
dia D). Va tractar-se d’una autèntica invasió, en què centenars de milers de soldats es-
tatunidencs i britànics es van des-
plegar tot superant la dura resistèn-
cia alemanya. Una segona fase de la 
invasió va consistir en l’avenç de les 
tropes aliades cap a l’est, mentre un 
altre desembarcament, més al sud, 
es preparà per al 15 d’agost. 

El resultat de totes les accions com-
binades va ser un avenç constant, 
que va permetre els aliats l’allibe-
rament de París –el 25 d’agost de 
1944– i del conjunt de França al 
llarg de la tardor següent. El mes de 
desembre, les tropes aliades estaven 
en disposició de travessar el Rin, 
després d’haver expulsat els ale-
manys cap a Bèlgica i Luxemburg. 
Tanmateix, Hitler llançà una ofensi-
va a la regió de les Ardenes (entre 
França, Bèlgica i Luxemburg) que 
frenà la progressió aliada fins al mes 
de febrer de 1945. 

Al final del març, després d’haver 
ocupat tota la regió compresa des 
d’Holanda fins a la frontera Suïssa, 
els aliats van travessar el Rin per 
diversos punts. Efectius alemanys 
van quedar encerclats en la regió 
del Ruhr i això va permetre que les 
tropes aliades avancessin per l’in-
terior d’Alemanya i s’acostessin, al 
començament de l’abril de 1945, a 
les posicions que els soviètics te-
nien establertes després d’haver 
llençat deu ofensives consecutives. 
Totes les operacions es desenvolu-
paren amb un suport de l’aviació, 
que també bombardejà les ciutats 
alemanyes amb l’objectiu d’estendre 
el terror entre la població civil. Fig. 7.8. L’èxit del desembarcament de Normandia marcà el camí del final de la guerra a Europa.
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El 16 d’abril l’Exèrcit Roig inicià l’ofensiva sobre Berlín, 
ciutat que quedà encerclada nou dies després. Mentres-
tant, a centenars de quilòmetres al sud, Mussolini era 
detingut per la Resistència italiana quan intentava entrar 
d’amagat a Suïssa. Fou executat el 28 d’abril. L’endemà el 
seu cadàver i el d’altres afusellats van ser exposats a una 
plaça de Milà.

Aquells mateixos dies, Hitler optà per no marxar de Berlín 
i decidí resistir en un dels búnquers construïts a sota 
del sector de les Cancelleries. Els combats als carrers de 
Berlín continuaren i el dia 30 d’abril de 1945 Hitler se 
suïcidà quan les tropes soviètiques es trobaven només a 
mig quilòmetre del seu refugi. Els responsables del Tercer 
Reich es rendiren davant dels representants aliats entre 
els dies 7 i 8 de maig. 

La derrota del Japó

Després de la batalla de Midway, el següent focus impor-
tant al Pacífic fou el conjunt d’enfrontaments entre els 
Estats Units i el Japó que hi va haver a Guadalcanal entre 
l’agost de 1942 i el febrer de 1943, moment en què els 

japonesos evacuaren les tropes d’aquell lloc estratègic. No obstant la derrota parcial, 
els nipons mantingueren el model de defensa aferrissada dels territoris que dominaven, 
de manera que la guerra significà per als estatunidencs també una despesa de forces 
constant a través de bombardejos, desembarcaments i durs combats.

El mes de maig de 1943, els Estats Units decidiren llençar una ofensiva sobre el territori 
japonès pròpiament dit, cosa que implicava vèncer en cadascuna de les anelles con-
cèntriques amb què els nipons protegien la mar del Japó. L’operatiu consistí a atacar 
simultàniament des del sud i el centre del Pacífic. El resultat fou un lent avenç de les 
posicions nord-americanes, encara que constant: entre abril i juny de 1944 els japone-
sos perderen bona part del seu potencial en resultar derrotats a la batalla de la mar de 
Filipines, que precedí la batalla del golf de Leyte (22-27 d’octubre), considerada la 
batalla naval més gran de la història. Aquest enfrontament finalitzà també amb la vic-
tòria dels Estats Units, malgrat que els japonesos recorregueren a l’ús de pilots suïcides, 
els kamikazes.

Destruïda la seva marina, el govern del Japó rebé també les notícies de la pèrdua defi-
nitiva, a mans aliades, de les posicions aconseguides a Birmània i Xina. L’aproximació 
dels soldats estatunidencs al Japó hagué de superar encara dues batalles duríssimes 
–les d’Iwo-Jima (febrer-març de 1945) i Okinawa (abril-juny de 1945)– que provocaren 
el nombre més alt de baixes aliades en tota la guerra del Pacífic. 

Des de l’abril de 1945 els diplomàtics japonesos van intentar negociar una pau propo-
sant unes condicions que els aliats no acceptaren, com ara el manteniment del rang de 
potència imperial per al Japó. En aquest context, el govern dels Estats Units –dirigit des 
de l’abril per Harry S. Truman després de morir Roosevelt per malaltia– decidí llançar 
una bomba atòmica sobre la ciutat japonesa d’Hiroshima (6 d’agost). 

Dos dies després, l’aviació estatunidenca llençava una segona bomba nuclear, a Naga-
saki, mentre els soviètics anunciaven que declaraven la guerra al Japó i iniciaven un 
desplegament de tropes en direcció a Manxúria. Finalment, el 15 d’agost de 1945 l’em-
perador Hirohito I (1901-1989) acceptà la rendició incondicional. El 2 de setembre se 
signà oficialment la rendició i, per tant, conclogué la Segona Guerra Mundial. 

Fig. 7.9. Tres quartes parts de la ciutat 
de Dresden foren destruïdes en només dos 
dies de bombardejos, al final del febrer de 
1944.
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Les dues bombes atòmiques llançades sobre Japó provocaren milers de morts instantà-
nies o a causa de les radiacions. Es calcula que cinc mesos després havien mort 140000
persones a Hiroshima i 70000 a Nagasaki. La guerra més gran de la història acabava 
amb la solució més cruenta que llavors era possible.

Fig. 7.11. Nagasaki després de l’explosió.Fig. 7.10. Hiroshima en el moment de rebre l’impacte.

Nosaltres, actuant per encàrrec i en nom de l’emperador del Japó, del govern japonès i 
del poder suprem de l’Imperi japonès acceptem les condicions exposades en la declara-
ció signada pels caps de govern dels Estats Units, Xina i Gran Bretanya el 26 de juliol 
de 1945, a Potsdam, subscrites posteriorment per l’URSS, a partir d’ara anomenades en 
aquest text Forces Aliades.

Proclamem la rendició incondicional a les Forces Aliades [....].

Ordenem a les forces militars japoneses i al poble japonès que cessin les hostilitats [...] 
i compleixin allò que requereixi el Comandant Suprem de les Forces Aliades.

[...] Donem l’ordre d’alliberar tots els presoners aliats de guerra i els detinguts civils 
que són sota control japonès i en garantim la integritat, cura i manteniment mentre es 
prepara el seu ràpid trasllat als llocs que ens siguin indicats [...].

Signat a la badia de Tòquio, Japó, 
el 2 de setembre de 1945.

El document de capitulació de Japó fou signat el matí del 2 de setembre de 1945 per 
representants del govern japonès i de l’emperador Hirohito I. Acceptava la capitulació 
el màxim responsable de les forces aliades, el general Douglas MacArthur (1880-1964). 
A sota de la seva signatura apareixien també la dels representants, per aquest ordre, 
dels governs dels Estats Units, Xina, Regne Unit, l’URSS, Austràlia, Canadà, França, 
Holanda i Nova Zelanda. L’acte s’organitzà com una autèntica cerimònia a bord del 
vaixell Missouri, ancorat al port de Tòquio.
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1> Els pactes i la guerra

Llegeix el text següent (que correspon al Pacte 
Tripartit) i contesta les preguntes.

Els governs d’Alemanya, Itàlia i Japó, considerant 
que la condició primordial d’una pau duradora con-
sisteix en que cada nació del món ha de rebre l’espai 
que li correspon, han decidit ajudar-se mútuament i 
col·laborar en les seves aspiracions relatives […].

Article 1. Japó reconeix i respecta la tasca de di-
recció d’Alemanya i d’Itàlia en la creació d’un ordre 
nou a Europa.

Article 2. Alemanya i Itàlia reconeixen i respecten 
la tasca de direcció d’un ordre nou en l’espai de la 
Gran Àsia Oriental. […]

Article 5. Alemanya, Itàlia i Japó declaren que les esti-
pulacions anteriors no afecten de cap manera la situa-
ció política actualment existent entre la Rússia soviètica 
i cadascuna de les tres parts contractants. […]

Fet a Berlín, en triple original, el 27 de setembre de 
1940, any XVIII de l’Era Feixista.

Joachim Von Ribbentrop, Galeazzo Ciano, 
Saburo Kurusu.

a) Segons el que has estudiat al llarg de la unitat, 
en què consistia el «nou ordre» des del punt de 
vista alemany? Què implicava l’ús del mateix 
concepte a Àsia?

b) Compara aquest text amb el fragment del Pacte 
d’Acer (apartat 7.1). A què estaven comprome-
sos els dirigents d’Itàlia i Alemanya abans del 
Pacte Tripartit?

c) Per què creus que hi havia tant d’interès a su-
bratllar les relacions amb la Rússia soviètica?

d) A què es refereix l’expressió «Era Feixista» de 
la signatura? Com es definia el càrrec de rei 
d’Itàlia en el Pacte d’Acer? 

e) Busca informació sobre els tres signants de la carta 
(Joachim von Ribbentrop, Galeazzo Ciano i Saburo 
Kurusu) i redacta’n tres resums biogràfics.

2> L’evolució del conflicte a través dels mapes

Observa el mapa de la invasió de França (Fig. 7.3.) 
i respon les qüestions següents.

a) Descriu els principals trets dels atacs alemany 
i italià a França. La línia Maginot va tenir la 
importància prevista pels francesos?

b) Quins territoris formaven la França ocupada? I 
la França de Vichy?

c) Era possible la comunicació física entre l’Euro-
pa dominada pel nazisme i Espanya? Raona la 
resposta.

d) Llegeix el text de Churchill de la pàgina 171. 
Per què creus que Churchill esperava l’atac ale-
many després de l’operació de França? Quines 
van ser les principals característiques de les 
batalles d’Anglaterra i de l’Atlàntic?

3> El focus al Pacífic

Llegeix aquesta declaració de l’emperador Hirohi-
to I i contesta les preguntes corresponents.

Nós, Emperador del Japó, per la gràcia del cel, 
fem saber que declarem la guerra als Estats Units 
d’Amèrica i a l’Imperi britànic. [...] Més de quatre 
anys han passat d’ençà que Xina no comprengués 
les veritables intencions del nostre Imperi i com-
prometé la pau de l’Extrem Orient [...] El règim que 
continuà vivint a Chungking ha comptat amb la 
protecció d’Estats Units i Gran Bretanya. Aquestes 
nacions van fomentar els seus preparatius militars 
als quatre costats del nostre Imperi per desafiar-lo. 
Van obstaculitzar el comerç en el Pacífic i van tren-
car, finalment, les relacions econòmiques.

Declaració de guerra del Japó, 
8 de desembre de 1941.

a) Quins són els arguments que utilitza l’empe-
rador del Japó per justificar la declaració de 
guerra?

b) Busca informació sobre la situació de Xina l’any 
1941, en què hi havia un govern a la ciutat 
de Chungking protegit pels aliats. Redacta un 
breu resum.

c) Quina relació hi ha entre l’atac a Pearl Harbor 
i la declaració de guerra? Quines van ser les 
batalles decisives al Pacífic? 

4> El front soviètic

Llegeix el testimoni següent i contesta les pre-
guntes.

Els espais semblaven interminables, els horitzons 
nebulosos. Ens sentíem deprimits per la monotonia 

ACTIVITATS
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del paisatge i la immensitat dels boscos, pantans 
i planes. Les bones carreteres eren escasses, i les 
pistes dolentes molt nombroses; la pluja convertia 
ràpidament la sorra o l’argila en un fanguer. […] 
El civil rus era dur i el soldat rus, més dur encara. 
Semblaven estar dotats d’una capacitat il·limitada 
per a l’obediència i la resistència.

Testimoni d’un general alemany, 
citat a Liddell Hart, Historia de la 

Segunda Guerra Mundial, 2000.

a) Com rememora el militar alemany la campanya 
en territori rus?

b) Es van satisfer les intencions de Hitler en pro-
gramar l’Operació Barba-roja?

c) Resumeix l’evolució de la guerra a l’est d’Euro-
pa al llarg de tot el conflicte.

5> El Dia D

Observa novament el mapa de la Fig. 7.3. respon 
les qüestions. Completa la comprensió del tema 
observant també el mapa de la Fig. 7.8.

a) Quina importància estratègica va tenir el des-
embarcament de Normandia?

b) Busca referències enciclopèdiques sobre l’espia 
català Joan Pujol «Garbo» i resumeix la seva 
biografia. Pots consultar, per exemple, l’adreça 
www.exordio.com/19391945/militaris/espiona-
je/garbo.html.

c) Creus que va ser important la funció de l’es-
pionatge al llarg de la Segona Guerra Mundial?

6> La fi atòmica

Busca informació sobre la fabricació de la bomba 
atòmica i les conseqüències que tingué el seu ús a 
la fi de la Segona Guerra Mundial.

a) Quines són les característiques tècniques prin-
cipals dels diferents tipus de bombes atòmi-
ques?

b) Quins van ser els efectes immediats dels bom-
bardejos d’Hiroshima i Nagasaki? I els poste-
riors, causats per la radioactivitat?

c) El 9 d’agost de 2007 l’alcalde de Nagasaki, To-
mihisa Taue, signà una declaració per la pau. 
Resumeix-ne el contingut, que pots trobar a 
l’adreça www.equinoxio.org/estancias/declara-
cion-de-nagasaki-por-la-paz-de-2007-1727/

d) Fixa’t en el protagonista de la imatge. Busca la 
biografia d’Akihito, l’emperador del Japó l’any 
2007. Va viure Akihito la Segona Guerra Mun-
dial? Quan fou coronat emperador? Quina im-
portància té la seva participació en actes com 
el reflectit a la imatge?

Fig. 7.12. L’emperador japonès Akihito durant la cerimònia que 
recordà, el 15 d’agost de 2007, la fi de la guerra després dels atacs 
a Hiroshima i Nagasaki. 
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j 7.3 El món durant la guerra

El nazisme i el seu projecte d’ocupació

El projecte de domini de Hitler contenia la imposició d’un nou ordre que pretenia es-
tendre el model de l’Alemanya nazi. Els territoris conquerits s’hi veieren incorporats en 
funció del seu grau de germanisme. Així, si un territori tenia un passat germànic iden-
tificable es convertia en una regió incorporada (cas d’Alsàcia, Lorena o Polònia occi-
dental). Els països sense un clar ascendent alemany podien esdevenir estats satèl·lits
(com la França de Vichy) o regions colonitzades si se’ls negava el reconeixement 
d’Estat, cas de la resta de Polònia o Lituània.

Un cop imposat aquest model, el govern nazi podia disposar de les produccions agràries 
i industrials dels Estats satèl·lit i dels dos tipus de regions dominades. Si a l’imperi li 
convenia, es podien desplaçar fàbriques, treballadors i tota mena de recursos a través 
d’un gran operatiu de domini que, sovint, comptava amb el suport d’habitants locals, 
els anomenats col·laboracionistes, els quals ajudaven els invasors per afinitat ideolò-
gica, ascendència germànica o interessos de diferents tipus. 

La major part dels habitants dels països ocupats passaven a ser sospitosos a causa d’una 
doble condició: per ser enemics que havia calgut dominar i per no ser germànics purs, 
de manera que se’ls aplicava immediatament la supressió de llibertats que implicava el 
caràcter totalitari del règim, utilitzant si calia els cossos de la Gestapo i les SS. Davant 
d’aquesta situació, van sorgir grups que s’oposaren clandestinament a la invasió i a la 
repressió posterior –coneguts genèricament com la Resistència– i que van preparar 
tota mena d’activitats per desgastar els alemanys, com ara atemptats. 

També passaren a ser perseguits els grups que havien estat cri-
minalitzats a Alemanya els anys anteriors, com els components 
de moviments contraris ideològicament al nazisme –socialistes, 
comunistes, etc.– o de «races» que els nazis consideraven in-
feriors, com els jueus i els gitanos. A més, el bloqueig de les 
comunicacions i els desplaçaments continus de persones, trets 
característics de la guerra, van servir per ocultar el destí dels 
milers de persones detingudes, inclosos els presoners de guerra.

Donades aquestes circumstàncies, la població jueva que resi-
dia a la part ocupada per l’exèrcit nazi va passar a ser un ob-
jectiu prioritari. S’aplicà un cruel mecanisme gairebé per igual 
als territoris corresponents. Primer, tenien lloc grans opera-
cions de detencions, combinades sovint amb el confinament 
en guetos, i, després, es practicaven deportacions massives. 
Així doncs, mentre es desenvolupava la guerra, l’Estat nazi 
aixecà fronteres endins una estructura gegantina de desplaça-
ment de milions de persones. 

En els camps nazis els presoners sans es convertien en mà d’obra esclavitzada, a través 
d’una xarxa de milers d’instal·lacions productives, anomenades Kommandos, repartides 
per Alemanya i diversos territoris ocupats. Els Kommandos, que eren subcamps, estaven 
vinculats amb els llocs on es confinava la mà d’obra, els quals aparentment eren camps
de concentració de presoners «convencionals». Però la realitat que amagaven era una 
altra: molts d’aquells indrets eren autèntics camps d’extermini on es practicaven tor-
tures, vexacions i l’eliminació física dels presoners quan no es podien explotar com a 
treballadors, i especialment si pertanyien als grups considerats inferiors, com ara els 
gitanos, els eslaus i, sobretot, els jueus.

Fig. 7.13. Un grup de jueus de Varsòvia 
(Polònia) és deportat al camp de Bergen-
Belsen el juliol de 1943.
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La dinàmica de la guerra va permetre ocultar el genocidi als ulls de la comunitat in-
ternacional, inclosa bona part de la població alemanya, mentre les autoritats nazis es 
conjuraven per referir-se al procés amb expressions cruels com ara «l’exterminació pel 
treball» o «la solució final». La derrota alemanya facilità el descobriment del sistema 
de camps, on van morir uns sis milions de persones –entre elles uns cinc milions de 
jueus–, motiu pel qual el genocidi és també conegut com a Holocaust. A més, un altre 
milió de jueus va morir durant els anys de guerra.

L’adaptació de les societats a la guerra

El conflicte s’estengué a llocs que no s’havien recuperat encara de la Gran Depressió. 
Això comportà que els mecanismes econòmics s’adaptessin a les noves circumstàncies 
tot demanant nous sacrificis a les poblacions civils.

Els països que suportaven físicament els combats destinaven les seves produccions a la 
guerra. Si eren envaïts, com els territoris que ocupà el Tercer Reich, s’hi esdevingueren re-
quises, espolis i moviments de mà d’obra treballadora. 
En altres casos, quan els governs temien la pèrdua de 
batalles, decidien traslladar fàbriques senceres a zones 
més segures. Aquest fou el cas del govern soviètic, el 
qual traslladà a la rereguarda unes 1500 instal·lacions 
industrials entre el juny i el novembre de 1941.

Els governs també demanaren a la seva població ci-
vil que s’adaptés a l’economia de guerra i imposa-
ren restriccions en la circulació de diversos productes. 
Per exemple, el govern alemany decretà el raciona-
ment d’aliments en el Tercer Reich només catorze dies 
després d’ocupar Gdansk. Els britànics introduïren el 
racionament de carn l’1 de desembre de 1939; una 
mesura similar prengueren els japonesos respecte de 
l’arròs l’any 1941. 

Fig. 7.14. Un soldat dels Estats Units i un presoner supervivent observen uns cossos estesos en un 
camp de concentració alliberat.

Fig. 7.15. La població civil s’hagué d’acos-
tomar a les cues per aconseguir els produc-
tes racionats. Berlín, 1945.

La pràctica dels bombardejos aeris 
sobre la població civil, experi-
mentada per alemanys i italians 
en la Guerra Civil espanyola, va 
canviar també la percepció del 
conflicte bèl·lic en les zones de 
la rereguarda: no tan sols s’havia 
de produir i donar un suport a un 
exèrcit llunyà, sinó que s’havia de 
resistir físicament i sobreposar-se 
al desgast que comportaven els 
bombardejos. Per aconseguir-ho, 
els britànics, per exemple, van 
construir centenars de milers de 
refugis antiaeris, molts d’ells de 
tipus domèstic.
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Mentrestant, fins al desembre de 1941 el govern dels Estats Units defensava una postura 
no bel·ligerant. En plena depressió econòmica, Roosevelt havia signat compromisos 
de no barrejar-se en un conflicte estranger. Començada la guerra, diversos sectors mi-
noritaris s’expressaren a favor d’ajudar els aliats, però el govern es mantingué ferm tot 
i que des del principi de 1941 s’autoritzaren préstecs i lloguer de material als aliats 
mentre es decretaven racionaments de derivats del petroli. Els japonesos van utilitzar 
aquestes ajudes i altres intervencions estatunidenques per justificar el bombardeig de 
Pearl Harbor. A la vegada, Roosevelt emprà l’atac japonès com a argument per desdir-se
definitivament de la seva política de no-intervenció. En entrar en el conflicte, l’adminis-
tració nord-americana decretà el control dels preus agraris i la congelació dels salaris.

La difícil neutralitat

Els governs de tot el món es van veure obligats a prendre una posició 
envers els dos bàndols del conflicte d’acord amb les seves caracterís-
tiques ideològiques i estratègiques. A Europa, la major part de països 
es trobaren en la tessitura de ser atacants o atacats. No obstant això, 
alguns estats van aconseguir mantenir-se oficialment al marge del con-
flicte tot i trobar-se enmig del mapa dels combats. Fou el cas de Su-
ïssa que, per no participar-hi, esgrimí la seva tradició de neutralitat, 
subratllada per la seva pròpia constitució. Suècia també pogué mante-
nir una posició d’aïllament hàbil: va vendre acer a Hitler i llogà vaixells 
als aliats, a banda d’autoritzar la circulació de productes alemanys dins 
del seu territori.

També cal destacar la situació d’estats on s’havien instal·lat models 
inspirats en el feixisme. Aquest fou el cas portuguès i, especialment, 
l’espanyol. Des de 1933, un règim de trets feixistes s’havia imposat 
a Portugal, l’anomenat Estado Novo. El seu principal dirigent, Anto-
nio de Oliveira Salazar, va seguir una política de subministrament 
als dos bàndols, finalment decantada a favor dels aliats, en oferir-los
les illes Açores com a base per emprendre operacions diverses. 

El cas espanyol mereix una atenció especial. El 4 de setembre de 
1939 Franco declarà la neutralitat d’Espanya, però no anul·là els 
vells acords que permetien als alemanys l’ús de ports i aeroports 
espanyols, especialment interessants per a Hitler en cas que la 

guerra es decantés cap a la regió de Gibraltar. El conflicte s’orientà envers altres zones 
i la col·laboració entre Hitler i Franco acabà no detallant-se públicament, tot i l’en-
trevista que tingueren a Hendaia el 23 d’octubre de 1940. Tanmateix, les autoritats 
alemanyes col·laboraren en la persecució dels republicans espanyols exiliats, tant si 
vivien en territori ocupat com si eren fets presoners en les zones de combat on s’havi-
en allistat –a la Resistència o als exèrcits aliats– per frenar l’expansió del feixisme. 

La falsa neutralitat es demostrà també més tard, després de l’inici de l’Operació Barba-
roja. Hitler acceptà un oferiment de soldats espanyols i Franco donà ordres per organit-
zar-ne un enviament. El van formar inicialment uns 18 000 homes, molts dels quals eren 
voluntaris falangistes, motiu pel qual l’operatiu rebé el nom de División Azul, tot i que 
l’exèrcit alemany la rebatejà com a Divisió 250 d’Infanteria i malgrat que vestiren el 
color gris de la Wehrmacht (nom amb què eren conegudes les forces armades del Tercer 
Reich) més que el blau de la Falange. La divisió s’entrenà cinc setmanes a Baviera i des 
d’allà fou enviada al setge de Leningrad (l’actual Sant Petersburg) que havia començat 
el 8 de setembre de 1941. A Leningrad van enfrontar-se a republicans espanyols exiliats 
que s’havien allistat a l’Exèrcit Roig. 

Fig. 7.16. Membres de la División Azul cir-
culant per territori soviètic, entre ruïnes.

Les baixes patides per la División 
Azul van forçar reemplaçaments 
continus; es calcula que van for-
mar part de l’operatiu uns 46 000 
homes, una part dels quals va par-
ticipar en la batalla de Stalingrad 
fins al febrer de 1943. El retorn 
progressiu dels supervivents de la 
divisió tingué lloc al llarg d’aquest 
darrer any.
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j 7. 4 Les conseqüències

Seqüeles demogràfiques

Malgrat les dificultats que comporta una valoració d’aquestes característiques, els de-
mògrafs calculen que en la Segona Guerra Mundial va perdre la vida molta més població 
civil que no pas militar: com a mínim van morir 24 milions de soldats i 42 milions
de civils. Els Estats de l’Eix van perdre més de tres milions de civils i els aliats, no menys de 
35. Entre aquests, uns 28 milions foren xinesos i soviètics. 

Els bombardejos causaren uns 1,75 milions de morts a França, Gran Bretanya, Alemanya 
i Japó. L’avenç de la Wehrmacht per Polònia i l’URSS va provocar la desaparició de més 
de dos milions de civils. La resposta de l’Exèrcit Roig en la seva contraofensiva va ser 
també la mort de prop d’un milió i mig de civils alemanys. D’altra banda, el mètode 
nazi de camps de concentració i de treballadors esclaus va provocar la mort d’uns dotze 
milions de persones, dels quals, com a mínim, cinc milions foren jueus.

La població de països sencers va córrer perill a causa de la guerra, com fou el cas de 
Polònia. Dels 34 milions d’habitants amb què comptava abans del conflicte, sis milions 
van morir a causa directament de les decisions alemanyes, mentre que uns altres 10 mi-
lions van fugir o van ser deportats. D’aquests, vuit milions i mig no van tornar mai amb 
vida. A l’altre extrem del món, prop de nou milions de civils van morir a l’Àsia ocupada: 
molts d’ells van ser xinesos morts pels japonesos.

Els recomptes han intentat també distingir les morts per fam relacionades amb les 
condicions socioeconòmiques prèvies. Abans de la guerra hi havia poblacions més pro-
clius a les epidèmies i la desnutrició, com ara la soviètica o la xinesa, mentre que els 
habitants europeus partien, de mitjana, amb una millor alimentació, cosa que els va 
permetre encaixar millor la manca d’aliments. Gran Bretanya, que no va patir combats 
en el seu territori, va poder protegir la seva població de la mort per fam i Alemanya 
va fer el mateix amb els habitants aris, considerats de raça «pura», però abandonà els 
d’altres ètnies o dels territoris ocupats: 16 000 holandesos van morir per inanició en el 
dur hivern de 1944-1945.

Demogràficament, Europa va trigar anys a refer-se. En l’àrea occidental la recuperació 
fou relativament ràpida, a través d’una dinamització de la natalitat. Per exemple, a 
França s’arribà a una taxa de natalitat del 21‰ els anys 1946 i 1947. Dins del Regne 
Unit, a Anglaterra, la taxa arribà també al 20,5‰ l’any 1947, que era just el doble del 
nivell de 1941. No obstant això, durant tota la resta del segle XX, les poblacions euro-
pees patiren les mancances de població derivades de l’alta mortalitat i de la caiguda de 
la natalitat dels temps de guerra.

Els múltiples efectes socioeconòmics i polítics

El conflicte també va provocar desequilibris en les estructures econòmiques i socials. 
D’entrada, l’estiu de 1945 hi havia 50 milions d’europeus desplaçats del lloc on vivien 
l’any 1939. La major part d’ells va intentar tornar als seus llocs d’origen però, com que 
sovint no oferien les condicions anteriors, centenars de milers van haver d’emigrar per 
iniciar una nova vida als Estats Units, Canadà o Austràlia. L’any 1945, a més, la capacitat 
de producció europea d’aliments havia quedat reduïda a menys de la meitat i la subsis-
tència d’uns 100 milions de persones depenia de repartiments assistencials. També hi 
havia una manca de circulació de capitals a causa de les despeses que havia ocasionat 
la guerra. D’altra banda, no es van poder localitzar moltes confiscacions efectuades pels 
alemanys en zones ocupades, que havien estat ingressades en bancs suïssos.

Estimació de baixes militars

Estats  Morts

Alemanya 5000000

Japó 2000000

Itàlia 300000

URSS 11000000

Xina 2500000

Gran Bretanya 250000

EUA 250000

França 250000

Resta de països 2450000

Font: W. Murray; A. R. Millett, La guerra que 
había que ganar, 2006.

Fig. 7.17. En temps de guerra, moltes do-
nes van poder ocupar temporalment llocs 
de treball que abans no els eren oferts.
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Alguns plantejaments socials vinculats a la producció també van canviar. Durant el 
conflicte moltes dones van accedir a llocs de treball que fins llavors havien estat pri-
vatius dels homes. No obstant això, en augmentar l’atur en la postguerra, de seguida 
es va manifestar una tendència a cedir aquests llocs de treball als homes que tornaven 
dels desplaçaments. Per tant, el procés d’incorporació de la dona al mercat de treball 
va viure durant la guerra una fase més aviat singular i no tant un canvi durador, el 
qual hagué d’esperar a un període posterior, quan es recuperessin les sensacions de 
prosperitat.

D’altra banda, els plantejaments polítics interns i les polítiques exteriors dels estats 
van haver d’adaptar-se a les noves circumstàncies d’un món en què havien resultat 
clarament vencedors els Estats Units i l’URSS, amb els seus respectius models contra-
posats. A més, els habitants de desenes de territoris considerats fins aleshores colònies 
s’adonaren que, si havien estat tan importants en les estratègies de guerra, potser es 
mereixien també la independència en temps de pau. 

La investigació sobre els crims de guerra

A les acaballes de la guerra, els estatunidencs van iniciar una recerca dels supervivents 
aliats en els camps de presoners japonesos i van descobrir que el 40% d’aquests preso-
ners havien estat morts. El general Douglas MacArthur, que fou el Comandant Suprem 
aliat al sud-est del Pacífic i que governà Japó entre 1945 i 1950, va dirigir en aquella 
regió dos processos especials per investigar i perseguir els crims de guerra més signifi-
catius. Els processos van tenir com a resultat l’execució de nou alts càrrecs militars del 
Japó. Deu països practicaren altres procediments judicials contra criminals japonesos 
de rangs inferiors, dels quals uns 1000 foren executats.

A Europa, la persecució dels crims de guerra tampoc no es va fer esperar. En primer lloc, 
les autoritats judicials reconstituïdes es van centrar en els processos per condemnar els 
col·laboracionistes. A França s’utilitzà inflexiblement el Codi napoleònic per condem-

nar 200000 francesos per col·laboracionisme, dels quals 
2000 foren executats, incloent-hi el cap del govern de 
Vichy, Pierre Laval.

Mentrestant, les autoritats estatunidenques, britàniques, 
franceses i soviètiques assumiren el gruix dels processos 
per castigar els crims del Tercer Reich, especialment els 
descoberts amb l’alliberament dels camps d’extermini. 
S’investigaren 14 milions de sospitosos i uns 600000
alemanys foren condemnats a confiscacions, multes o 
sancions. D’aquests, uns 31000 foren enviats a la pre-
só. Entre ells hi havia els líders nazis, per als quals es 
preparà un dispositiu específic. Es tractava del Tribunal 
Militar Internacional, que es convocà a Nuremberg 
l’octubre i novembre de 1945. S’inicià llavors un procés 
judicial que durà més d’un any i que tingué com a resul-
tat la pena de mort per a onze caps nazis i condemnes 
de presó per a altres set. 

La jurisdicció de diversos països europeus va perme-
tre seguir jutjant el col·laboracionisme i els crims de 
guerra. Mentrestant, els estatunidencs continuaren pro-
cessant a Nuremberg, entre 1946 i 1949, fins a 185 
caps de la Wehrmacht i col·laboradors civils, dels quals 
24 foren condemnats a mort. No obstant totes aques-
tes iniciatives, es calcula que uns 20 000 criminals de 

Fig. 7.18. Imatge dels judicis de Nurem-
berg. Es poden distingir, al centre i d’es-
querra a dreta, Hermann W. Goering (amb 
ulleres negres), Rudolf Hess, Joachim von 
Ribbentrop i Wilhelm von Keitel. En la file-
ra posterior es situaren Karl Dönitz, Erich 
Raeder, Baldur von Schirach (dempeus, 
intervenint) i Fritz Sauckel. Els fiscals de 
Nuremberg intentaren demostrar que els 
caps nazis havien estat responsables d’al-
guna de les categories de crims següents: 
conspirar per iniciar una guerra d’agressió, 
cometre crims contra la pau, prendre deci-
sions criminals mentre dirigien la guerra o 
perpetrar crims contra la humanitat.

La producció industrial patí igual-
ment l’escassetat de primeres 
matèries i la desaparició d’instal-
lacions a les extenses zones on 
hi havia hagut bombardejos. En 
acabar la guerra moltes persones 
es van trobar en situació d’atur. A 
més, els preus es van disparar i els 
governs amb prou feines pogue-
ren intervenir en la distribució de 
productes. En la postguerra, per 
tant, continuà havent-hi raciona-
ments i especuladors que l’eludien 
a través de mecanismes de venda 
il·legal, el mercat negre.
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guerra es lliuraren de la detenció i iniciaren una nova vida a diferents parts del pla-
neta, fins i tot als Estats Units en alguns casos. 

Les Conferències i els seus resultats

A partir de 1941, i davant la previsible victòria, les tres potències aliades prin-
cipals (Estats Units, Gran Bretanya i l’URSS) van començar a dissenyar les bases 
d’una nova era. En successives reunions i conferències els seus dirigents van fixar 
els principis i les institucions que regularien el món un cop finalitzat el conflicte. 
L’objectiu bàsic era crear un nou ordre mundial i, per això, calia desarmar els països 
vençuts, crear una institució que regulés les possibles tensions futures entre estats 
i impulsar el comerç internacional. Aquests esforços, però, pràcticament no van 
sobreviure al conflicte mundial i pocs anys després de finalitzada la guerra van ser 
substituïts per un període de tensions i enfrontaments que es coneix amb el nom 
de Guerra Freda.

La Carta de l’Atlàntic (agost de 1941) va ser un primer document signat entre el pre-
sident estatunidenc i el primer ministre britànic que plantejava les bases per establir 
la pau i la coexistència futura entre Estats. En aquest document el president Roosevelt 
i el primer ministre Churchill defensaven la renúncia a l’ús de la força en pro de la pau 
mundial i la col·laboració per assegurar el progrés econòmic i la protecció social per 
a tothom. Durant els anys 1942 i 1943 es van realitzar una sèrie de conferències a di-
versos indrets (Casablanca, Washington, Quebec, Moscou, El Caire), en les quals es van 
establir acords sobre la pau, la seguretat internacional, les responsabilitats de guerra, 
les fronteres futures i la creació d’un organisme internacional.

Els mesos de novembre i desembre de 1943 es van reunir Roosevelt, Churchill i Stalin 
en l’anomenada Conferència de Teheran. Entre els principals acords que es van prendre 
cal destacar el desmembrament d’Alemanya i els preparatius per a la creació d’una orga-
nització de nacions. També es van fixar les bases de l’Operació Overlord.

El febrer de 1945 els mateixos protagonistes es van reunir 
a Ialta, lloc on es van tractar les qüestions de les fronteres 
i l’ocupació d’Alemanya. Es va decidir també que l’URSS 
entrés en guerra contra el Japó. Per a molts historiadors, 
aquesta conferència es pot interpretar com un nou reparti-
ment del món entre els aliats. La darrera gran conferència 
es va realitzar entre el juliol i l’agost de 1945 a Potsdam. 
Els protagonistes van ser Harry Truman (1884-1972), Sta-
lin i Churchill, que en aquells dies va perdre les eleccions 
i fou substituït per Clement Attlee (1883-1967). El tema 
central va ser el destí d’Alemanya i Japó.

Finalment, la Conferència de París (juliol-octubre de 1946) 
va elaborar els tractats de pau amb Itàlia, Bulgària, Ro-
mania, Finlàndia i Hongria. Com a complement a aquestes 
conferències, se’n van realitzar d’altres centrades en l’àmbit 
econòmic. Entre aquestes cal destacar la Conferència eco-
nòmica i monetària de Bretton Woods (juliol de 1944), 
que va significar la creació del Banc Mundial i el Fons Mo-
netari Internacional, organismes bàsics per impulsar el nou 
ordre econòmic dissenyat pels Estats Units.

Fig. 7.19. Churchill, Roosevelt i Stalin a la Conferència de Ial-
ta, celebrada entre els dies 1 i 11 de febrer de 1945. Dos mesos 
després, el 12 d’abril, Roosevelt morí d’un ictus i fou substituït 
en la presidència dels Estats Units per Harry Truman.

La Conferència:

1. Acorda que a Iugoslàvia els parti-

sans han de rebre tot el material i 

equip que sigui possible, i que tam-

bé han de ser ajudats per operacions 

de brigades.

2. Acorda que, des del punt de vista 

militar, és molt desitjable que 

Turquia entri en guerra al costat 

dels aliats abans de cap d’any. [...]

4. Pren nota que l’Operació Overlord 

serà desencadenada el maig de 1944, 

en connexió amb una operació al sud 

de França. [...] A més, la Conferència 

pren nota de la declaració del maris-

cal Stalin, segons la qual les tropes so-

viètiques llençaran una ofensiva, qua-

si alhora, per impedir el transport de 

tropes alemanyes del front de l’est cap 

a l’oest.

Conferència de Teheran 

(1 de desembre de 1943)
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7> El genocidi de la població jueva

Observa les dades del quadre i respon les pregun-
tes corresponents.

Càlcul del nombre de jueus assassinats 
durant els anys de guerra i del percentatge 

de la població jueva que significava a cada país

Territoris %

Alemanya  125 000 85

Àustria  50 000 90

Eslovàquia  65 000 75

Estats bàltics  200 000 75

França  75 000 25

Grècia  60 000 80

Holanda  100 000 70

Hongria  550 000 70

Polònia 2 500 000 90

Romania  120 000 20

Txèquia  75 000 90

Oest de l’URSS 1 000 000 70

Altres països  92 400 –

TOTAL 5 012 400 –

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de R.A.C. Parker, 
Historia de la Segunda Guerra Mundial, 1998.

a) Què significava per al projecte nazi l’eliminació 
dels jueus? Quins van ser els països que perde-
ren més població per l’extermini jueu?

b) Com estructurà l’estat nazi el sistema de camps de 
concentració? En què van derivar molts d’aquests 
camps? Què designà l’expressió «solució final»? 
Resumeix els passos que van fer els aliats per 
jutjar els crims de guerra.

c) El procés de Nuremberg fou vital per a la defini-
ció de «crim contra la pau». Redacta un resum 
sobre com es tendeixen a definir avui dia els 
crims d’aquesta mena. Pots consultar la pàgina 
web de la Cort Penal Internacional (www.icc-
cpi.int/) o d’entitats que estudien la qüestió i 
en fan un seguiment, com ara les següents:
http://www.cetim.ch/es/interventions_details.
php?iid=37
http://www.iccnow.org/?lang=es.

d) Busca informació sobre Simon Wiesenthal 
(1908-2005) i exposa en un text breu el procés 
que se seguí durant la segona meitat del segle 
per trobar nazis fugitius.

8> Efectes demogràfics i socials

Observa les característiques de la piràmide de po-
blació següent i contesta les qüestions. No oblidis 
incloure dades del gràfic en la resposta.

a) A quins grups d’edat corresponen els habitants 
que quan es desenvolupà la Segona Guerra 
Mundial tenien entre 20 i 35 anys? En aquests 
grups, és remarcable la diferència entre super-
vivents masculins i femenins? Es pot distingir 
la generació en què hi va haver menys naixe-
ments durant la guerra? 

b) Observa també el quadre de dades de la pàgina 
183 (estimació de baixes militars). Quins van ser 
els principals països que patiren baixes militars?

c) La Segona Guerra Mundial va causar més morts 
civils o militars? Raona la resposta. Quines van 
ser, en general, les conseqüències demogràfi-
ques i socials del conflicte?

9> La implicació espanyola en el conflicte

a) Hi havia espanyols exiliats a França quan es 
produí l’ocupació i la partició de França? Si ja 
havia acabat la Guerra Civil, per què no torna-
ven a Espanya?

b) Què va ser la División Azul? Perquè es conside-
ra una prova de la participació de l’estat espa-
nyol en la guerra, tot i la neutralitat oficial?

c) Molts historiadors comenten la paradoxa se-
gons la qual en una batalla vital de la guerra 
hi va haver espanyols a cadascun dels dos bàn-
dols. Quina va ser aquesta batalla? Per què es 
va donar aquella paradoxa?

ACTIVITATS

1>

0,0
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5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
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40-44
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50-54
55-59
60-64
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70-74
75-79
80-84
+85
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Contesta ara les preguntes de sota tenint en compte 
el text següent, la fotografia corresponent i les refe-
rències a Espanya que has trobat al llarg de la unitat.

Franco, que havia obtingut la victòria gràcies a 
l’ajut de les potències nazifeixistes, seguí alineat 
amb aquestes fins el 1945 i conduí més de 10 000 
espanyols a l’infern dels camps nazis. L’opinió de 
Franco, expressada pel seu acòlit, Serrano Suñer, 
que els rojos no eren espanyols explica la política 
d’abandó i entrega a les autoritats nazis del exiliats 
que es trobaven a França. [...]

L’internament dels republicans als camps nazis, des-
prés de la seva captura pels alemanys en el període 
immediat a la invasió i ocupació de França, només 
podia fonamentar-se en la seva catalogació d’apàtri-
des enemics del Reich. [...] L’Amical de Mauthausen 
de França, que ha recollit des de l’any 1945 el llegat 
i la memòria dels espanyols, va establir en 7000 el 
nombre de víctimes de Mauthausen, Gusen i els seus 
comandos [...]. D’aquests 7000, en morirem gairebé 
5000, dels quals 1800 eren catalans. 

Rosa Toran, Vida i mort dels republicans 
als camps nazis, 2002.

d) Quants espanyols es calcula que foren confi-
nats en camps nazis? Per què no foren repa-
triats a Espanya? 

e) Com foren catalogats inicialment? Quants mo-
riren a Mauthausen? Hi havia supervivents es-
panyols quan el camp fou alliberat?

f) Resumeix el testimoni d’algun supervivent dels 
camps nazis. Pots utilitzar les pàgines web: 

www.amicalravensbruck.org/

www.amical-mauthausen.org/

www.memoriacatalunya.org/

10> Les conferències de Teheran, Ialta i Potsdam

Llegeix el text i respon les preguntes que hi ha a 
continuació.

II. Principis que regiran el tractament d’Alemanya 
en el període inicial de control.

Principis polítics.

D’acord amb el tractat sobre el sistema de control a Ale-
manya, l’autoritat a Alemanya és exercida, segons les 
instruccions dels seus respectius Governs, pels coman-
dants en cap de les Forces Armades dels Estats Units, 
del Regne Unit, de l’URSS i de la República Francesa, 
cadascun en la seva zona d’ocupació, i també conjun-
tament, en els assumptes que afectin tota Alemanya, 
en la seva qualitat de membres del Consell de Control. 
[...]

Els propòsits de l’ocupació d’Alemanya que el Con-
sell de Control haurà de tenir en compte són:

[...] Convèncer el poble alemany que ha sofert una 
derrota militar total i que no pot eludir la responsa-
bilitat de les desgràcies que ha ocasionat. [...]

Els criminals de guerra i els individus que han par-
ticipat en els plans o en l’execució de les empreses 
nazis, tendents o conduents a atrocitats o a crims de 
guerra, seran detinguts i sotmesos a judici [...]

Conferència de Potsdam, 17 juliol de 1945. 

Text extret de J. A. S. Greenville; B. Wasserstein, 
The Major International Treaties Since 1945, 1987, 
citat a F. Martínez; M. Urquijo, Materiales para la 
historia del mundo actual I, 2006. 

a) Com s’exercí la nova autoritat a Alemanya un 
cop acabada la guerra?

b) De quina manera s’afrontà la manera d’exigir 
responsabilitats al poble alemany? Com es 
pensava tractar als criminals i col·laboradors?

c) Explica quina finalitat van tenir les conferèn-
cies de Teheran, Ialta i Potsdam.

d) Quins van ser els resultats finals del procés de 
conferències?

El 5 de juny de 1945 el camp de Mauthausen fou alliberat per les 
tropes aliades, les quals foren rebudes pels supervivents del camp, 
entre ells els espanyols, que penjaren una gran pancarta que deia: 
«Los españoles antifascistas saludan a las tropas liberadoras».
Un d’aquests deportats era l’autor de la imatge, el jove fotògraf 
Francesc Boix, el testimoni del qual, juntament amb les seves foto-
grafies, fou utilitzat després en els judicis de Nuremberg.
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Activitats finals

a) Quins van ser els principals països productors 
d’avions i tancs? I de vaixells de guerra? 

b) Suma per separat les dades dels països de l’Eix 
i de les de les potències aliades. En quin tipus 
d’armes predominaven uns i altres?

b) En funció del que has llegit en la primera part de 
la unitat, relaciona les produccions de cada mena 
d’armes amb les diferents parts de la guerra.

c) A partir del que has estudiat al llarg de la uni-
tat, explica com intentà resoldre l’Imperi ale-
many les necessitats de mà d’obra.

d) Quines conseqüències econòmiques tingué tota 
la inversió efectuada durant la guerra?

Llegeix amb atenció el text de Murray i Millett, i 
respon després les qüestions següents.

e) Com defineixen els autors del text la guerra?

f) A quin tipus de recurs donen una importància 
especial? Per què?

g) Segons els autors del text, quines són dues cau-
ses fonamentals del desenllaç de la guerra? En 
quines dades es basen? Elabora la resposta tot 
utilitzant les dades de fabricació d’armament.

h) Tingué alguna importància estratègica la situa-
ció econòmica anterior a la guerra?

i) Es pot aplicar aquest tipus d’interpretació eco-
nòmica del conflicte a altres guerres que has 
estudiat? 

1> La importància dels recursos energètics i la inversió en producció d’armes

Principals armes produïdes durant la Segona Guerra Mundial

Observa les dades del quadre i contesta les preguntes.

Armes Estats 1940 1942 1943 1944 1945

Avions Alemanya 10 247 15 409 24 807 39 807 7 540

Japó 4 768 8 861 16 693 28 180 11 066

URSS 10 565 25 436 34 900 40 300 20 900

Regne Unit 15 049 23 672 26 263 26 461 12 070

Estats Units 12 804 47 836 85 898 96 318 49 761

Tancs i artilleria
autopropulsada

Alemanya 2 200 9 200 17 300 22 100 *

Japó 1 023 1 191 790 401 42

URSS 2 794 24 446 24 089 28 963 15 400

Regne Unit 1 399 8 611 7 476 4 600 *

Estats Units 400 24 997 29 497 17 565 11 968

Peces d’artilleria Alemanya 5 000 12 000 27 000 41 000 *

Japó * 2 250 2 550 3 600 1 650

URSS 15 300 127 000 130 000 122 400 93 000

Regne Unit 1 900 6 600 12 200 12 400 *

Estats Units 1 800 72 658 67 544 33 558 19 699

Vaixells de 
guerra

Alemanya 2 8 3 7 *

Japó 30 49 122 248 51

URSS 33 19 13 23 11

Regne Unit 26 65 71 77 64

Estats Units 28 108 369 330 89

Submarins
Alemanya 40 244 270 288 139

Japó 7 61 37 39 30

URSS 42 2 16 18 18

Regne Unit 15 20 39 39 14

Estats Units 2 33 56 85 35

Font: W.Murray; A.R. Millet, La guerra que habría que ganar, 2006. (*Dades no disponibles).

La Segona Guerra Mundial va ser un 

conflicte d’ideologies i també de recur-

sos, tant en les seves causes com en la 

seva direcció. Cap recurs natural era tan 

essencial com els combustibles fòssils. El 

petroli cru era el component clau per a 

la gasolina i els plàstics, i el carbó ali-

mentava els forns que produïen acer i 

feien girar les turbines per generar ener-

gia elèctrica. Els aliats van guanyar la 

guerra perquè tenien combustibles fòs-

sils i perquè van impedir que les potèn-

cies de l’Eix convertissin els combusti-

bles dels països ocupats en recursos per 

vèncer. Poc abans de Pearl Harbor els 

Estats Units produïen dues terceres parts 

del petroli mundial [...]. La Unió Soviè-

tica en produïa el 10% i l’utilitzava per a 

les seves pròpies necessitats; les seves 

reserves eren importants. La resta dels 

productors reals i potencials de petroli 

actuava dins d’una esfera d’interessos 

econòmics dominada per les pautes del 

mercat i la geografia anterior a la guerra, 

pautes que afavorien els aliats. Aquestes 

nacions eren Mèxic, Canadà, Veneçuela, 

Irak, Iran i Aràbia Saudita.

Font: W. Murray; A. R. Millett, 

La guerra que había que ganar, 2006.
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Destresa

Activitats

a) Presentació general

Exposa les característiques generals del document (les circumstàncies en què fou 
escrit, com es va poder localitzar, quina difusió va tenir posteriorment, etc.).

b) Descripció del contingut

Redacta un resum del contingut. En el cas del diari, el contingut es pot agrupar pel 
tipus de reflexions que fa l’Anna (sobre l’experiència viscuda fins aleshores, sobre 
episodis del tancament, sobre informacions que li arriben de fora de l’amagatall, 
etc.).

c) Interpretació

Estableix la relació que hi ha entre el contingut del document i el context (per 
exemple, l’evolució de la guerra en paral·lel al que narra l’Anna).

d) Conclusions

Distingeix els dos tipus de reflexions, com ja has après a fer en les unitats anteriors:

– Valoració com a material històric.

– Aportació personal.

Interpretació d’un document històric

El diari d’Anna Frank

Totes les famílies jueves alemanyes que havien emigrat a 
Holanda per evitar la repressió nazi visqueren per segon 
cop la persecució quan el territori holandès fou ocupat 
per l’exèrcit alemany al començament de la guerra. El 
cap d’una d’aquestes famílies, Otto Frank, decidí evi-
tar la detenció amagant-se amb tots els seus familiars 
en una cambra secreta de la fàbrica de la seva propietat. 
Una de les seves filles, Anna Frank (1929-1945), va re-

dactar un impressionant diari dels més de dos anys que 
s’hi estigueren amagats, entre el juliol de 1942 i l’agost 
de 1944, fins que algú els va trair i foren deportats. 
Anna va morir de tifus al camp de Bergen-Belsen. Otto, 
l’únic supervivent de la família, va encarregar-se de di-
fondre el diari, un text que projecta a tota la humanitat 
un doble valor: com a document històric i com a obra 
literària.

Dimecres, 13 de gener de 1943.

[...] A fora és terrible. Dia i nit s’estan emportant aquella pobra gent, que no s’enduu més que 

una motxilla i alguns diners. I fins i tot aquestes pertinences els les prenen pel camí. A les famí-

lies les separen sense clemència: homes, dones i nens van a parar a llocs diferents. Quan tornen 

de l’escola, els nens ja no troben els seus pares. Les dones que surten a comprar, quan tornen a 

casa, es troben la porta segellada i les seves famílies desaparegudes. Els holandesos cristians 

també comencen a tenir por, perquè s’estan enduent els seus fills barons a Alemanya a treballar. 

Tothom té por. I cada nit centenars d’avions sobrevolen Holanda, en direcció a Alemanya, on les 

bombes que tiren arrasen les ciutats, i a Rússia i a Àfrica cauen cents o milers de soldats cada 

hora. Ningú no se’n pot mantenir al marge. Tot el planeta està en guerra i, tot i que als aliats els 

va millor, encara no s’aconsegueix entreveure el final.

Anna Frank, Diari. Barcelona: DeBolsillo, 2006.
Fig. 7.21. Anna Frank.

Per respondre les pregun-
tes pots utilitzar l’edició 
del Diari de 2006, citada 
més amunt, i pots con-
sultar l’adreça web de la 
Casa-museu d’Anna Frank 
a Amsterdam:

http://www.annefrank.
org/content.asp?pid= 
1&lid=4
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Les primeres dècades del segle XX la ciència i la cultura van experimentar canvis 
profunds que van transformar la visió i la manera de percebre el món. Aquests 
canvis es van fer amb un ritme vertiginós, de manera que els moviments artís-
tics i literaris i els avenços tecnològics es van anar succeint constantment. 

La revolució científica

Els importants canvis que es van produir durant aquest període ens permeten 
parlar d’una veritable revolució científica. Diferents personalitats del món de 
la ciència, com ara ara Pierre i Marie Curie, Albert Einstein, Sigmund Freud
i Max Planck, van obrir nous camps de coneixement. Un dels camps on es va 
produir una transformació més important va ser el de la física. En aquest terreny 
van destacar les aportacions d’Einstein i la seva teoria de la relativitat, les 
teories quàntiques que va formular Planck, les investigacions del matrimoni 
Curie sobre les radiacions, i les aportacions sobre la desintegració de l’àtom i 
l’energia que allibera realitzades per Ernest Rutherford, James Chadwick, Otto
Hahn i Fritz Strassman.

En el camp de la tecnologia es va viure també una veritable revolució que va 
transformar el sistema de vida de milions de persones. L’aparició i generalització 
del motor d’explosió, de l’aviació, del cinema, la ràdio, la televisió o el telèfon 
són una petita mostra de tota una sèrie d’invents que marcarien l’evolució del 
segle i la manera de viure.

La revolució artística

Les arts figuratives experimenten durant el segle XX una transformació profunda, fins al 
punt que en un determinat moment trenquen amb una tradició de milers d’anys i deixen 
de ser figuratives. Un dels objectius principals dels artistes consisteix precisament en 
l’intent de renovació i de trencament amb la tradició. Els creadors busquen ara de ma-
nera constant nous camins en l’art, incorporant-hi l’experimentació i rebutjant-ne la 
imitació. Totes aquestes transformacions portaran en certs moments al distanciament 
de certes concepcions artístiques amb el públic majoritari. El segle XX significa també la 
valoració de l’obra d’art com una mercaderia, amb un valor estipulat.

Les primeres avantguardes artístiques (1905-1945)

El primers moviments plàstics relacionats amb les anomenades avantguardes artísti-
ques apareixen cap al 1905 i tenen com a punt central la importància del color com a 
element transformador de la tradició. Amb una línia que segueix la primera gran inno-
vació que es va iniciar amb l’interès per la llum durant l’impressionisme, el fauvisme
i l’expressionisme duen fins a l’exageració la importància del color. Autors com ara 
Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck i Raoul Dufy van desenvolupar un 
estil en el qual el color està per sobre de tots els elements que conformen la represen-
tació. L’expressionisme alemany , a partir dels grups de Die Brücke i de Der Blaue 
Reiter i d’autors com ara Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Vassili Kandinsky o 
Oskar Kokoscha potencien també els aspectes visuals del color per transmetre una 
manera de sentir el món. Sovint aquesta visió va ser un crit pessimista i destructiu que 
ens mostrava una societat que es dirigia inexorablement cap la destrucció, cap a la 
Primera Guerra Mundial. Tota aquesta visió, va tenir una clara influència en l’obra de 
Edward Munch i en la filosofia nihilista de Friedrich Nietzsche.

Marie Curie, científica polonesa. Conjuntament 
amb el seu marit es van dedicar a estudiar el 
tema de la radioactivitat i van descobrir nous 
elements químics: el poloni i el radi. Algunes 
aportacions seves han estat fonamentals per a 
l’avenç de la medicina. Va rebre el Premi Nobel 
els anys 1903 i 1911.
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La segona gran transformació de l’art se centra en les formes i s’inicia el 1907 amb el 
cubisme. En aquesta data, Pablo Picasso pinta Les senyoretes del carrer Avinyó, obra 
que es considera l’inici del moviment. L’esquematització de les figures i la composició 
geomètrica són els elements definidors del nou estil en què també van destacar Geor-
ge Braque i Juan Gris. L’escultura orgànica apareix al mateix temps que el cubisme, 
participant en alguns elements d’aquest però amb un interès més marcat per les for-
mes corbes. Algunes de les figures més destacades de l’escultura del segle XX, com ara 
Constantin Brancusi i Henry Moore, desenvolupen les seves obres al límit entre l’art 
figuratiu i l’abstracció.

El futurisme, que va aparèixer l’any 1909 a partir del primer Manifest del Futurisme de
Filippo Tommaso Marinetti, significà la negació total i absoluta dels valors del passat 
i una reivindicació de la modernitat i els valors associats a aquesta com la velocitat i 
el dinamisme. Igual que el dadaisme i l’abstracció, va ser un moviment que va dur fins 
a l’exageració la innovació formal.

El moviment Dadà, sorgit durant la Primera Guerra Mundial i vinculat als manifests de 
Tristan Tzara, va plantejar amb les seves obres «antiartístiques» no tant sols un canvi en 
les formes, sinó també un canvi en la concepció de l’obra d’art. Amb un art provocador i 
agressiu volien provocar una reacció de l’espectador davant el concepte tradicional d’obra 
d’art. Les obres de Marcel Duchamp amb els seus ready-mades, Raoul Hausmann o Kurt
Schiwtters, van plantejar una protesta respecte a allò que s’entenia per obra d’art.

L’abstracció va significar fins i tot la desaparició de l’element que havia estat clau en 
l’art fins al moment: la figura. Al 1910, Kandinsky, amb la seva primera aquarel·la abs-
tracta plasma un nou concepte d’art en el qual la llibertat és absoluta i el dinamisme 
de l’obra ve marcat pels elements cromàtics. Aquesta nova concepció serà ampliada per 
diferents escoles i grups com el neoplasticisme o el suprematisme i per autors com 
ara Piet Mondrian, Paul Klee, Kasimir Malevitch.

La tercera gran renovació estarà centrada en el tema. Aquesta transformació que s’inicià 
amb el surrealisme va traspassar el context de les primeres avantguardes i continuà 
després de la Segona Guerra Mundial amb l’informalisme, l’expressionisme abstracte nord-
americà i el pop-art. L’any 1924, André Breton va publicar el Primer Manifest Surrealis-
ta, que influit per algunes concepcions dadaistes i el psicoanàlisi de Freud, marcarà les 
característiques de l’estil: una concepció en què l’irracional, el món dels somnis i l’incons-
cient, l’associació d’imatges de manera arbitrària i l’absència de control racional donen 
peu a un art totalment innovador. Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, Max Ernst i 
René Magritte són alguns dels autors surrealistes més representatius.

La roda de bicicleta, de Marcel 
Duchamp

Surrealisme [...]. Automatis-
me psíquic pur mitjançant 
el qual s’intenta expresar 
verbalment, per escrit o de 
qualsevol altra manera, el 
funcionament real del pen-
sament. És un dictat del 
pensament, sense la inter-
venció reguladora de la raó, 
aliè a tota preocupació estè-
tica o moral.

André Breton, 
Primer Manifest Surrealista

Les senyoretes d’Avinyó, de Picasso. Improvisació 35, de Kandinsky.
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L’arquitectura

Els profunds canvis socials i tècnics i les noves necessitats 
provinents de les transformacions del segle XIX van provocar 
l’aparició d’un nou llenguatge arquitectònic.

Les primeres manifestacions arquitectòniques estan vincu-
lades a les diverses propostes de les avantguardes artísti-
ques: l’expressionisme i el neoplasticisme. La torre Einstein 
de Erich Mendelsohn constitueix un bon exemple d’aquesta 
primera sensibilitat.

Al llarg d’aquesta primera meitat de segle podem destacar 
dues grans concepcions: el model racionalista i el model or-
gànic. El primer model, hereu de l’Escola de Chicago i repre-
sentat per arquitectes com Le Corbusier, Ludwig Mies van 
der Rohe i Walter Gropius i molt especialment per l’escola
de la Bauhaus, defensà una preocupació per l’estructura i els 
problemes constructius per sobre dels formals.

El model orgànic té com a representant més destacat a Frank 
Lloyd Wright i presenta una concepció arquitectònica més 
individual, en la que l’home és una referència constant i la 
preocupació per les formes és més evident.

El cinema

Aquest art és segurament el que millor pot exemplificar l’evolució del segle XX. Nascut 
poc abans del començament del segle, ha viscut una transformació molt ràpida i pro-
funda fins al punt d’esdevenir un dels elements més importants i influenciadors en la 
opinió pública. De les primeres obres dels germans Lumière el 1895 fins a la revolució 
digital dels nostres dies, el cinema és un clar exemple de la revolució tecnològica del 
segle XX.

Tot i que les primeres obres van seguir una concepció realista, de seguida les aporta-
cions de Meliès van permetre introduir una de les característiques més definidores del 
cinema, la creació d’efectes especials i la incorporació d’aspectes fantàstics. L’altra gran 
revolució es va produir unes dècades més tard amb la incorporació de la veu.

Molts dels films i directors de cinema van seguir en els seus plantejaments una estètica lliga-
da als moviments artístics del moment. L’expressionisme alemany apareix en l’obra El gabinet 
del Doctor Caligari, de Robert Wiene i en l’obra Nosferatu, de Murnau. Buñuel incorporà 
plantejaments del surrealisme en la seva obra Un chien andalou (Un gos andalus).

La força de les imatges va servir també com un element idoni per propagar idees o de-
núncies. Així, algunes de les obres de Sergei Eisenstein, com ara El cuirassat Potemkin
sovint mostren una combinació entre documental i missatge revolucionari. Moltes de 
les obres de Charles Chaplin van ser una denúncia a la situació dels desfavorits (Temps 
Moderns) o burles a certs personatges o moviments, cas del film El gran Dictador. El
mateix tema va ser tractat per Fritz Lang al Testament del Doctor Mabuse.

La incorporació del color va ser un element determinant per acabar de potenciar una 
indústria, la del cinema, que anirà creixent i cobrant un fort protagonisme durant la 
segona meitat del segle XX.

La casa Kauffmann, de Frank Lloyd Wright

Orson Welles va realitzar al 1941 
Ciutadà Kane, considerada una de 
les millors pel·lícules de la història 
del cinema.



193

ACTIVITATS

Ciència i tecnologia

1. Albert Einstein ha estat considerat el paradigma del científic del segle XX. Busca 
informació sobre qui era Einstein i quines van ser les seves aportacions principals. 
Elabora’n una petita biografia.

2. Fes un llistat d’aquells invents que van provocar una veritable revolució en el 
sistema de vida de la primera meitat del segle XX.

3. Busca a un diccionari la definició de radioactivitat. El seu descobriment per part 
dels Curie va permetre que s’apliqués en diferents àrees, entre elles a la medicina. 
Investiga quines van ser aquestes aplicacions mèdiques.

Les avantguardes artístiques

Durant la primera meitat del segle XX la manera d’entendre l’art ha estat molt variada i 
amb plantejaments diversos. En el Manifest Dada de 1918, Tristan Tzara va escriure:

Tota obra pictòrica o plàstica és inútil. Així, doncs, que sigui almenys un monstre ca-
paç de fer por als esperits servils i no una cosa dolçassa per ornamentar els refectoris 
d’aquells animals vestits de paisà que il·lustren prou bé aquesta faula trista de la 
humanitat.

1. Busca a l’enciclopèdia qui va ser Tristan Tsara.

2. Analitza el significat de les paraules de Tsara quan diu: «que sigui almenys un 
monstre capaç de fer por als esperits servils i no una cosa dolçassa per ornamen-
tar els refectoris».

3. Busca a la xarxa alguna obra de Marcel Duchamp, com ara la Font, o observa la 
Roda de bicicleta de la pàgina 191. Ara busca una obra més clàssica de l’art (re-
naixentista o barroca). Compara el concepte de què és una obra d’art i quina és 
la seva funció.

Una visió personal: l’obra de Frida Kahlo.

La pintora mexicana Frida Kahlo representa una visió molt particular de la pintura de 
la primera meitat del segle XX. Marcada per un terrible accident quan era adolescent, 
l’obra de Kahlo és una visió íntima de la seva vida i el seu món. La seva pintura va 
aixecar admiració entre pintors com Picasso, Breton, Duchamp o Kandinsky. Quan 
André Breton descobrí la seva obra la va considerar una surrealista espontània, una 
etiqueta que al final de la seva vida la mateixa autora va rebutjar.

1. Consulta alguna enciclopèdia o pàgina web i realitza una petita biografia de l’artista.

2. Aquesta obra de F. Kahlo es titula La columna trencada (1944). Fes un comentari 
de l’obra seguint les pautes que apareixen a la Destresa de la unitat 2.

3. Frida Kahlo va dir «Mai vaig pintar els meus somnis. Vaig pintar la meva pròpia 
realitat». Quina funció creus que pot tenir la pintura per a Kahlo?

Cinema i història

Analitza la pel·lícula El gran dictador de Charles Chaplin (1940) seguint les pautes 
d’anàlisi d’un film que apareixen a la Destresa de la unitat 10.

La columna trencada, de Frida 
Kahlo


