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TEMA 6
A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

A Gran Guerra (mapas páxs. 174, 188)

1. As causas da Primeira Guerral Mundial
1.1. Rivalidades europeas
-Franza/Alemaña:

- Francia aspira a recuperar os territorios perdidos (Alsacia e Lorena). na
guerra franco-prusiana de 1870, derradeira etapa da unificación alemana.

- Alemaña (Tripla Alianza: Alemaña, Austria-Hungría e Italia) aspira a
manter a Francia aillada (alianza Francia-Rusia).

-Gran Bretaña/Alemaña:
- Rivalidades económicas: segunda revolución industrial
- Rivalidades militares: a política de construción naval xermana pon en

perigo a supremacía naval británica (carreira de armamentos, paz
armada).

- Tripla Entente: GB, Francia e Rusia
-Tripla Alianza/Tripla Entente

1.2. O conflito balcánico (doc. p. 176)
-Protagonistas:

-AH busca unha saída ao mar.
-Rusia busca o control dos Estreitos (saída do mar Negro ao Mediterráneo)
-Novos estados independizados do Imperio Turco

-Guerras balcánicas
-Serbia aspira á unidade dos eslavos do sur (croatas, bosníacos, búlgaros,
eslovenos…).

1.3. O nacionalismo radical
-Nacionalismo naquelas nacionalidades que reivindican a súa independencia.
-Nacionalismo nas grandes potencias: enfrontamento entre patriotismos.
-A posibilidade dunha guerra foi unha posiblidade inicialmente aceptada con
entusiasmo.

1.4. A marcha cara á guerra
-O herdeiro AH é asasinado en Saraievo (28 de xuño de 1914) por un nacionalista
proserbio.
-A posta en marcha dos mecanismos das alianzas (Tripla Entente, Tripla Alianza)
supuxo a declaración de ultimátums en cadea.

2. A Gran Guerra: desenvolvemento
-Primeiro conflito de carácter mundial.

2.1. As forzas enfrontadas
-Países neutrais: España (doc. páx. 181), Suíza, PPBB, países escandinavos.
-
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Tripla Entente (aliados) Tripla Alianza (potencias centrais)
GB, Francia e Rusia Alemaña, Austria-Hungría (Italia non)

Vantaxe miltar inicial
1915: Italia

1917: EEUU
Outubro de 1917: revolución soviética

-Entusiasmo inicial (nacionalismo), guerra curta.
-Todas as forzas políticas votan os orzamentos de guerra.
-Tamén os socialistas (agás unha minoría), a pesar do seu internacionalismo,
votaron a favor da guerra.

-Fases da guerra: fronte oriental e fronte occidental
-Guerra rápida de movementos (1914)
-Guerra de posicións (1915): guerra de trincheiras
-Guerra de desgaste (1916)
-1917:

-Abril: entrada na guerra de EEUU
-Outubro de 1917: revolución bolxevique (tratado de Brest-Litovsk)

-1918: a fin do conflito

-Guerra industrial

3. As consecuencias da guerra
-Balance desastroso para todos menos para os EEUU.
-Perdas humanas (doc. páx. 189):

-Mortos, feridos, mutilados.
-Caída da natalidade.
-Incremento da mortalidade polas dificultades da guerra e da posguerra.

-Perdas económicas (doc. páx. 185):
-Guerra de desgaste
-Destrucións (Francia)
-Endebedamento dos países belixerantes.
-EEUU convírtese en prestamista dos países europeos.

-Danos morais e sociais. Problema dos ex combatentes.

3.1. As propostas de paz: Wilson (doc. páx. 197)
-Os seus 14 puntos foron a base armisticio:

-Dereito de autodeterminación
-Desarmamento
-Creación da Sociedade de Nacións (SDN), na que estarían representados

todos os pobos.
-Nos tratados de paz prevaleceron as ideas francesas (Clemenceau), baseadas en:

-Garantir a seguridade francesa.
-Debilitar a Alemaña.

-GB intenta volver ao equilibrio continental.
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3.2. A paz dos vencedores. Os tratados de paz
-Paz de París (xaneiro de 1919): é un conxunto de tratados asinados entre os
vencedores e, por separado, cada unha das potencias derrotadas (por exemplo,
Tratado de Versalles: vencedores con Alemaña).
-Significado:

-Desaparición dos imperios AH e Turco
-Creación de novas nacións: repúblicas bálticas, Polonia, Checoslovaquia,

Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia (doc. páx. 186).
-Prohíbese a unión entre Austria e Alemaña.

3.3. Unha paz equivocada (tratado de Versalles) (doc. páx. 197)
-Asinado entre os vencedores e Alemaña.
-Alemaña é declarada culpable da guerra, logo ten que pagar a reconstrución
(reparacións de guerra).
-Perdas territoriais:

-Alemaña ten que devolver Alsacia e Lorena a Francia.
-Os seus territorios colonias pasan aos vencedores.

-O seu exército queda limitado.
-Excluída da SDN.
-É unha das causas da II GM.

3.4. A Sociedade de Nacións (SDN) (doc. páx. 197)
-Constituída en París en 1919.
-Inspirada nos 14 puntos de Wilson.
-Organismo internacional cos seguintes obxectivos:

-Preservar a paz e a seguridade internacionais.
-Velar pola limitación de armamentos.
-Procurar a solución pacífica de conflitos.

-Limitacións:
-Carece de instrumentos para imponer as súas decisións.
-Estados Unidos non formou parte, como tampouco a URSS (ata 1934;

expulsada en 1936).
-Alemaña ingresou en 1924 pero abandonou a organización en 1933.

-Logros:
-Institucionalización da diplomacia multilateral.
-Creación de organismos que aínda perviven: Organización Internacional do

Traballo, Tribunal Internacional de Xustiza, Alto Comisariado para os Refuxiados.
-Resolución dalgúns conflitos.
-Está na base da ONU.

CONCEPTOS: paz armada, carreira de armamentos, guerra de movementos,
guerra de trincheiras, armisticio, reparacións de guerra.

COMENTARIO DE TEXTO: Os catorce puntos de Wilson (p. 197)


