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ACORD ANGLO-RUS (1907) 
 
Pressionats per França, aliada d'ambdues potències i davant la creixent agressivitat 
alemanya (primera crisi marroquina), Gran Bretanya i Rússia van a liquidar les seves
històriques diferències colonials. L'acord de 1907 reparteix les àrees d'influència entre
ambdós països a Àsia Central. Encara que no es signa una aliança ferma, es posen 
les bases d'un dels bàndols de la guerra. A Alemanya, la sensació de "cèrcol " va en 
augment. 
 
 
ACORD SYKES-PICOT (1916) 
 
Acord arribat entre França, representada pel diplomàtic Xerris-George Picot i Gran 
Bretanya, representada per Mark Sykes per al repartiment de les possessions turques 
a Orient Mig. Al principi es va reservar algun territori per a Rússia, acord que va perdre
la seva validesa amb la revolució soviètica. La situació es va fer encara més complexa
doncs els aliats van fer promeses als àrabs a canvi del seu aixecament contra l'Imperi 
turc, promeses que eren al seu torn contradictòries amb l’oferta als jueus en la 
Declaració Balfour. Finalment, a la Conferència de París es va optar per un repartiment
de territoris entre britànics i francesos sota la forma de mandats de la Societat de
Nacions.  
 
 
AÏLLACIONISME 
 
Política exterior nord-americana contrària a les aliances amb altres estats o a la
participació en assumptes internacionals fora dels Estats Units. Aquesta actitud
tendeix a centrar el seu interès en els assumptes interns del país, en la recerca de 
prosperitat i garantir la seguretat. Els seus orígens es remunten als primers moments
de la república amb Washington i Monroe. Els aïllacionistes, predominants en el partit 
republicà, van frustrar els esforços del president demòcrata Wilson perquè Estats Units
entrés en la Societat de Nacions al 1919. Després de la Segona Guerra Mundial 
aquest tipus de política ha perdut molta força, encara que segueix present en les
postures més conservadores i populistes.  
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ALIATS 
 
El bàndol dels Aliats o Entesa es va configurar a partir de la Triple Entesa. Quan en 
l'estiu de 1914, Sèrbia i Bèlgica són atacades pels Imperis Centrals aquests dos
països es van incorporar als Aliats. La seva ràpida condició de països envaïts va fer 
que la seva aportació fos escassa. A l'agost, Japó va declarar la guerra a Alemanya,
es va annexionar les seves escasses possessions orientals i va participar poc en el 
conflicte. Després de signar el Tractat de Londres, Itàlia es va incorporar als aliats al 
maig de 1915 . A l'agost de 1916, Romania es va unir a l’Entesa, encara que va ser 
ràpidament envaïda pels Imperis Centrals. A l'abril de 1917, Estats Units declara la
guerra a Alemanya com resposta a la guerra submarina a ultrança. L'aportació russa 
als Aliats va disminuir dràsticament des de febrer de 1917, quan es va iniciar la
revolució. L'ascens dels bolxevics al poder va precipitar l’armistici al desembre 
d'aquest any i la sortida definitiva de Rússia de la guerra al març de 1918, després de 
la signatura del Tractat de Brest. 
 
 
ALIANÇA FRANCO-RUSSA (1893) 
 
Durant llarg temps, la profunda diferència entre ambdós règims polítics va ser un
obstacle insalvable per a aquesta aliança. El tsar Alexandre III, representant de l'última 
autocràcia a Europa, afirmava sentir "fàstic" i "menyspreu" pel sistema republicà
francès. No obstant això, la política agressiva iniciada per Guillem II i la seva negativa 
a renovar el denominat Tractat de Reassegurança entre Rússia i Alemanya van a 
facilitar la formació de l'aliança. L'acord militar, centrat en la mútua ajuda contra
Alemanya, es va signar el 17 d'agost de 1892, encara que va entrar en vigor a l'any
següent i es va fer públic al 1895 . Aquesta aliança significa la fi definitiva dels 
sistemes diplomàtics dissenyats per Bismarck. França havia aconseguit sortir del seu 
aïllament. 
 
 
ALSÀCIA I LORENA 
 
Alsàcia va pertànyer a França del 1648 al 1697 i Lorena va estar sota la influència 
francesa des del segle XVI i va pertànyer al país des del XVII. Després de la revolució 
francesa de 1789, els alsacians, majoritàriament de parla alemanya i religió protestant,
van optar per pertànyer a França. Després de la guerra franc- prussiana de 1870, els 
dos territoris van passar a pertànyer al Reich alemany. La política arbitrària alemanya i 
els intents de "germanització" forçosa van fer que la major part de la població acceptés
de bon grat la tornada a França després de la fi de la primera guerra mundial. No
obstant això, les actituds centralistes tendents a eliminar els trets culturals 
diferenciadors d'aquestes regions van crear descontentament contra França. Del 1940 
al 1945, després de la invasió nazi, van tornar a mans alemanyes, per a ser
definitivament franceses després de la derrota de Hitler. Estrasburg, la capital 
d’Alsàcia i seu del Parlament europeu, s'ha convertit en un símbol de la unitat europea
i de l'amistat franc-alemanya.  
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ANSCHLUSS 
 
Unió política d'Àustria i Alemanya. Ignorant el principi de les nacionalitats, el Tractat de 
Versalles va prohibir explícitament la unió política d'Àustria, la zona poblada per
població germana de l'Imperi dels Habsburg  i Alemanya. Al 1918, la població 
austríaca vota majoritàriament en referèndum la seva unió amb Alemanya. Hitler ho va
portar a terme per la força al març de 1938, com un dels elements clau de la seva
política de destrucció de l'ordre de Versalles.  
  
 
ARMISTICI (11 Novembre de 1918) 
 
Prèviament a l’armistici en el front occidental amb Alemanya, que és el qual va posar fi
definitiva a la guerra, cal assenyalar altres que van ser signant els diversos països que
van lluitar al costat dels germans:  
 
• Després de la derrota de Vittorio Veneto i els infructuosos intents de negociació del 
nou emperador Carles I, els austrohongaresos van oferir a Itàlia la rendició el 29 
d'octubre i, finalment, es va signar l’armistici en Vila Giusti el 3 de Novembre. L'imperi 
es trobava en ple procés de descomposició.  
 
• Després de l'atac francès amb suport grec iniciat al setembre des de Salónica, el 
front búlgar es va esfondrar immediatament i van signar l’armistici el 29 de setembre.  
 
• Les contínues derrotes a Síria i Mesopotàmia i l'arribada dels anglesos a Anatòlia va 
precipitar la capitulació de Turquia amb la signatura de l’armistici a la illa de Mudros el 
30 d'octubre. L'ofensiva a l’estiu de l’Entesa en el front occidental va fer evident a l'alt 
comandament alemany la impossibilitat de continuar els combats. Al setembre,
Hindemburg i Ludendorff van demanar al Kàiser que s'iniciés la negociació per a un 
armistici immediat. Es va formar un nou govern dirigit per Max de Baden que va 
demanar negociar prenent com base els Catorze punts de Wilson. No obstant això,
l'evolució de la situació interna a Alemanya va precipitar els esdeveniments. La
rebel·lió dels marins de Kiel el 28 d'octubre, és seguida per insurreccions enmig d'un
ambient revolucionari. El 9 de novembre, Guillem II abdica i fuig a Holanda. La 
república és proclamada a Berlín. La delegació alemanya, presidida per Mathias 
Erzberger, va signar l’ armistici a Rethondes el 11 de novembre 
 
 
BATALLA DE CAPORETTO (octubre- novembre de 1917) 
 
Aprofitant la situació victoriosa en el front oriental, els alemanys van ajudar  les tropes 
austrohongareses en un atac contra les línies italianes. Els italians, presos per 
sorpresa, van retrocedir en retirada fins que van aconseguir restaurar les línies entorn
del ric Piave, al nord de Venècia. L'exèrcit italià va perdre gran quantitat de material,
300.000 homes van ser fets presoners i més de 50.000 van perdre la vida. El desastre 
de Caporetto va propiciar l'ascens de Orlando a la prefectura del govern italià.  
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BATALLA DE GALLÍPOLI (març 1915-gener 1916) 
 
A proposta del Primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, els britànics van idear
aquesta campanya com mitjà per distreure l'atenció dels imperis centrals del front
occidental, atacant al presumptament més feble aliat turc. La campanya iniciada amb
l’atac als Dardanels al març de 1915 i posteriorment continuada amb un 
desembarcament en la península de Gallípoli, va acabar en un complet fracàs de
l’Entesa. Els britànics van tenir més de cinquanta mil morts entre els quals va haver 
molts australians i neozelandeses. Els francesos van tenir gairebé 50.000 baixes, amb
cinc mil morts. Per als turcs, la campanya va tenir també un enorme cost: 250.000
baixes, amb més de 60.000 morts.  
 
 
BATALLA DEL MARNE (setembre 1914) 
 
Després de les èxits inicials de l'atac alemany a través de Bèlgica, el govern francès
va fugir a Bordeus i més de 500.000 parisencs van abandonar una ciutat que 
semblava a punt de ser presa pels germans. El general Joffre va aconseguir
reorganitzar les tropes franceses i el llavors petit cos expedicionari britànic i plantar 
cara als alemanys en el riu Marne. El 10 de Setembre la batalla havia acabat. El cost 
havia estat més de 200.000 baixes per a l'exèrcit francès i un nombre similar per als
alemanys. L'important era que s'havia frenat l'atac alemany Des d'aquest moment, el 
front occidental s'estabilitzarà al llarg de gairebé quatre anys. Tots els intents de 
ruptura es veuran abocades a enormes carnisseries que tot just aconseguiran petits
avanços d'uns pocs quilòmetres. 
 
 
BATALLA NAVAL DE JUTLÀNDIA (maig-juny de 1916) 
 
Davant la superioritat naval britànica, la flota alemanya va eludir durant llarg temps el 
combat i va romandre en els seus ports. L'ascens al comandament de la seva flota de
l'almirall Reinhardt von Scheer, més agressiu que el seu antecessor, va propiciar que
per primera vegada la flota alemanya sortís al Mar del Nord. La batalla va durar dos 
dies i tècnicament no va haver un vencedor. Els britànics van perdre 14 vaixells, amb
6.100 baixes, i els alemanys van perdre 11, amb 2.500 baixes. Malgrat el resultat
relativament favorable a Alemanya, la flota germana no va tornar a desafiar durant la 
resta del conflicte a la Gran Flota britànica, permetent que aquesta continués amb el
seu domini del Mar del Nord. Els alemanys van posar totes les seves esperances en la
guerra submarina.  
 
 
BATALLA DEL SOMME (juliol-novembre 1916) 
 
L'atac franc-britànic, planejat amb anterioritat, es va convertir després de l'ofensiva de
Falkenhayn a Verdun en una gran maniobra per auxiliar la posició de la ciutat 
fortificada de Verdun. El primer dia de l'atac, el 1r de juliol, l'exèrcit britànic va sofrir 
58.000 baixes, d'elles gairebé 20.000 morts. Va ser la pitjor derrota soferta per aquest 
centenari exèrcit en tota la seva història. Després de diversos mesos de batalles, les
primeres nevades de novembre van precipitar la fi de l'ofensiva. A canvi d'escassos 
avanços de no més de 12 quilòmetres, els britànics van tenir 420.000 baixes, els
francesos 200.000 i els alemanys entorn de mig milió.  
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BATALLA DE TANNEMBERG (agosto 1914) 
 
A les beceroles de la guerra, el general rus Samsonov va atacar Prússia oriental. Els
inicials èxits russos van dur l'alt comandament germànic a substituir el general 
alemany Prittwitz i a enviar els generals Hindemburg i Ludendorff per plantar cara a la 
invasió russa. Samsonov va permetre que els alemanys envoltessin al seu exèrcit el 
28 d'agost. El desastre rus va ser total: de 150.000 soldats solament es van salvar 
10.000. Els alemanys van capturar més de 92.000 presoners. Samsonov, aclaparat
per la catàstrofe, es va suïcidar.  
 
 
BATALLA DE VERDUN (febrer-desembre de 1916) 
 
El 21 de febrer de 1916, un milió de soldats alemanys posaven en pràctica la tàctica 
de la "guerra de desgast" ideada per Falkenhayn i atacaven la fortificada plaça de 
Verdun. Després de mesos d'aferrissades batalles la resistència francesa, sàviament 
gestionada per Pétain que va procurar no "gastar forces" i "economitzar" el nombre de 
tropes amatents a la zona, va aconseguir que l'atac alemany no aconseguís avenços 
significatius. La batalla de Verdun va acabar en una espècie d'empat, això sí, es va 
arribar a ell després que els francesos tinguessin més de mig milió de baixes i els 
alemanys entorn de les 450.000. Del milió total de baixes, s'estima que la meitat, és a 
dir, mig milió d'homes, va perdre la vida a Verdun. 
 
 
CONFERENCIA DE PARÍS (1919) 
 
França va insistir que París havia de ser la seu de la Conferència de Pau que havia de 
posar fi a la Gran Guerra. Però la capital francesa no estava en condicions de
proporcionar la infraestructura necessària per a un esdeveniment que havia de reunir a 
milers de persones. Wilson va arribar el desembre de 1918 i la conferència es va obrir 
el gener de 1919. Van participar 32 estats, encara que la veu cantant la van dur els
quatre grans: Wilson, Clemenceau, Lloyd George i Orlando. Els vençuts no van ser 
escoltats i simplement se'ls va presentar els tractats per a signar-los. 
Després de llargs debats entre els vencedors, finalment es van signar els cinc tractats
que conformen la Pau de París: Tractat de Versalles amb Alemanya (28 de juny de 
1919) , Tractat de Saint-Germain amb Àustria (10 de setembre de 1919) ,  Tractat de 
Trianon amb Hongria (4 de juny de 1920) , Tractat de Sèvres amb Turquia (10 d'agost 
de 1920), aquesta pau va ser rebutjada pels turcs qui, després de la seva victoriosa
guerra contra els grecs, van signar el Tractat de Lausana (23 de juliol de 1923) , 
Tractat de Neuilly amb Bulgària (27 de novembre de 1920). El Pacte de la Societat de 
Nacions es repetia en cadascun dels tractats.   
 
CONFERÈNCIA D’ALGESIRES 

 
Conferència convocada pel soldà del Marroc a instàncies de França i d'Alemanya, la
qual havia denunciat les intencions monopolistes franceses envers l'economia
marroquina. Tingué lloc a Algesires des del 16 de gener fins al 7 d'abril de 1906, amb
l'assistència de representants d'Alemanya, França, Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya,
els EUA, Itàlia, els Països Baixos, Portugal, Suècia i el Marroc. Espanya, associada
secretament als francesos en llur "penetració pacífica" dins el Marroc, féu costat a la
Gran Bretanya i a França, interessades a confirmar llur privilegiada situació, i
aconseguí el reconeixement dels seus dominis al Rif, el control dels ports de Larraix i
Tetuan (Tànger compartit amb França) i la participació a la banca estatal marroquina,
dominada per les potències europees. L'ocupació de Casablanca per França el 1907
representà la fi dels acords adoptats. 
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DECLARACIÓ BALFOUR 
 
Per a guanyar-se el suport de la comunitat jueva europea, el ministre d'afers exteriors
britànic Arthur Balfour es va comprometre en una carta dirigida al dirigent sionista 
britànica Lord Rothschild el 2 de novembre de 1917 a donar suport a la constitució 
d'un estat jueu possessió turca de Palestina. Encara que la declaració assenyalava
que el nou estat no havia de causar perjudici algun als drets de la població àrab del 
territori, aquest compromís era clarament contradictori amb la promesa feta en el
mateix període als dirigents àrabs que s'havien rebel·lat contra els turcs d'atorgar-los el 
govern de Palestina. Després de la guerra, Palestina va ser assignada a Gran 
Bretanya com mandat de la Societat de Nacions. Des d'ara, els intents britànics de
reconciliar ambdues promeses van marcar l'inici dels problemes posteriors en aquesta
zona del món. 
 
DISCURS DELS CATORZE PUNTS 
 
Discurs pronunciat pel president Wilson el 8 de gener de 1918 davant el Congrés nord-
americà. Wilson proclama la fi de l'època de les conquestes i de la diplomàcia secreta,
i proposa la construcció d'un nou món basat en la justícia, en els drets dels governats,
i en la seguretat de les nacions. Els grans principis es concreten en catorze punts que
estableixen principis generals (tractats coneguts pel públic, llibertat de navegació,
supressió de les barreres econòmiques...) i fan propostes concretes territorials sobre
Rússia, França, Bèlgica, Itàlia, Àustria-Hongria, els Balcans, l'Imperi Turc o Polònia. El 
punt catorzè proposava la clau de la construcció diplomàtica de Wilson: la constitució
d'una Societat de Nacions que garantís la pau en un futur. Els catorze punts
suposaven una proposta més benvolent que els objectius de guerra dissenyats pels
governs dels països de la Entesa. Aquest és el motiu pel qual Alemanya i Àustria-
Hongria, davant la irreversible derrot sobre els Imperis Centrals, es van dirigir a Wilson
a principis d'octubre de 1918 per a obrir negociacions prenent com base la proposta
del president nord-americà. La signatura de l’armistici es farà, en principi, prenent com 
base els catorze punts. Les negociacions de pau entre els vencedors, essencialment la
postura de duresa francesa, farà que els tractats de pau diferissin en alguns aspectes
importants de la proposta wilsoniana.  
 
 
DREADNOUGHTS 
 
Per  plantar cara al desafiament naval alemany, Gran Bretanya va botar en 1907 un
nou tipus de buc cuirassat, el Dreadnought, que va revolucionar la indústria naval de 
guerra. Per la seva velocitat i pel seu poder de foc cap cuirassat de l'època podia
amidar-se a ell. Les potències es van llançar a construir nous vaixells seguint el model
del Dreadnought. Els nous cuirassats van augmentar la seva grandària, la seva 
velocitat i la potència i el nombre de canons. Es va entaular una veritable "carrera
naval" que va fer que a fins de la Gran Guerra fora un model totalment obsolet. 
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ENTESA CORDIALE FRANCO-BRITÁNICA (1904) 
 
Gràcies a la seva hegemonia econòmica, naval i colonial, Gran Bretanya s'havia
mantingut durant dècades en el que es va denominar el "esplèndid aïllament". No
obstant això, la Weltpolitik alemanya va suposar un desafiament de tal nivell que va
forçar a Londres a buscar aliances amb altres potències. D'altra banda, el ministre
d'afers exteriors francès Delcassé va iniciar una activa campanya en pro d'una aliança
franc-britànica. La signatura de l'enteniment cordial entre ambdues potències
suposava un acostament basat en la solució de les seves disputes colonials que a
punt havien estat de dur a ambdós països a la guerra amb l'incident de Fachoda en
1898. L'agressivitat germana havia dut A Londres i a París a l'aliança. 
 
 
GUERRA CIVIL RUSSA  
 
El govern bolxevic havia signat l’armistici amb els Imperis Centrals el 15 de desembre 
de 1917. Set dies més tard es van iniciar les negociacions en les quals Trotski i la
delegació soviètica van tractar de maniobrar contra les dures exigències territorials
alemanyes. Alhora havia sorgit per les zones perifèriques de l'Imperi rus una àmplia i
heterogènia oposició que, donada suport per les potències de la Entesa, tractava 
d'esfondrar al govern bolxevic. Aviat formaria l'Exèrcit Blanc que s'anava a enfrontar a
l'Exèrcit Vermell creat al gener de 1918 . La necessitat de plantar cara a la guerra civil
va dur A Lenin a decidir-se a signar les dures condicions exigides per les Potències
Centrals. Quan els austro-alemanys van llançar una ofensiva general al febrer i el front
rus es va col·lapsar, la delegació soviètica es va apressar a signar el duríssim Tractat
de Brest-Litovsk al març de 1918. Lenin optava per centrar totes les seves forces en el
conflicte intern, el que va permetre a Alemanya i a Àustria-Hongria obtenir grans, 
encara que efímeres, guanys territorials. Posteriorment, la guerra civil es confondrà
amb la intervenció de les potències aliades en favor de l'Exèrcit Blanc i la guerra rus-
polonesa (19120-1921). Per a 1921, el govern Bolxevic controlava pràcticament el 
territori del nou país que en 1922 rebrà el nom d'Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques. 
 
 
GUERRA QUÍMICA  
 
L'ocupació de substàncies tòxiques en la guerra havia estat prohibit per la Conferència
del Faig en 1899, no obstant això, quan els fronts es van estabilitzar, els alemanys, 
que tenien una indústria química molt desenvolupada, van pensar en aquest tipus
d'armes com una solució per a acabar amb la guerra de trinxeres. A les 4 de la tarda
del 22 d'abril de 1915 en el front de Ypres a Bèlgica, aprofitant el vent favorable, els 
alemanys van obrir ampolles de clor i un núvol tòxic es va dirigir cap a les línies
franceses. La sorpresa i el pànic van ser totals. Després de successius atacs, els
alemanys van aconseguir en uns dies avançar 16 quilòmetres. La indústria química i 
armamentística va iniciar la producció de nous gasos (fosgeno, bromur de xileno,
arsènic, àcid cianhídrico...). El repertori de l'horror tòxic es va anar ampliant. Els gasos
van començar a llançar-se en bombes d'artilleria per a evitar que un sobtat canvi del 
vent fes que les pròpies tropes van morir asfixiades. Els exèrcits van desenvolupar
sistemes de defensa i alarma. Els soldats van haver de proveir-se de màscares 
antigas, donant lloc a una de les múltiples imatges sinistres de la Gran Guerra. 
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GUERRA RUSO-JAPONESA (1905)  
 
Des de fins del segle XIX, l'Orient Llunyà s'havia convertit en un dels grans centres de
tensió entre les potències. Tenint l'afeblida Xinesa com principal zona d'ambició, les
potències europees, especialment Gran Bretanya i Rússia, i les noves potències
extraeuropees, Japó i EUA aspiraven a estendre el seu àmbit d'influència.
L'agressivitat russa va dur a la signatura de l'aliança britànic-japonesa en 1902. 
Aquesta aliança va preparar el terreny per a un enfrontament llargament esperat la 
guerra entre Japó i Rússia. La victòria japonesa va ser total tant en terra com en el
mar, i sense necessitat d'acudir a l'ajuda britànica. La principal conseqüència de la
derrota russa va anar que el govern de Sant Petersburg va girar la seva atenció cap 
als Balcans, aguditzant el conflicte amb Àustria-Hongria que està en l'origen de la 
primera guerra mundial. 
 
 
GUERRA SUBMARINA 
Quan s'inicià el conflicte els submarins no havien estat utilitzats com armes de guerra.
La superioritat en el mar dels britànics va forçar a la flota alemanya a intentar aquest
nou tipus de guerra. El bloqueig naval britànic i la seva incidència en la fam de la
població germana va fer que els comandaments militars confiessin en la guerra
submarina com el millor mitjà de represàlia. No obstant això, el 7 de maig de 1915
submarins alemanys van enfonsar el transatlàntic Lusitania, van morir 1.500 tripulants i 
el Govern de Washington va protestar enèrgicament. El canceller Bethmann-Hollweg 
va optar per moderar els atacs. Els militars alemanys no estaven d'acord amb aquesta
prudència i no van cessar de demanar una guerra submarina sense límits. Finalment,
el 1 de febrer de 1917, Alemanya va declarar la guerra submarina total. Els primers
mesos van ser enormement nocius per als vaixells que anaven i venien A Anglaterra,
més de 540.000 tones enfonsades al febrer, 875.000 al març. El resultat final va ser,
no obstant això, totalment contrari a les esperances alemanyes. Els britànics van
organitzar a partir d'abril sistemes de combois en els quals vaixells de guerra 
escortaven els bucs i van reduir de forma significativa les pèrdues. La guerra 
submarina va perjudicar seriosament els productors i exportadors americans 
precipitant l'entrada en guerra d'Estats Units.  
 
 
GUERRA DE TRINXERES 
La guerra de moviments dels primers mesos de la guerra va venir ràpidament a la
seva fi. Sobre les masses d'infanteria i cavalleria van caure tones de granades i milers 
de ràfegues de metralladora van delmar les files. Després de la batalla del Marne, els 
exèrcits hagueren d'amagar-se, arrossegar-se pel fang, cavar cada vegada més 
complexos sistemes de trinxeres per a sobreviure al foc enemic. Des del Mar del Nord
fins a Suïssa, milers de quilòmetres de trinxeres van enfrontar a milions d'homes en el 
front d'occidental. Abnegades de fang, infectades de rates, les trinxeres es van
convertir en la llar d'uns soldats que van sofrir fora mida. Els reiterats intents dels
militars per trencar el front van dur a matances que encara avui segueixen tenint un 
lloc de privilegi en la història de l'horror: Verdun, Somme, Passendale en Ypres 
(Bèlgica)... Les potències industrials es van esforçar per trobar noves armes que
permetessin la ruptura del front: els alemanys en 1915 van iniciar la guerra química, 
els anglesos en 1917 els tancs, l'aviació va començar a ser usada de forma
sistemàtica com arma de guerra.  
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IMPERIS CENTRALS 
 
L'embrió d'aquesta aliança de països ho trobem en la Triple Aliança signada en 1882
entre Alemanya, Itàlia i Àustria-Hongria. Itàlia va abandonar l'aliança en l'estiu de 1914
al declarar-se neutral i, posteriorment, en 1915 va canviar de bàndol i es va unir als
Aliats o Entesa. Turquia, essencialment preocupada per l'expansió russa, va signar un
acord militar secret amb Alemanya a l'agost de 1914, i es va incorporar al conflicte al
novembre de 1914 . Bulgària, buscant la revenja per la segona guerra balcànica
(1913) es va unir als Imperis Centrals a l'octubre de 1915. 
 
 
MANDATS DE LA SOCIETAT DE NACIONS 
 
Solució jurídica dissenyada per al repartiment dels imperis colonials alemany i turc 
després de la primera guerra mundial. El sistema de mandats es concretava que la
Societat de Nacions conferia mandats als països que heretaven les colònies
despullades a Alemanya i Turquia. Teòricament, aquests mandats limitaven la
sobirania dels nous propietaris, obligant-los a informar cada any a la Societat de 
Nacions sobre les mesures adoptades amb l'objectiu de preparar a les poblacions
administrades per a la independència. En la pràctica, no van ser molt diferents de les
colònies tradicionals. França i l'Imperi Britànic (alguns mandats a Àfrica i Oceania van
ser assignats a la Unió Sud-africana o Austràlia) van obtenir la major part. Bèlgica i
Japó van accedir a petits territoris. Itàlia va anar totalment exclosa el que va engendrar
un gran descontentament en el país. 
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PLA SCHLIEFFEN 
 
Elaborat pel cap de l’Estat Major alemany fins 1905 Alfred von Schlieffen*. Planejava 
envair les neutrals Bèlgica i Luxemburg per atacar França. Folch aconsegueix aturar 
l’atac alemany al novembre de 1914 al Marne. 
 

 
 
PRINCIPI DE LES NACIONALITATS 
 
És un dels principis essencials del projecte dissenyat per Wilson per al nou món que 
sorgiria després de la guerra. Bàsicament se centrava en el reconeixement del dret
dels pobles o nacions europees a l'autodeterminació política, és a dir, a la construcció
del seu propi estat si aquest era el seu desig. Wilson pensava en els pobles sotmesos
als imperis alemany, austrohongarès i rus. Wilson ha estat acusat d'ingenuïtat i de 
desconeixement de la complexa realitat europea. L'aplicació d'aquest principi en la
enrevessada realitat nacional de l'Europa central i oriental va crear grans dificultats a
l'hora de dissenyar les fronteres dels nous estats. L'existència de minories nacionals
en els nous països va ser la norma general, constituint un germen latent de conflicte i
de nova aplicació del dret d'autodeterminació. La realitat dels tractats de pau no va
respondre als alts ideals de Wilson. Són múltiples els exemples en els quals el principi
de les nacionalitats no es va complir, bé per a afavorir als vencedors, bé per a
perjudicar als derrotats. La vella política realista, els tractats signats durant el conflicte i
els interessos de potència es van imposar sobre els ideals de justícia, llibertat i
autodeterminació dels pobles.  
 
 
SOCIETAT DE NACIONS 
 
Organisme internacional, compost originàriament per quaranta-cinc països, creat per la 
Conferència de París el 24 d'abril de 1919. El Pacte de la Societat de Nacions es va
annexar a tots els altres tractats. El seu gran objectiu era fer possible una seguretat
col·lectiva que garantís la integritat de tots els estats, forts i febles, l'arbitratge dels
conflictes internacionals i el desarmament. Va ser l'element clau de la proposta del
president Wilson. La negativa de l’aïllacionista Senat nord-americà a l'ingrés d'EUA i 
l'exclusió d'Alemanya i la URSS, que no van ingressar respectivament fins a 1926 i
1934, van limitar des d'un principi la seva potencialitat. La societat va tenir al seu
càrrec l'administració dels mandats colonials, de la ciutat de Danzig i de la regió del 
Sarre i va intervenir feliçment en algunes disputes territorials. El seu apogeu va venir
en el període 1924-1929 (Tractat de Locarno, Pacte Briand-Kellog) Els anys trenta van 
marcar el seu fracàs definitiu. Les agressions de les potències feixistes i militaristes
van mostrar la seva ineficàcia. Alemanya i Japó la van abandonar en 1933, i Itàlia en
1936. La URSS va ser expulsada en 1939. L'inici de la segona guerra mundial ve a 
certificar la mort de la primera organització universal de nacions. 
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TRACTAT DE BREST-LITOVSK (3 de març de 1918) 
 
Signat entre la Rússia bolxevic i els Imperis Centrals, va ser el primer dels tractats que 
van posar fi a la Gran Guerra. Malgrat que Trotsky va tractar de perllongar el màxim
les negociacions, l'envit final alemany al febrer de 1918 ensulsiada les minvades i
desorganitzades tropes de la Rússia soviètica. Lenin, per a poder plantar cara a 
l'Exèrcit Blanc en la guerra civil, va haver d'ordenar l'acceptació de les duríssimes
condicions alemanyes. La derrota alemanya al novembre va anul·lar aquest tractat,
creant-se una situació de buit en tota l'antiga franja occidental de l'imperi tsarista. 
Finalment els bolxevics van aconseguir recuperar algun dels territoris als que havien 
hagut de renunciar en Brest-Litovsk. Ucraïna és el millor exemple. No obstant això, la
Rússia soviètica va haver d'acceptar importants pèrdues territorials i el paper de 
"pària" en el concert internacional.  
 
 
 
TRACTAT DE LONDRES (1915) 
 
La posició d'Itàlia en la Triple Aliança havia estat cada vegada més incòmoda. Després
d'arreglar els seus plets colonials amb França i obtenir el seu beneplàcit per a
l'annexió italiana de Líbia en 1912, les diferències entre Itàlia i Àustria-Hongria s'havien 
fet cada vegada més evidents. Ambdues potències pugnaven per l'hegemonia en el
Adriàtic i Itàlia aspirava a territoris poblats per italians sota el domini de Viena. Després 
de declarar-se neutral el 3 d'agost de 1914, el govern italià inicia una negociació amb
ambdues aliances. Finalment, a l'abril de 1915 signatura el Tractat secret de Londres
amb la Triple Entesa. En ell es promet a Itàlia l'annexió després de la fi de la guerra 
del Trentino, el Tirol meridional, Trieste, Istria, part de Dalmacia... Itàlia canvia d'aliats i
entra en la guerra al costat de la Entesa. Les promeses annexions d'aquest tractat no 
es concretaran en la Conferència de París de 1919, el que engendrarà un profund 
descontentament nacionalista a Itàlia. 
 
 
TRIPLE ALIANÇA (1882) 
 
Aliança principal del complex sistema dissenyat per Bismarck. Després d'optar per
Àustria-Hongria, davant la impossibilitat de mantenir alhora una aliança amb Viena i
Sant Petersburg, enfrontades en els Balcans. Bismarck va trobar a Itàlia l'esperat aliat
contra França. D'una banda, Bismarck considerava el seu principal objectiu diplomàtic
mantenir l'aïllament de França, d'altra banda, Itàlia pensava que amb la seva adhesió
a la Tríplice i la seva associació a Alemanya era el millor camí per a accedir al rang de
gran potència. Itàlia estava descontenta per l'actitud francesa davant les seves
aspiracions colonials a Tunis. Els tres països van acordar donar-se suport mútuament 
en cas de ser atacats per França o per Rússia. El tractat va ser reafirmat diverses
vegades fins a 1913, encara que la posició italiana, com es va veure al començar la
guerra, era cada vegada més incòmoda.  
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TRIPLE ENTESA (1907) 
 
Aliança conformada per l'aliança franc-russa de 1893, la Entesa Cordiale franc-
britànica de 1904 i l'acord anglo-rus de 1907. La nova política mundial alemanya
iniciada per Guillem II en 1890 va a aconseguir que potències que tenien importants
diferències entre si s'aproximin i acabin per fer front comú enfront de la Triple Aliança. 
En 1907, no trobem encara una aliança en sentit estricte, els britànics, especialment,
van tractar de mantenir-se lliures d'obligacions. No obstant això, les successives crisis
que van ser jalonant el camí cap a la guerra van ser fent cada vegada més sòlida la
Entesa. La crisi definitiva de l'estiu de 1914 va demostrar el funcionament de l'aliança
a l'acabar implicant en el conflicte a les tres potències.  
 
 
WELTPOLITIK 
Es denomina Weltpolitik a la nova política mundial iniciada pel Kàiser Guillem II a 
l'accedir al tron en 1890. Després d'apartar al vell Bismarck de la cancelleria, Guillem II
es va llançar a la construcció de l'hegemonia mundial d'Alemanya. En el curt termini,
això va tenir dues conseqüències: l'allunyament de Rússia, al no renovar en 1890 el
Tractat de Reassegurança, i el creixent enfrontament amb Gran Bretanya provocat per
la competència econòmica i els plans de construcció naval germans. La weltpolitik de
Guillem II va tenir com a conseqüència la formació d'aliances per a plantar cara a la
creixent agressivitat germana. L'aliança franc-russa de 1983 va ser la seva primera 
concreció. La Entesa Cordiale franc-britànica de 1904 i l'acord anglo-rus de 1907 van 
acabar per configurar la Triple Entesa, aliança formada abans de res per a plantar cara 
a la política d'hegemonia mundial d'Alemanya. 
 


