
El món al 1900 

 
 



Entendre el Segle XX 

1900 

En el canvi de segle, Europa controlava el món. Gran          

Bretanya dominava la meitat d'Àfrica, l'Índia,      

Austràlia, etc. A més, era la primera potència naval         

del globus. I també la primera potència econòmica: la         

moneda internacional era ... la lliura esterlina (pound        

sterling). A certa distància, la Gran Bretanya era        

seguida per França, també amb un enorme imperi        

colonial que abastava l'altra meitat d'Àfrica així com        

la Indoxina (les actuals Cambodja, Laos i Vietnam). I         

en peu d'igualtat amb França es trobava Alemanya,        

sense colònies d'importància però amb l'exèrcit de       

terra més poderós del món i una economia puixant.         

Per darrere, a molta distància, es trobaven la resta de          

països del planeta.  
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Societats industrials 

Gran Bretanya, França, Alemanya, etc., eren països       

plenament industrialitzats. La resta d'Europa es      

trobava també en el camí de la industrialització. Totes         

les societats europees, independentment del seu nivell       

de desenvolupament, albergaven economies    

capitalistes o de "lliure mercat": impostos baixos,       

serveis públics pràcticament inexistents, legislació     

laboral mínima i salaris baixos. Eren doncs societats        

profundament desiguals: un grapat de rics davant       

d'una multitud d'obrers i / o camperols empobrits. 

 

Nens en una mina de carbó (Pittston, EUA) 
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Reformistes, 

reaccionaris, 

revolucionaris 

Aquestes desigualtats socioeconòmiques van generar     

en les societats europees diferents respostes. En       

alguns països, sectors burgesos van optar per       

col·laborar amb el moviment obrer i iniciar reformes        

que suavitzessin la situació dels més desfavorits. Però        

en d'altres, l'oligarquia dominant (els rics) es va negar         

en rodó a qualsevol tipus de reforma. Això va tenir          

com a conseqüència immediata el creixement de       

moviments de tipus netament revolucionari. Al seu       

torn, la "amenaça" de la revolució va servir de reforç          

als plantejaments més reaccionaris. Exemples clars de       

països en els quals el reformisme va tenir cabuda van          

ser Alemanya o Gran Bretanya. I un exemple clar de          

país netament reaccionari va ser Rússia. 

 

“¡No puedo ocuparos… tengo carne de sobra!” Diari Solidaritat Obrera, 26 octubre 1907. 
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El desastre de 1914 

En aquest context, el 1914 Alemanya es va llançar a          

una guerra en dos fronts contra França, Rússia i Gran          

Bretanya. En síntesi, el que pretenia era derrotar en         

una guerra ràpida als seus adversaris i forçar-los a         

acceptar un tractat de pau en què Alemanya s'erigís         

com la nova superpotència mundial. Aquesta victòria       

ràpida mai va arribar i els quatre països literalment es          

van dessagnar en una llarga guerra de quatre anys en          

què Alemanya va ser finalment derrotada però de la         

qual tots van sortir enormement debilitats a causa de         

les terribles pèrdues econòmiques i humanes (més de        

15 milions de morts) . Un detall d'importància: Gran         

Bretanya, França i Rússia van comptar amb l'ajuda        

dels Estats Units, que va acabar participant en la         

guerra, ja al final de la mateixa. 

 

El submarí alemany U118, encallat a la platja de Hastings, East Sussex (Anglaterra), el 1919. 

 

Soldats anglesos supervivents a un atac amb gas tòxic. 

http://sco.lt/9CxIYr 
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El paradís 

revolucionari 

Aprofitant el desgavell provocat per la guerra, el partit         

comunista rus va aconseguir fer-se amb el poder        

precisament al país més reaccionari de tot Europa,        

Rússia, a finals de 1917. Ràpidament els       

revolucionaris comunistes es van posar mans a l'obra:        

la burgesia russa va ser despullada de tots els seus          

béns i les terres, les fàbriques i els bancs van passar a            

pertànyer al poble rus, encarnat en el nou govern         

comunista. Immediatament el pànic a una eventual       

revolució comunista es va estendre per tot Europa i         

els EUA. En els països menys reformistes la por a la           

revolució va conduir al fet que les burgesies        

(empresaris) recolzessin cada vegada amb més      

vehemència a opcions polítiques de tall reaccionari. 

 

Nicolau II, tsar de Rússia, poc abans de ser afusellat. 
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"El Socialisme escanya el País". Cartell propagandístic del Partit Conservador, 1909. 

La Segona Guerra 

Mundial (1939-1945) 

Bàsicament, la Segona Guerra Mundial va ser la        

continuació de la Primera Guerra Mundial. Alemanya,       

ara governada per un partit polític reaccionari (els        

nazis liderats per Adolf Hitler) va tornar a intentar         

fer-se amb el domini sobre Europa amb una nova         

guerra contra França, Gran Bretanya i Rússia (Unió        

Soviètica). A Alemanya es va unir Japó, que pretenia         

fer el mateix que Alemanya, però a Àsia. Tots dos          

estats, ara dirigits per governs d'ideologia      

reaccionària, van encetar una guerra en la qual el "tot          

val" va ser la norma. Van ser assassinats de manera          

massiva civils indefensos, presoners de guerra,      

minories ètniques (jueus), etc. En un primer moment        

l'Alemanya nazi va derrotar a França i va arraconar a          

Gran Bretanya. Però finalment la Rússia comunista       

(URSS) i Estats Units (que van entrar en la guerra el           
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1941) van aniquilar a Alemanya i Japó. La Segona         

Guerra Mundial es va saldar amb 50 milions de morts          

i incalculables pèrdues econòmiques. Europa i Japó       

van quedar sota el control més o menys directe de les           

dues potències vencedores: Estats Units i la Unió        

Soviètica (Rússia). 

 

La ciutat japonesa d'Hiroshima després de l'esclat de la primera bomba atòmica, el 6 d'agost               

de 1945. El nombre de víctimes es va elevar a 140.000. 

La Guerra Freda 

(1945-1989) 

Les dues noves superpotències mundials després de la        

Segona Guerra Mundial eren Estats Units i la Unió         

Soviètica (Rússia comunista): el paradís capitalista      

enfront del paradís comunista. Durant 50 anys les        

dues potències es van dedicar a "recol·lectar" aliats        

entre els països del món ia tractar de "aixafar" als          

països aliats de l'altre. En això d'aixafar als amics de          

l'altre Estats Units va ser especialment actiu.       

L'obsessió dels EUA per combatre i exterminar el        

comunisme pro-soviètic els va portar a donar suport        

obertament a qualsevol govern reaccionari del món       

que els garantís la desaparició del comunisme al seu         

territori. 
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Així, durant els anys de la Guerra Freda, dictadures         

reaccionàries de tota mena van rebre la generosa        

ajuda dels EUA. No obstant això, el poder de seducció          

del somni comunista era enorme: Xina, Cuba,       

Vietnam van ser països en què va triomfar la         

revolució, tot i els esforços dels EUA. La realitat dels          

paradisos comunistes i capitalistes ha estat de tot        

menys idíl·lica. A la Xina comunista d'avui en dia els          

obrers s'esllomen en jornades de deu hores o més per          

salaris miserables. I a l'Índia capitalista d'avui els        

obrers s'esllomen en jornades de deu hores o més per          

salaris miserables. 

El final del segle 

El 1989 la Unió Soviètica va abandonar el sistema         

comunista i es va reconvertir al capitalisme. A Rússia         

des de llavors van tornar a haver burgesos        

(empresaris) i propietat privada. Tot el planeta es        

troba ara organitzat en un mateix sistema econòmic:        

l'economia de mercat o capitalista, igual que en 1900.         

I els plantejaments ideològics són també bàsicament       

els mateixos. La major part dels països del món estan          

governats per sistemes polítics reaccionaris; Xina i       

Cuba segueixen governats per sistemes revolucionaris      

comunistes, i bona part dels països d'Europa i        

Amèrica estan governats per democràcies     

parlamentàries més o menys reformistes. En l'àmplia       

família reaccionària comptem amb sistemes de divers       
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pelatge: des de la teocràcia que governa l'Iran passant         

per la monarquia absoluta de l'Aràbia, fins a la         

democràcia falsificada de Guinea Equatorial o      

Zimbabwe. Geoestratègicament parlant, Estats Units     

és l'única superpotència mundial. A molta distància el        

segueixen potències regionals com ara Rússia i la        

Xina. I després ja van tots els altres. 

 

2011 Celebració del 90 aniversari de la fundació del Partit Comunista Xinès.  
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