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En  1905, Guillerme II visita Tánxer e 
defende a concurrencia comercial de 
todas as nacións en Marrocos

A CRISE DE MARROCOS

En 1906 celebrouse a 
Conferencia de Alxeciras



  

"O Imperio Alemán converteuse nun 
Imperio mundial. Por todas partes, nas 
rexións máis remotas do globo, viven 
millóns de compatriotas nosos. Os 
produtos alemáns, a ciencia alemá, o 
espírito de empresa alemán atravesan os 
océanos. As riquezas que Alemaña 
transporta a través dos mares cífranse en 
miles de millóns. A vós vos incumbe, 
señores, o deber de axudarme a suxeitar 
sólidamente esta gran Alemaña á nosa 
patria." 

Discurso de Guillerme II. 1896, 25° 
aniversario do imperio. 



  

Ante a chamada das tropas francesas por 
parte do Sultán, un cañoneiro alemán 
apóstase en Agadir (1911)



  

O tratado franco-alemán de 1911 reaxusta as posesións 
coloniais francesas e alemás no centro de África



  

A CRISE DOS BALCÁNS



  

Na guerra italo-turca de 1911-1912 
experimentáronse algunhas das armas que      
ían ser habituais na Primeira Guerra Mundial http://lombard-avenue.smugmug.com/History

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Zeplin_orta.jpg


  

http://lombard-avenue.smugmug.com/History



  
Primeira guerra balcánica  (outubro 1912)



  
Segunda guerra balcánica  (xuño 1913)



  

CAUSAS DA GUERRA:

• Económicas

• Disputas imperialistas

• Alianzas militares

• Nacionalismo

• Carreira de armamentos



  

"Pero a competencia entre exportadores alemáns e ingleses era moi 
dura en case todos os mercados europeos (...) 
En 1898, as compras efectuadas por Francia en Alemaña chegaban 
apenas aos tres quintos das que eran efectuadas por ela en Gran 
Bretaña; en 1913, as importacións alemás e inglesas atopábanse case 
ao mesmo nivel. 
En Bélxica, onde, en 1898, eran máis importantes as importacións 
inglesas que as alemás, agora as alemás excedían en 200 millóns de 
francos belgas ás inglesas. 
Os holandeses compraron, en 1913, 1.051 millóns de floríns de 
mercadorías alemás, e soamente 356 millóns de mercadorías inglesas. 
En Italia, onde o comercio inglés (...) conservara clara preponderancia 
ata finais do século XIX, a situación investiuse; as importacións alemás 
(626 millóns de liras) excederon en 50 millóns de liras en 1912 ás 
importacións inglesas. 
En Rusia, as importacións alemás (...) chegaban ao cuádruplo das 
importacións inglesas. 
Para rematar, as supremacía do comercio alemán sobre o inglés, desde 
1890 en Romanía e desde 1901 en Serbia, estendeuse en 1911 a 
Bulgaria.” 

Pierre Renouvin. Historia das relacións internacionais. 



  

“A pesar meu son cada vez menos inglés. O meu calzado é francés, a miña roupa 
alemá, as cadeiras do meu despacho son de fabricación alemá, o mesmo ocorre coas 
miñas plumas, o meu papel e a miña alfombra: a cervexa que bebo é alemá. Pronto o 
único inglés da miña casa serán a miña carne e os meus ósos e os sentimentos 
inmutables que me animan.”

Palabras do cónsul do Reino Unido en Aleppo (1898). 

"Pensábase construír en Turquía unha serie de liñas de ferrocarril para o 
desenvolvemento do Asia Menor pero, como noutros negocios, non era posible obter do 
goberno turco as concesións necesarias sen intervención diplomática. Calquera que 
pedise unha concesión, tiña poucas esperanzas de éxito (por máis sólidas e vantaxosas 
que fosen as súas propostas desde o punto de vista financeiro) se non era apoiado polo 
seu goberno. Alí a presión diplomática era unha regra e ningún interese comercial podía 
prevalecer sen ela. Firmas británicas presionaron para obter concesións de ferrocarrís 
en Asia Menor, concesións que o embaixador británico en Constantinopla apoiaba coa 
aprobación do Foreign Office. Firmas alemás facían outro tanto co apoio do embaixador 
de Alemaña. 
De súpeto, chegounos de Berlín unha especie de ultimato que nos cominaba a cesar en 
toda competencia (...) e declarando que, se non nos conformábamos con iso, o cónsul 
alemán no Cairo retiraría o seu apoio á administración británica en Exipto." 

Edward Grey. Secretario do Foreign Office: Memorias. 1927. 



  



  



  



  

Nacionalidades do Imperio Austro-Húngaro

En millóns

Alemáns



  

Reino Unido aumentou os seus gastos 
militares: os 44 millóns de libras que 
investía en 1899 pasaron a converterse 
en 77 millóns en vésperas da guerra.
Alemaña, desexosa de construir unha 
potente flota que competise coa 
británica, saltou de 90 millóns anuais de 
marcos en 1899 a 400 millóns entre 1910 
e 1914. Francia e as restantes potencias 
incrementaron igualmente o potencial 
dos seus respectivos exércitos.



  Soldados franceses e alemáns partindo cara á guerra

Asasinato do 
archiduque Francisco 

Fernando en Saraxevo 
(28 / xuño / 1914)



  



  

Víctor Prouvé: A marcha do soldado



  



  

Felix Vallotton: Verdún



  

Fonte: www.kalipedia.com



  

"Fóra, cos pés inmediatamente enterrados, sacudo anacos de barro glacial que me pesan 
nas mans... Retomo a miña marcha, as pernas abertas, atravesando a terra branda dos 
desprendementos, sondando prudentemente a lama que tapa os buracos. E a pesar de 
todo, ás veces, o sitio cara ao que lanzado o meu impulso se afunde, a lama aspira a miña 
perna, agárraa, paralízaa; debo facer un gran esforzo para liberala. Do fondo do buraco que 
se encheu deseguido de auga, o meu pé saca unha lea de cables no que recoñeza a liña 
telefónica. Xustamente aí aparece o telefonista encargado de reparar as liñas, trae a cara 
contraída polas agullas xeadas da choiva: "¡Vaia barullo! ¡Non se conservou nada aí dentro! 
¡Só hai barro e cadáveres!". Sí, cadáveres. Os mortos nos combates de outono, que foran 
enterrados someramente no parapeto, aparecen a anacos nos desprendementos de terra" 

Paul Tuffrau 
Carnets d'un combattant 



  



  

“O proletariado socialista loitou durante longos anos contra o 
militarismo. 
Pero os partidos socialistas e as organizacións obreiras dalgúns 
países, a pesar de contribuír á elaboración destas decisións, 
hanse desentendido, desde o comezo da guerra , das 
obrigacións que aquelas implicaban. 
¡Proletarios! 
Dende o desencadeamento da guerra puxestes todas as vosas 
forzas, todo o voso valor e a vosa resistencia ao servizo das 
clases posuidoras para matarvos os uns aos outros. É necesario 
que hoxe volvades ao campo da loita de clases e actuedes pola 
vosa propia causa, polo sagrado obxectivo do socialismo, pola 
emancipación dos pobos oprimidos e das clases sometidas.” 

Manifesto de Zimmerwald. 7 de setembro de 1915.



  

Lloyd George, Orlando, Clemenceau e 
Wilson en Versailles



  

1.Prohibición da diplomacia secreta no futuro. 
2. Absoluta liberdade de navegación na paz e na guerra fóra das augas 
xurisdiccionais. 
3. Desaparición das barreiras económicas. 
4. Garantía da redución dos armamentos nacionais.
5. Reaxuste, absolutamente imparcial, das reclamacións coloniais (...). 
6. Evacuación de todo o territorio ruso, dándose a Rusia a oportunidade 
para o seu desenvolvemento.
7. Restauración de Bélxica na súa completa e libre soberanía.
8. Liberación de todo o territorio francés e reparación dos prexuízos 
causados por Prusia en 1871. 

9. Reaxuste das fronteiras italianas de acordo co principio de 
nacionalidade. 
10. Desenvolvemento autónomo dos pobos de Austria- Hungría. 
11. Evacuación de Rumania, Serbia e Montenegro, concesión dun acceso 
ao mar a Serbia e arranxo das relacións entre os Estados balcánicos de 
acordo cos seus sentimentos e o principio da nacionalidade. 
12. Seguridade de desenvolvemento autónomo das nacionalidades non 
turcas do Imperio Otomán. 
13. Polonia, Estado independente, con acceso ao mar.
14. Asociación xeral de nacións, a constituír mediante pactos específicos 
co propósito de garantir mutuamente a independencia política e a 
integración territorial, tanto dos Estados grandes como e os pequenos. 

A proposta do presidente Wilson. 1918. 



  



  


