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1. PACTE DE MUNIC. 

 
- 1 d’octubre de 1933: creació a Egerland del Front Patriòtic dels Alemanys dels Sudets  
(Sudetendeutsche Heimatfront, SHF) per Konrad Henlein1. En un principi eren lleials a 
la república txeca.. 
 
- Maig de 1935: Eleccions a Txecoslovàquia. Alemanya subministra fons al SHF  i 
victòria del Partit Alemany dels Sudets (nova denominació del SHF) amb 63% de vots. 
La campanya electoral es centra contra els jueus i els socialistes.  Reclamen la formació 
d’un estat federal txec. El govern central ho rebutja. 
 
- Maig de 1935: Txecoslovàquia s’associa a França que firma un tractat amb URSS: Si 
aquesta és atacada per un altre estat europeu i França l’ajudava, Txecoslovàquia també 
havia d’entrar en guerra. La propaganda nazi diu que Txecoslovàquia és una base del 
comunisme mundial. 
 
- Finals de 1935: Benes2 és triat president de la república. 
 
- 18 de febrer de 1937: Benes i l’eslovac Milan Hodza (membre del partit agrari i primer 
ministre) firmen un pacte amb els dirigents activistes dels alemanys dels Sudets. 
 
- Març de 1938: Hitler* s’annexiona Àustria. 
 
- El Partit Alemanys dels Sudets reclama autonomia i llibertat per professar la ideologia 
nazi, mitjançant els decrets de Carlsbad (24 d’abril de 1938). 
 
- Hitler en plena política d’expansió cap a l’est (espai vital) reclamava el territori txec 
dels Sudets, amb una extensió de més de 16.000 quilòmetres quadrats, amb 3.500.000 
d’habitants alemanys (vivint en les zones frontereres de Bohèmia i Moràvia) i 700.000 
txecs. 
 

                                                
1 Dr.Jur. Konrad Ernst Eduard Henlein (1898 - 1945). Polític txecoslovac. Va fundar el Front Patriòtic 
dels Alemanys dels Sudets (1933), que va triomfar en les eleccions de 1935. Va donar la seva annexió a 
Alemanya (1938) i va ser nomenat comissari del Protectorat de Bohèmia i Moràvia. Es va suïcidar el 
1945 . 
2 Edvard Beneš (1884 –1948). Segon president txecoslovac entre 1935 y 1948, període interromput per 
l’ocupació alemanya entre 1938 y 1945, durant la que s’exilia. 
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- 16 de setembre de 1938: Primera entrevista de Neville Chamberlain3 (que volia evitar 
la guerra com fos) amb Hitler a Berchtesgaden. Hitler demana tot el que vol en nom de 
la pau. Acorden la cessió dels territoris. 
 
- França, que havia d’entrar en guerra si Txecoslovàquia era atacada, envia Daladier4 a 
Londres el 19 de setembre de 1938 per celebrar una conferència amb els anglesos. Ho 
deixen tot en mans angleses.  
  

 
Hitler y Konrad Henlein,  
líder nazi en els  Sudetes 1938 
 

- 21 de setembre de 1938: Els governs britànic i francès 
pressionen el govern txec per a que també accepti, amb el 
compromís que ells defensarien les fronteres del territori 
txec restant i que Hitler aturaria la seva política expansiva. 
Chamberlain pensava que Alemanya esdevindria  una 
potència pacífica dintre d’Europa. Benes accepta l’acord 
franc- britànic segons el qual Txecoslovàquia ha de cedir 
els Sudets a Alemanya. 
 

- 22 de setembre de 1938: Segons entrevista de Chamberlain amb Hitler a Godesberg 
per presentar “el que havia aconseguit per  Hitler”. Aquest ordena l’ocupació dels 
Sudets i demana territoris txecs per Polònia i Hongria. 
 
- 23 de setembre de 1938: Txecoslovàquia mobilitza l’exèrcit. Hitler s’ho pren com una 
“provocació”. Britànics i francesos realitzen preparatius militars. 
 
- Chamberlain demana a Mussolini* que aturés l’ocupació i proposa una conferència 
amb Daladier i Chamberlain, a Munic. 

- El 29 de setembre de 1938 es reuneixen a Munic5 Hitler, Mussolini, Chamberlain i 
Daladier. Només debaten com serà el procés d’annexió. 

Adolf Hitler 
 
 

Benito Mussolini 
 

Daladier Neville Chamberlain 

     
                                                
3 Arthur Neville Chamberlain (Birmingham, 18 de març de 1869 - Heckfield, 9 de novembre de 1940) 
va ser un polític conservador britànic, Primer Ministre del Regne Unit entre el 28 de maig de 1937 i el 10 
de maig de 1940 
4  Édouard Daladier (Carpentras 1884 - Pariu 1970). Polític francès, diputat pel partit radical socialista 
de Vaucluse, ministre i cap del govern francès. 
5 El govern txec ni URSS,  formaren part de la conferència. Els txecs l’anomenen el pacte la traïció de 
Munic, ja que estaven decidint el seu futur sense ells.  
Els comunistes ho veuran com una maniobra occidental per aïllar-los. 
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- Hitler aconsegueix l’annexió dels Sudets. El govern txec s’ha de retirar en un plaç de 
10 dies (1-10 d’octubre). 

- Aprofitant la indefensió txeca el 2 d’octubre de 1938 Polònia s’annexiona Teschen 
(240.000 habitants dels que 100.000 eren polonesos i Hongria fa el mateix amb una 
important franja d’Eslovàquia i Rutènia (1.000.000 d’habitants). 

- Hitler i Chamberlain firmen un document per fomentar la pau a través dels diàleg. 

- Daladier i Chamberlain són rebuts a París i Londres com a herois per haver aconseguit 
la pau. 

- Hitler envaeix la resta de Txecoslovàquia, amb l’ocupació de Praga. 
 
Després dels acords de Munic la sensació general era que les potències centrals havien 
guanyat la primera guerra mundial vint anys després. Hitler controlava gran part del 
territori i la IIIa República Francesa fou humiliada. Els governants francesos trien la 
desgràcia de França. 
 
Però Hitler volia una guerra que destrossés Txecoslovàquia. No volia tractats. Així 
doncs, oferirà la independència als eslovacs sota la protecció alemanya i acabarà amb 
l’autonomia de la petita Rutènia, que és tornada a Hongria a la que pertanyia abans del 
1918. 
 
Hitler es vol entendre amb Polònia però abans necessitava crear una aliança militar amb 
Mussolini, que serà el pacte d’acer del 22 de maig de 1939, pel que Itàlia ajudaria 
Alemanya si aquesta es trobés en un conflicte armat. 

- El 23 de març de 1939 la URSS firma un pacte de no agressió amb Alemanya (Pacte 
germanosoviètic) per evitar una guerra i repartir-se els territoris per expandir-se. 

- 1 de setembre de 1939: Hitler ataca Polònia pensant que Anglaterra i França no 
reaccionarien.  

- França i Anglaterra declaren la guerra a Alemanya. S’inicia la II Guerra Mundial. 
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2. ARMISTICI del 22 de juny de 1940 entre el Tercer Reich i la IIIa 
República Francesa. 

 
Amb l’entrada dels alemanys a França pel nord (Batalla de França) i la declaració de 
guerra de Mussolini (11 juny de 1940) el govern francès es retira de París a Tours, una 
vegada que en el Quai d’Orsay es cremessin tots els documents. Després es retirarà a 
Bordeus i més tard, el 29 de juny, a Vichy. 
 
El 14 de juny l’exèrcit alemany entra a París. 
 
El 16 de juny Churchill* ofereix a França la unió política. Reynaud6 volia conservar la 
flota francesa per continuar la lluita des del nord d’Àfrica. Però a la mateixa nit, 
Reynaud fou obligat a dimitir a favor del Mariscal Pétain*, antidemocràtic i 
antibritànic. 
 
El 17 de juny Pétain fa una crida per ràdio als francesos: “il faut cesser le combat!”. 
 
22 de juny de 1940: reunió de Hitler amb oficials francesos que demanen l’armistici. 
Hitler tria el lloc de reunió a prop de Compiègne on es va firmar l’armistici amb 
Alemanya a la Primera Gran Guerra,  fa portar el mateix vagó de ferrocarril, seu al 
mateix lloc on van seure els representants aliats i ordena als francesos fer el mateix però 
en el lloc on havien estat els alemanys. Hitler inicia la reunió per l’armistici i es retira, 
deixant Wilhem Keitel negociant. 
 
Les condicions de l’armistici es redacten en un text breu de 24 articles, entre les que 
destaquen: 
 

• Alemanya ocuparia 2/3 parts de França, la meitat nord i de la costa atlàntica fins 
la frontera espanyola. Serà la França ocupada. 

• La zona no ocupada (la França de Vichy) disposaria de poders judicials, 
administratius, legislatius i policials propis. Se li permet mantenir relacions 
diplomàtiques amb països estrangers7. 

• L’imperi colonial francès seguirà sota l’autoritat del govern francès.  
• L’exèrcit francès es veu disminuït a un màxim de 100.000 homes a la zona lliure 

i desarmats. 
• Desmobilització de gran part de flota de guerra. Hitler no volia que la flota 

francesa s’associés amb l’anglesa. 
• França havia de pagar al Reich una gran quantitat en concepte d’indemnització i 

havia d’acceptar els costos ocasionats per l’ocupació (400 milions de francs 
diaris). 

                                                
6 Paul Reynaud (1878 -1966). Polític francès. Com primer ministre era partidari de continuar la 
resistència en les colònies si França era derrotada, però va cedir davant els ministres favorables a 
l’armistici i va presentar la dimissió. Detingut per la policia de Vichy, va ser lliurat als alemanys, que 
l’empresonen fins a la fi de la guerra.  
7 Amb aquesta clàusula, Hitler mostra una gran astúcia política, doncs no vol posar-se en contra un país 
encara potent, ric i poblat. De fet tem que la flota francesa s’associï a la flota britànica per continuar la 
guerra des de les seves colònies i Hitler no volia enviar tropes a regions d’ultramar. Aquesta concessió va 
estar encapçalada pel govern col·laboracionista de Pétain, és a dir, Alemanya d’una o altra manera, 
dominava tota França. 
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• Entregar als alemanys tots els exiliats polítics que els anys anteriors havien 
buscat refugi a França degut a la persecució a la que es van veure sotmesos a 
Alemanya. 

• Com a garantia de compliment de l’armistici més 1.500.000 de soldats francesos 
continuarien empresonats a Alemanya fins l’acabament de la guerra. 
 

 

 
 
 
 
Els principis nazis 
 
A conseqüència de la seva superioritat militar, Alemanya controla el 1942 la major part 
de l'Europa continental. La rapidesa de les seves conquestes el porten sovint a 
improvisar en la seva administració. 
 
Dos principis guien l'administració de l'Europa conquerida : 
 

- ha d'alimentar l'esforç de guerra, subministrant a homes i  productes 
- ha de preparar l'adveniment d'un nou ordre europeu. 

 
En aquesta “Nova Europa”, dominada per Alemanya, la posició de cada poble serà 
determinada pel seu lloc sobre l'escala de les races establerta per la doctrina hitleriana:  
 

- els pobles de llengua germànica seran associats al Reich. 
- els llatins mantinguts en una posició subordinada. 
- els Eslaus deportats o aniquilats, per tal de permetre l'expansió alemanya cap a 
l'est, igual com els jueus.  
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Quatre tipus principals d'administració dels territoris sotmesos : 
 
 
L'annexió i la germanització 
 
La Polònia occidental, Alsàcia, la Mosel·la, Eslovènia, Luxemburg són annexats i 
germanitzats. Una part de les poblacions no germàniques és expulsada. 
La llei del Reich i l'ús de la llengua alemanya estan imposats. 
 
L'administració directa 
 
La resta de Polònia i els territoris presos sobre l'URSS són administrats directament per 
l'Estat alemany : sotmès a un pillatge en regla, seran el marc d'una explotació sense 
pietat de les poblacions locals. 
Les declaracions d'Himmler als caps SS el 1943 il·lustren l'esperit d'aquesta ocupació :  
“Poc m'importa que 10 000 dones russes morin per cavar un fossat antitancs si el 
fossat és cavat.” 
 
L'administració provisional 
 
El nord de França, Noruega, els Països Baixos, Bèlgica són igualment col·locats sota 
administració alemanya, sigui per preparar la seva annexió, sigui perquè els nazis no 
han pogut reclutar col·laboradors locals que els satisfacin. 
L'explotació  és tanmateix menys brutal, fins i tot si els opositors i els jueus són 
despietadament perseguits. 
 
 
El manteniment d'una administració nacional 
 
Diversos països, del qual la França de Pétain, la Serbie de Nedio, l'Eslovàquia de Tiso, 
conserven una administració nacional. 
La seva situació no és tanmateix molt allunyada de la precedent, a aquesta diferència 
que l'existència d'un govern propi legitima la seva explotació. La sort dels aliats 
d'Alemanya - Hongria, Romania, Bulgària, fins i tot Itàlia - s'acostarà cada vegada més, 
al fil de les dificultats de l'Eix, al d'aquests països. 
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3. FRANÇA OCUPADA 
 
Alemanya ocupa la zona més rica, poblada i industrialitzada de França. 
 
Durant l’ocupació es produeixen dos grans fets: 
 

- Mobilització de ciutadans francesos per anar a treballar a fàbriques alemanyes , 
primer com a voluntaris i al 1942 pel servei de treball obligatori de Vichy, que 
farà anar joves francesos a ajudar els alemanys durant la guerra. Molts d’aquests 
treballadors es refugiaran clandestinament, augmentant el número de resistents. 
 
- Creació de la Milícia. Impulsada per Vichy amb ajuda dels alemanys. Creen 
una organització paramilitar per mantenir un ordre ferotge en nom de Pétain, 
comandats per Joseph Darnand i Pierre Laval. La milícia serà com una auxiliar 
de les SS. 
 

El fet més vergonyós de l’ocupació nazi de la capital francesa el trobem en la qüestió 
jueva. París tenia des de sempre una nombrosa i activa comunitat jueva, que es 
localitzava principalment al barri del Marais i a la rue des Rosiers. Tot i que molts dels 
alts comandaments de l’ocupació no compartien el deliris genocides del nazisme, la 
“solució final” de la qüestió jueva restava exclusivament en mans de la Gestapo. 
I els parisencs jueus van córrer la mateixa sort que a les altres ciutats d’Europa. Els 
primers atacs a comerços i restaurants van ser protagonitzats pels feixistes locals, com la 
Guàrdia Francesa o el Jeune Front, gràcies a l’obligatòria estrella groga que els 
identificava. 
La Gestapo va actuar obertament, com era el seu estil, des de maig de 1941, deportant 
els primers 6.000 jueus, la major part refugiats estrangers, que van anar a parar 
directament a Auschwitz. 
El juliol i agost de 1942, una batuda en els barris jueus comportaria l’arrest de més de 
12.000 residents, entre ells un miler de nens, que també van ser enviats als camps 
d’extermini. 
El fets que coneixem com a batuda del Velòdrom d’Hivern (Rafle du Vélodrome 
d’Hiver) va començar a les quatre de la matinada del 16 de juliol de 1942. Aquell dia, 
12.884 jueus van ser arrestats a la ciutat de París i les seves rodalies –hi ha d’altres 
dades que ens parlen de 13.512– Entre ells es trobaven 4.051 nens, 5.802 dones i 3.031 
homes. Amb ells només podien portar una manta, una armilla, un parell de sabates i 
dues camises. 
Després de la batuda, les víctimes van ser conduïdes a diferents col·legis i estacions 
policials de París. Des d’aquí, els solters i les parelles sense fills van ser conduits en 
autobusos municipals cap al camp de concentració de Drancy; i les famílies (prop de set 
mil persones) cap al Vélodrome d’Hiver, ubicat al carrer Nelaton, al districte XV de la 
capital francesa. 
 
Els nazis van projectar, segons les seves estimacions, que la policia francesa havia 
d’arrestar a vint-i-dos mil jueus a París. Així, d’acord amb les ordres alemanyes, la 
batuda va apuntar a homes de qualsevol origen entre els setze i els cinquanta anys. 
Només es farien excepcions amb les dones en un avançat estat de gestació o en període 
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de lactància i amb els menors de quinze o setze anys que serien enviats a la Union 
Générale des Israelites. 
Tot i que el pla va mantenir-se en secret, molts homes van ser alertats pels rumors 
creixents i per la pròpia resistència francesa i van escapar-se o amagar-se, pensant que 
la policia francesa no faria presoners a dones i infants. En canvi, els oficials 
col·laboracionistes, desitjosos per complir les xifres dictades per les autoritats nazis, no 
van detenir-se davant les fugides i van fer presoners tots aquells que van caure a les 
seves mans. 
 
Va haver parisencs que van denunciar els seus veïns a canvi de diferents beneficis, 
d’altres van arriscar-se per a protegir-los o amagar-los, però majoritàriament, la 
població va tancar els ulls i va restar en silenci. 
 
Tot i que algunes informacions asseguren que tant la Creu Roja com els quàquers van 
portar menjar a les prop de set mil persones confinades al Velòdrom, la realitat sembla 
ser lleugerament diferent. Així, els presoners van haver de subsistir diversos dies 
gairebé sense menjar i sense aigua perquè les aparicions de les assistències humanitàries 
serien escasses. 
 
Després d’aquest tancament en condicions infrahumanes, els presoners van ser 
traslladats al camps francesos de Drancy, Beaune-la-Rolande i Pithiviers, per a viatjar 
definitivament a la mort al camp d’Auschwitz. 
 
Al veure que s’havien fet presoners més de quatre mil nens, aquests van ser separats 
dels seus pares, que van ser enviats al camp d’Auschwitz en primer lloc. Després de 
restar uns tres dies en els camps de concentració francesos, els alemanys van decidir 
transportar els infants a Auschwitz on, sense cap procés de selecció, van ser enviats 
directament a la mort en les càmeres de gas. 
Aquesta batuda, per si sola, va aportar una quarta part dels 42.000 jueus francesos que 
van ser enviats a Auschwitz. 
Es calcula que només unes vuit-centes persones van sobreviure a la Rafle du Vélodrome 
d’Hiver. 
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4. LA FRANÇA DE VICHY8. “L’état Français”. 

 
 
El 29 de juny el govern francès a Bordeus decideix traslladar-se a Vichy. Pétain obté el 
permís del President de la República per reformar la constitució vigent. S’envolta de 
polítics reaccionaris que veuen ara una possibilitat de revenja contra el poder del Front 
Popular del 1936.  
La ideologia del nou règim estarà basada en les doctrines de Charles Maurras.9 
 
Després del conflicte del 3 de juliol10 amb la flota anglesa els francesos s’agrupen 
encara més al voltant del règim de Pétain. El poble francès es sentirà ultratjat per la 
mort de 1.500 marines a mans britàniques. El positiu era que Churchill havia aconseguit 
la supremacia anglesa naval per sobre dels alemanys. 
 
En els primers moments els francesos veien un salvador en aquell home de 84 anys amb 
presència paternal. Pétain tindria via lliure per destruir el sistema republicà. Els 
industrials, l’alta burgesia, part de les classes mitjanes i els petits propietaris urbans i 
rurals (que secundaven Pétain) aprofitarien el moment per culpar la república com a 
causant de la derrota en la guerra de França. 
 
El 10 de juliol de 1940 l’Assemblea Nacional dóna plens poders a Pétain, qui esdevé 
cap de l’Etat Français. 
 

- Pétain instaurarà un nou ordre a França (Révolution nationale) sota el lema 
“treball, família i pàtria”("Travail, Famille, Patrie" reemplaçant « Liberté, 
Egalité, Fraternité »). 
- Establirà relacions diplomàtiques amb Anglaterra i EEUU entre d’altres. 
- Vinculat a la Gestapo i les Schutzstaffel (SS). 
- Deportarà més de 70.000 jueus a camps de concentració d’Europa. 
- Enviarà 650.000 treballadors (voluntaris i obligats) a Alemanya com a tribut a 
pagar als guanyadors de la guerra. 
- Ajudat per l’Església Catòlica. 
- Atacarà el Front Popular. 
- Posicionament en contra de la maçoneria.  

 

                                                
8 Vichy és una ciutat situada al centre de França, al nord de la regió d’Auvèrnia, al cor de la província de 
Bourbonnais, origen dels Borbons, a 55 Km de Clermont-Ferrand, capital de la regió. Era la seu del 
govern tot i que mai va ser oficialment la capital. 
9 Charles Maurras (1868 -1952). Escriptor occità d'expressió francesa. Fundà l'Action Française (1899), 
monàrquica, i fou director del diari del mateix nom des del 1908, antirepublicà i antidemocràtic. 
Condemnat a mort el 1945, fou indultat. Adscrit al classicisme estètic, escriví L'avenir de l'intelligence 
(1905) i Romanticisme et révolution (1925). Publicà, encara, obres de teoria política (Dictionnaire 
politique et critique, 1934; De la colère à la justice, 1942), de crítica literària (Anthinéa, La sagesse de 
Mistral, Poésie et vérité) i de poesia (Inscriptions i La musique intérieure, 1925). 
10 Churchill no volia veure la flota francesa amb distintiu alemany als seus ports i el 3 de juliol de 1940 
es produeix un combat naval (Batalla de Mers-el-Kebir) amb la derrota de la flota francesa. Més tard 
Churchill, al que haurà de secundar De Gaulle, dirà que era necessari per a que els Alemanya no fes servir 
la flota francesa contra la britànica. 
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Perdrà la poca autonomia el dia 11 de novembre de 1942 quan va ser ocupat per 
alemanys i italians. 
El dissol el 1944 amb la condemna de mort a Pétain. Charles De Gaulle la commuta per 
cadena perpètua. 
 
La col·laboració de l'Estat francès 
 
La intensitat de la col·laboració entre l'Estat francès, instituït el 10 de juliol de 1940, i el 
III Reich creixerà al llarg de la guerra, en paral·lel als esdeveniments militars. 
 
Les condicions de l'armistici són dràstiques : la zona lliure sobre la qual el govern 
francès tindrà tota sobirania està reduïda als dos cinquens del territori. A l'article 3 és 
prevista una «col·laboració» dels funcionaris francesos amb les autoritats alemanyes, 
però no es tracta allà tanmateix d'una col·laboració entre els governs. 
 
A la zona ocupada, els alemanys estableixen les xarxes d'informacions i de policia, del 
qual la Gestapo, i organitzen la Propaganda Abteilung ; tots aquests instruments 
serviran aviat la política de col·laboració. 
 
Vichy completa la seva política de col·laboració creant la Milícia (gener de 1943), tropa 
francesa encarregada de combatre la Resistència, i promulgant lleis antisemites, que 
obliguen al principi els jueus a portar l'estrella groga, abans que aquests no siguin 
finalment reunits per funcionaris francesos en camps de trànsit (com a Drancy, en regió 
parisenca) per ser deportats als camps de concentració i d'exterminació a Alemanya i a 
Polònia ocupada.  
 
 
El concepte ideològic de «revolució nacional» en el qual es recolza el règim de Vichy, 
pel seu caràcter paternalista, nacionalista i reaccionari, deixa la via lliure a l'expressió de 
les tendències col·laboracionistes. També, la propaganda paternalista dels 
començaments del règim de Vichy esmuny, a partir de 1941-1942, cap a una 
radicalització antisemita, anticomunista i antigaullista, a través dels articles d'una 
premsa oficial de manera estreta controlada per la censura. 
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5. FRANÇA LLIURE. 

 

 Abans de l’armistici del juny de 1940 De Gaulle és enviat a Anglaterra en una missió 
encomanada pel govern francès. Mentre viatja es farà realitat l’armistici i és quan 
decideix crear un govern combatent a Londres el 18 juny de 1940  com a reacció de 
l’ocupació de  França per Alemanya i la França de Vichy. De Gaulle fa una crida als 
francesos des de la BBC de Londres sota la consigna de lluita fins al final per una 
França lliure, tant dels alemanys com de Pétain. 
 

“Els governants que des de fa molts anys encapçalen els exèrcits francesos han 
format un govern. Al·legant la derrota de nostres exèrcits, aquest govern ha 
acordat amb l’enemic interrompre el combat...Però, s’ha dit la darrera 
paraula? Ha de desaparèixer l’esperança? És definitiva la derrota? No...França 
no està sola! No està sola! No està sola! Aquesta guerra no afecta únicament el 
territori del nostre país, no ha quedat tancada amb la batalla de França. 
Aquesta guerra és una guerra mundial...Aniquilats avui per la força mecànica 
podrem vèncer en un futur amb l’ajuda d’una força mecànica superior...Jo, el 
general De Gaulle, invito des de Londres els oficials i soldats francesos que es 
trobin en el territori britànic...el enginyers i obrers especialitzats de les 
fàbriques d’armament...a posar-se en contacte amb mi. Passi el que passi, la 
flama de la resistència francesa no ha d’extingir-se i no s’extingirà. Demà, com 
avui, parlaré per la ràdio de Londres.” 
 

 
 

Discurs del 18 de juny a la BBC de Londres per le général de Gaulle 
 
 
La França Lliure va tenir des del seu naixement accés a la ràdio de Londres (la BBC) 
per a emissions quotidianes, tanmateix molt breus (cinc minuts) amb intervencions de 
De Gaulle o del portaveu del moviment, Maurice Schumann. Les relacions amb els 
Britànics van ser des del començament complexes. Va crear a Londres el Comitè 
Nacional Francès (CNF) el 24 de setembre de 1941, organisme reconegut per la Unió 
soviètica primer i pels Americans el 1942.  

 
De Gaulle es dedicava més particularment a les relacions amb els Aliats. Era el cap 
únic, tant polític com militar, de la França Lliure. 
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L'adhesió de la Resistència a la França Lliure 
(juny de 1940 - gener de 1943) 
 
Des de la derrota de 1940, en la metròpoli, van néixer diversos moviments de 
resistència als alemanys, tant en zona ocupada com en zona no ocupada.  
La primera tasca de la França Lliure va ser d'inventariar aquests moviments i de 
mesurar la seva importància real.  
La situació de la França Lliure amb els dirigents a Londres va comportar al principi 
reticències de part dels moviments de resistència, del qual la majoria no volien 
reconèixer una autoritat percebuda com a exterior, fins i tot sotmesa als Britànics, i que 
no combatien en primera línia. Certs moviments consideraven fins i tot de Gaulle com 
un representant il·legítim dels francesos.  
 
 
Programa de la França Lliure 
 
El 23 de juny de 1942 de Gaulle defineix les línies d’actuació: 
 

• elecció d'una Assemblea nacional 
• càstig dels traïdors 
• garantia de llibertat i de dignitat en el treball i en l'existència de cadascun 
• seguretat nacional 
• seguretat social 
• oposició a tot el que es basi en un sistema totalitari. 

 
“Cal que el dret de la gent a disposar d'ells mateixos, la justícia i la llibertat guanyin 
aquesta guerra, en benefici de cada home, com en benefici de cada Estat”. 
 
La França Lliure era una entitat política i militar que participa contra el Reich i la Itàlia 
feixista, aconseguint la participació de les colònies franceses d’ultramar, la Legió 
estrangera i reorganitza totes les armes franceses sota la Creu de Lorena, fins obtenir la 
victòria i l’alliberament de França. Des de l’interior de França comptarà amb l’ajut de la 
resistència francesa. 
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6. RESISTÈNCIA FRANCESA. “La Résistance” 
 
La Resistència designa el conjunt de les accions contra Alemanya  la Itàlia de Mussolini 
en el transcurs de la Segona Guerra mundial, i els moviments polítics i militars 
clandestins que hi van prendre una part preponderant. Convergeixen cap a un sol 
objectiu: abatre el Reich nazi i l'Estat feixista. 
A França, la Resistència s'oposa alhora a l'ocupant alemany i al règim de col·laboració 
de Vichy.  
 

a. Naixement de l'acció clandestina 
 
De 1940 a 1944, Alemanya domina el continent europeu. L'ambició hitleriana era 
modelar al voltant del gran Reich germànic (Grossdeutschland) una Europa obligada a 
posar les seves riqueses humanes i econòmiques a la seva disposició. Però la nazificació 
d'Europa xoca a tots els països amb actes de resistència. 
 
L'entrada en guerra de la Unió soviètica 
 
El 1941, l'entrada en guerra de la Unió soviètica, prenent a Londres l'exclusiva de 
l'ajuda als moviments clandestins, modifica la posició dels resistents sobre el continent. 
Moscou es fa l'altra capital simbòlica de la Resistència a Europa, encara que les seves 
consignes s'adrecin per prioritat als partits comunistes llançats en el conflicte per la 
direcció del Komintern. 
 
Allò comporta serioses divergències tàctiques: per als soviètics, en efecte, importa 
intensificar les accions de guerrilla, els atemptats i els sabotatges, mentre que els 
Britànics prefereixen, d'acord amb els governs en exili, limitar-se aquestes accions per 
tal d'evitar represàlies mortíferes contra les poblacions civils. 
 
 

b. La Resistència a França 
 
França ocupa una posició particular. Una zona ocupada pels alemanys i una altra zona 
«lliure» (que serà ocupada al seu torn el novembre de 1942) amb el govern dirigit pel 
mariscal Pétain. En conseqüència, la Resistència francesa revesteix un doble aspecte :  
 

- lluita contra l'ocupant alemany 
            - lluita contra el règim de Vichy, la seva “revolució nacional” i la seva  
               política de col·laboració. 
 
En la seva crida del 18 de juny de 1940, el general de Gaulle proclama a Londres que 
«la flama de la resistència francesa» no disminuirà. El moviment de resistència comença 
sota formes modestes, tant en zona ocupada (manifestació patriòtica dels estudiants 
parisencs l'11 de novembre 1940 amb la distribució dels primers fulletons clandestins) i 
d'altra banda de la línia de demarcació, amb el desenvolupament cap al sud  de tres 
moviments: Combat (s'unirà a de Gaulle el 1942), Libération (1941) i Franc- Tiereur 
(1940). 
Aquests tres moviments es van reunir per formar els Moviments units de resistència 
(MUR).  
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És només a partir de juny de 1941, amb la invasió de l'URSS per Alemanya, que el 
partit comunista entra en força en la Resistència jugant un paper determinant, o bé per 
les seves pròpies organitzacions, o bé a través del Front nacional de lluita per a la 
independència de França. El Front nacional es dota el 1942 d'una organització militar, 
els Franctiradors i Partidaris (FTP), dirigits per Charles Tillon. Mentre que es 
constitueix així una resistència interior, a Londres s'assenta la resistència exterior, la 
“França lliure”, sota l'autoritat del general de Gaulle. 
 
 
Per obtenir la unificació de les organitzacions de resistència en coordinació amb la 
França lliure, cal l'obra del prefecte Jean Moulin, delegat personal del general de 
Gaulle. El 27 de maig de 1943, sota la seva presidència, té lloc, a París, al carrer del 
Forn 48, la primera reunió del Consell nacional de la Resistència (CNR).  
 
A l'Alliberament, l'afrontament entre resistents i col·laboradors porta a una depuració 
administrativa (120.000 oficials, magistrats o funcionaris) i una depuració professional, 
política, sindical o periodística (300.000 persones afectades, segons una relació oficial 
de 1951).  
 
 


