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Henri-Philippe-Omer Pétain
(Cauchy-à-laTour, 24 d'abril de 1856 - illa de Yeu, 23 de juliol de 1951)

Fill d'una família de camperols catòlics, el 1876 ingressà a l'Acadèmia Militar de
Saint-Cyr i el 1887 a l' École Supérieure de Guerre de París fins el 1906.
En les seves lliçons es mostrava favorable als desplegaments tàctics defensius i al
desenvolupament de les línies fortificades. El 1912 assolí la graduació de coronel.
Professor a l'Escola de Guerra (1901-10), les seves teories defensives el feren
impopular. General als 58 anys, en esclatar la Primera Guerra Mundial el 1914
estava pendent de retirar-se, però l'ascendiren a general, i davant del II Exèrcit
francès va intervenir en la victòria de Xampanya, el setembre de 1915, i l'any
següent en la defensa de Verdun, on comptà en les seves files amb el futur general
Charles De Gaulle.
La forma en què dirigí les operacions militars d'aquesta batalla, que va durar deu
mesos, li van fer guanyar-se el respecte i l'admiració dels francesos. Gràcies a això,
quan mesos més tard el descontentament de les tropes provocà una sèrie
d'amotinaments, fou nomenat comandant en cap de l'exèrcit en substitució de
Robert-Georges Nivelle, que havia fracassat en l'ofensiva del Chemin des Dames.
Va millorar les condicions de vida dels soldats, encara que reprimí amb duresa els
amotinats, reorganitzà la institució i tornà la confiança a les tropes.
Fins al final de la guerra es va mantenir en el càrrec, si bé des d'abril de 1918 restà a
les ordres del general Ferdinand Foch, quan aquest, que era el seu cap d'Estat Major,
fou nomenat pels aliats generalíssim suprem dels exèrcits del front occidental, que
van detenir l'última ofensiva alemanya i protagonitzaren la contraofensiva que els
obligà a l'armistici. A finals de l'any 1918, Pétain va rebre el bastó de mariscal.
No tornà a entrar en acció fins el 1925, quan fou enviat al Marroc per a combatre
Abd el-Krim, a qui va sotmetre el 1926. Posteriorment fou inspector general de
l'Exèrcit, ministre de Guerra en el govern de Gaston Doumergue i, el 1939,
ambaixador en l'Espanya de Franco.
Després de la derrota del maig de 1940 de l'exèrcit francès davant de l'alemany, fou
nomenat ministre d'Estat i vicepresident del consell de ministres del govern de Paul1
Reynaud. Quan aquest va dimitir, es va fer càrrec de la presidència i hagué de
negociar l'armistici amb els alemanys a Compiègne.
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No tornà a entrar en acció fins el 1925, quan fou enviat al Marroc per a combatre
Abd el-Krim, a qui va sotmetre el 1926. Posteriorment fou inspector general de
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Reynaud. Quan aquest va dimitir, es va fer càrrec de la presidència i hagué de
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Més tard es va reunir amb Adolf Hitler a Montoire i pactà amb ell un règim de
col·laboració mútua. Va traslladar la capital del nou estat a Vichy (la França de
Vichy), adoptà el títol de Cap d'Estat i l'Assemblea li va donar poders plens per a
governar la França no ocupada sota el lema “Treball, família, pàtria”. Poc després de
la derrota, comptava amb el suport de bona part de la població francesa, convençuda
que havia salvat França de la destrucció total. Tanmateix, restà en evidència quan
Charles De Gaulle inicià les crides a la Resistència des de Londres i quan els
alemanys ocuparen de fet tota França.
Acceptà convertir-se en policia dels invasors, adoptà una actitud passiva (o sovint
activa) davant les deportacions de jueus i donà suport el reclutament de soldats
francesos per a combatre amb uniforme alemany en el front rus (Brigade
Charlemagne).
El desembarcament dels aliats a Normandia el 1944 i l'ofensiva posterior provocaren
el col·lapse del seu règim. Presoner dels alemanys va ser conduït al castell de
Siegmaringen a Alemanya amb Pierre Laval i d'altres col·laboradors. Quan va caure
el III Reich, es va refugiar a Suïssa abans d'entregar-se a les autoritats franceses. Fou
jutjat sota acusació d'alta traïció i condemnat a mort.
Charles De Gaulle li va commutar per cadena perpètua en atenció als seus serveis
durant la Primera Guerra Mundial i a la seva edat (89 anys el 1945). Fou confinat a
l'illa de Yeu, on va morir el 1951.
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Winston Leonard SpencerChurchill.
(Woodstock 30 de novembre de 1874Londres, 24 de gener de 1965).

Descendent de la famosa família va néixer dos mesos prematurament el 30 de
novembre de 1874 al Palau de Blenheim a Woodstock, al comtat d'Oxfordshire,
Anglaterra. Winston tingué un germà, John Strange Spencer-Churchill.
Independent i rebel per naturalesa, Churchill normalment tragué un pobre rendiment
escolar, per la qual cosa era castigat. No va assolir molts mèrits a nivell acadèmic,
suspenent diverses matèries, menys matemàtiques i història, on estava freqüentment
entre els millors alumnes, a més de ser el campió escolar d'esgrima. Però la negativa a
estudiar els clàssics va evitar qualsevol millora a Harrow. A Harrow s'inicià la seva
carrera militar. Setmanes després de la seva arribada s'uní al Cos de Fusellers de
Harrow.
Durant el seu període escolar, rarament era visitat per la seva mare (llavors coneguda
com Lady Randolph), a la qual adorava i a la que sovint escrivia cartes demanant-li que
el visités o que li permetessin viatjat per visitar-la. No obstant, tenia una relació distant
amb el seu pare (arribant a dir posteriorment que amb prou feines havien parlat l'un amb
l'altre), tot i que posteriorment seguiria la seva carrera (al 1886, Winston va exclamar:
El meu pare és el Canceller de l'Erari, i jo ho seré un dia). Deguda aquesta manca de
contacte amb els seus pares, va substituir-lo pel contacte amb la seva mainadera,
Elizabeth Anne Everest, a la que anomenava "Woomany". El seu pare va morir el 24 de
gener de 1895, deixant al jove Churchill amb la convicció de que ell també moriria jove
(convicció que es demostraria errònia, doncs va morir amb 90 anys), motiu pel qual
s'havia d'afanyar per deixar la seva empremta al món. L'experiència de la seva infantesa
solitària i desolada la portaria amb ell durant tota la seva vida.
El 1924 va ser nomenat Canceller de l'Exchequer (càrrec equivalent al de Ministre
d'Hisenda) sota el govern de Stanley Baldwin. La seva decisió de fer que el Regne Unit
tornés al Patró Or va tenir conseqüències desastroses per a l'economia i va portar a una
vaga general el 1926. En aquesta època també va manifestar certa simpatia per les idees
feixistes del dictador italià Benito Mussolini, que va qualificar com una bona manera de
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combatre les forces subversives, és a dir, de contrarestar l'amenaça d'una revolució
comunista.
El govern conservador va ser derrotat a les eleccions de 1929 i en els pròxims dos anys
Churchill es va allunyar progressivament de les idees dels líders del Partit Conservador,
per exemple oposant-se fortament a la independència de l'Índia fins al punt de denigrar
a personalment a Mahatma Gandhi. Durant uns anys no va ser elegit per a cap càrrec del
govern. En aquest període va enllestir la redacció de diversos llibres.
Aviat però la seva atenció es va centrar en l'ascensió al poder d'Adolf Hitler a Alemanya
i en la seva política de rearmament que violava clarament el Tractat de Versalles.
Durant un temps va defensar tot sol el rearmament del Regne Unit per contrarestar
l'amenaça de Hitler. Fins al punt que va haver de pagar de la seva butxaca emissions des
de Ràdio Mònaco, dirigides als britànics, des d'on advertia a la població del perill que
suposava Hitler. També es va oposar amb vehemència a la política pactista del primer
ministre Neville Chamberlain que va portar als Acords de Munic de 1938.
En esclatar la guerra, el setembre de 1939, va tornar a ser nomenat Primer Lord de
l'Almirallat. La derrota aliada a Noruega va precipitar la caiguda de Neville
Chamberlain i el 10 de maig de 1940, el mateix dia que començava l'atac alemany
contra França, Bèlgica i els Països Baixos, Churchill va ser nomenat Primer Ministre del
Regne Unit. En el seu discurs va dir: “ No tinc res més a oferir que sang, esforç, suor i
llàgrimes”. Després de la derrota dels exèrcits aliats a Bèlgica, va animar als
desmoralitzats francesos a continuar lluitant però la derrota de França unes setmanes
després van deixar al Regne Unit sol en front d'Alemanya i Itàlia.
Churchill era un mestre de l'oratòria i el 4 de juny de 1940, al Parlament britànic
(Cambra dels Comuns), en motiu de la caiguda de França, va pronunciar aquest
memorable discurs:
(...) “Encara que grans extensions d’Europa i molts estats vells i famosos hagin
caigut o puguin caure en poder de la Gestapo i de tot l'aparell odiós del govern
nazi, no flaquejarem ni fracassarem. Arribarem fins al final. Lluitarem a
França, lluitarem als mars i als oceans, lluitarem a l'aire amb confiança i força
creixents; defensarem la nostra illa al preu que sigui. Lluitarem a les platges,
lluitarem en els llocs de desembarcament, lluitarem en els camps i els carrers,
lluitarem a les muntanyes, no ens rendirem mai....” (...)
El 1953 fou guardonat amb el Premi Nobel de Literatura.
La desaparició de Churchill el 1965, igual com la de la reina Victòria I en 1901, va
marcar el final|finalitat d'una època de la història britànica. Nascut al si d'una família de
l'aristocràcia victoriana, va ser testimoni i partícip de la transformació de l'Imperi
Britànic en l'Estat de benestar, així com del declivi del seu país com a potència mundial.
No obstant això, el seu verdader valor, gràcies al seu coratge ferm i infrangible, va
aconseguir guiar al poble britànic i, amb ell, a les democràcies occidentals, des de
l'abisme de la derrota contra el totalitarisme fins a la victòria final, en el major conflicte
que el món havia vist.
Per petició de Churchill va ser enterrat a la tomba de la família a l'església de Saint
Martin, Blandon, a prop de Woodstock.
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Joseph Stalin Iósif Stalin
(Gori, Georgia, 6 de desembre de 1878– Moscú, 5 de març de 1953)
Nom amb què és conegut Josif Visarionovič Džugašvili,
revolucionari i estadista soviètic. Fill d'una família
proletària georgiana, ingressà al seminari de Tbilisi (1894),
però en fou expulsat el 1899 per la seva militància
socialista; des d'aleshores, adherit al partit obrer
socialdemòcrata rus, i emprant el pseudònim de Koba, es
dedicà totalment a l'activitat revolucionària clandestina
entre la incipient classe obrera del Caucas. Detingut i
deportat diverses vegades, el 1904 es decantà pel
bolxevisme, i participà en els moviments revolucionaris del
1905; assistí als congressos del partit a Estocolm i a
Londres (1906-07) i fou nomenat per Lenin membre del
comitè central i primer director de "Pravda" (1912); en
aquesta època adoptà el nom de Stalin. El 1913 redactà a Viena El marxisme i la qüestió
nacional, poc abans d'ésser desterrat a la Sibèria del Nord (1913-17). Alliberat, tornà a
Petrograd, però tingué un paper secundari en la insurrecció d'octubre. Comissari de les
nacionalitats (1917-22) i de la inspecció obrera i camperola (1919-22) en els primers
governs bolxevics, membre del consell de defensa i discutit inspector de diversos fronts
durant la guerra civil, per l'abril del 1922 fou elegit, malgrat l'oposició de Trockij, secretari
general del partit, càrrec que li permeté de controlar tot l'aparell de l'organització comunista
i de l'administració i esdevenir sense dificultats, a la mort de Lenin (gener del 1924), el cap
de l'estat soviètic. Recolzant-se successivament en Zinovjev i Kamenev contra Trockij —el
qual s'havia oposat a les concepcions politic-econòmiques de Stalin—, i en Bukharin,
Rykov i Tomskij contra Trockij, Zinovjev i Kamenev, aconseguí d'expulsar de l'URSS el
teòric de la revolució permanent i eliminar tant l'oposició d'esquerra com l'ala dreta del
partit (1925-29). Des d'aquest moment, la biografia de Stalin s'identifica amb la història de
la Unió Soviètica. Aplicant la seva doctrina del socialisme en un sol país, decretà l'abandó
de la NEP, la industrialització ràpida, la supressió dels kulaks i la col·lectivització forçosa
de l'agricultura, i posà en marxa el primer pla quinquennal (1929), tot sufocant amb energia
la resistència camperola i exaltant el sentiment nacionalista i les tradicions russes.
L'assassinat de Kirov (1934) serví a Stalin de pretext per a desencadenar els processos de
Moscou (1936-39), que liquidaren la vella guàrdia bolxevic, i una gran "purga" dins el
PCUS, que provocà un milió d'execucions i afermà la seva dictadura damunt el partit i el
país. Després de l'acord de Munic, signà amb l'Alemanya nazi un pacte de no-agressió
(1939) que atorgà a l'URSS importants guanys territorials, però no evità l'atac de Hitler pel
juny del 1941. Amb la guerra, Stalin, que ja era primer ministre, concentrà tots els poders
en les seves mans i dirigí personalment l'esforç militar i econòmic soviètic, fent-se nomenar
mariscal (1943) i generalíssim (1945). Sacrificà el Komintern a l'aliança anglo-nordamericana, però obtingué a Jalta un avantatjós repartiment de zones d'influència que li
permeté, des del 1945, d'exportar la revolució socialista als països de l'Europa oriental.
Durant els seus darrers anys sostingué la guerra freda, s'enfrontà a la dissidència de Tito i
accelerà l'avenç econòmic i tecnològic rus, mentre resumia les seves concepcions
ideològiques a Problemes econòmics del socialisme a l'URSS (1952), portava a formes
extremes el "culte a la personalitat" i desencadenava noves purgues i persecucions dins el
món comunista (complot dels metges, 1953).
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Adolf Hitler
(Braunau amb Inn, 20 d’abril de 1889- Berlin, 30 d’abril de 1945)

Fill d'un modest funcionari de duanes i d'una camperola. Va ser un estudiant mediocre
i mai va arribar a finalitzar l'ensenyament secundari. Va sol·licitar l'ingrés a l'Acadèmia
de Belles Arts de Viena, però no va ser admès per mancar de talent. Va romandre en
aquesta ciutat fins a 1913, on va viure gràcies a una pensió d'orfandat, i més tard va
començar a obtenir alguns ingressos dels quadres que pintava.
Hitler es trobava en Munic quan va començar la I Guerra Mundial i es va allistar com
voluntari en l'Exèrcit bavarès. Va demostrar ser un soldat lliurat i valent, però els
seus superiors consideraven que mancava de dots de comandament. Després de la
derrota d'Alemanya en 1918, va regressar a Munic i va romandre en l'Exèrcit fins a
1920. Va Ser nomenat oficial d'instrucció i se li va assignar la tasca d'immunitzar els
soldats al seu càrrec contra les idees pacifistes i democràtiques. Es va unir al Partit
Obrer Alemany, de signe nacionalista, al setembre de 1919, i a l'abril de 1920 li
dedicava ja tot el seu temps. En aquesta època, havia estat rebatejat com Partit
Nacionalsocialista Alemany del Treball (conegut abreviadament com partit nazi) i
Hitler va ser triat en 1921 el seu president (Führer) amb poders dictatorials.
Hitler va difondre la seva doctrina d'odi racial i menyspreu per la democràcia en els
nombrosos mítings que va organitzar i, mentrestant, les organitzacions paramilitars del
partit terroritzaven als seus enemics polítics. Al novembre de 1923, un moment de caos
polític i econòmic, va encapçalar una rebel·lió (putsch) en Munich contra la
República de Weimar, en la que s’autoproclama canceller d'un nou règim autoritari.
No obstant això, el conegut com putsch de Munich va fracassar per falta de suport
militar.
Hitler va ser sentenciat a cinc anys de presó com líder de l'intent de cop d'Estat, i va
dedicar els vuit mesos de condemna que va complir a redactar la seva autobiografia:
Mein Kampf (La meva lluita). Va Ser alliberat com a conseqüència d'una amnistia
general al desembre de 1924, i va reconstruir el seu partit sense que cap dels
representants del govern al que havia intentat enderrocar pretengués impedir-lo.
Durant la crisi econòmica de 1929, molts alemanys van acceptar la seva teoria que
l'explicava com una conspiració de jueus i comunistes. Hitler va aconseguir atreure el
vot de milions de ciutadans prometent reconstruir una Alemanya forta, crear més llocs
de treball i retornar la glòria nacional. La representació del partit nazi en el Reichstag
(Parlament) va passar de 12 diputats en 1928 a 107 en 1930. El partit va continuar
creixent durant els dos anys següents, aprofitant la situació creada per l'augment de
l'atur, el temor al comunisme i la falta de decisió dels rivals polítics del Führer enfront
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de la seva confiança en si mateix. No obstant això, quan Hitler va ser nomenat canceller
al gener de 1933, els grans empresaris l’esperaven poder controlar amb facilitat.
Malgrat el previst pel poder econòmic, una
vegada que Hitler va accedir a la prefectura del
govern, no va trigar en autoproclamar-se dictador
de la nació, acumulant la presidència del Reich i de
la cancelleria amb el títol de Reichsführer. Milers de
ciutadans contraris al partit nazi van ser enviats a
camps de concentració i es va eliminar qualsevol
apunt d'oposició. La seva majoria parlamentària li va
permetre aprovar una llei que transferia al partit nazi
el control de la burocràcia i del sistema judicial,
reemplaçava els sindicats per un Front del Treball
alemany dirigit també pels nazis i prohibia tots els
partits polítics excepte el Nacionalsocialista. Les
autoritats nazis van prendre el control de l'economia,
els mitjans de comunicació i totes les activitats
culturals fent dependre els llocs de treball de la
lleialtat a la seva ideologia.
Hitler contava amb la seva policia secreta, la Gestapo, amb les presons i camps de
concentració per a intimidar els seus oponents, encara que la majoria dels alemanys li
donaven suport amb entusiasme. L'avanç de la indústria armamentística va acabar amb
l'atur, els treballadors es van veure atrets per un ambiciós programa d'oci i els èxits
arribats en política exterior van impressionar a la nació. D'aquesta manera, Hitler va
aconseguir modelar al poble alemany fins a convertir-li en l'eina flexible que
necessitava per a establir el domini d'Alemanya sobre Europa i altres parts del món. El
dictador va imposar el seu propi i brutal codi moral després de desacreditar el poder de
les autoritats eclesiàstiques, acusant-les de corrupció i immoralitat. Ridiculitzà el
concepte d'igualtat entre els éssers humans i va reivindicar la superioritat racial dels
alemanys. Ja que es consideraven membres d'una raça superior, creien tenir dret a
dominar a totes les nacions a les quals havien sotmès. La creixent i implacable
persecució contra els jueus tenia com objectivo familiaritzar als alemanys amb aquesta
tasca.
Finalment, deixant després de si a una Alemanya envaïda i derrotada, Hitler es va
suïcidar en la seu búnker de Berlín el 30 d'abril de 1945, juntament amb la qual
havia estat durant llarg temps la seva companya, Eva Braun, amb la qual havia contret
matrimoni el dia anterior. El seu llegat va ser solament un rastre de destrucció total i cap
de les institucions o organitzacions que va crear ha perdurat.
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Benito Mussolini
(Dovia di Predappio, Forlì, 29 de juliol de 1883 – Giulino di Mezzegra, 28 de abril
de 1945)

Fill d'un ferrer i d'una mestra, cursà estudis de magisteri. S'inicià en l'activitat política
dins el partit socialista, del qual encapçalà l'ala radical; quan aquesta s'imposà al
congrés de Reggio de l'Emília (1912), assolí la direcció del diari milanès "Avanti",
òrgan oficial del partit. Neutralista en esclatar la Primera Guerra Mundial, poc després
féu campanya a favor de la intervenció d'Itàlia en el conflicte, fet que li valgué
l'expulsió del diari i del partit. Per difondre el seu ultranacionalisme creà un nou diari,
"Il Popolo d'Italia", mentre promovia la formació dels fasci di combattimento o grups
d'agitació, que, reorganitzats pel març del 1919, constituïren l'embrió del partit feixista.
Finançat pels terratinents i per la gran indústria, desfermà una onada de violència contra
els partits d'esquerra i les organitzacions obreres, i el 1921 aconseguí d'ésser elegit
diputat. L'oposició a l'Església, a la monarquia i al capitalisme manifestada inicialment
s'anà esvaint, alhora que s'accentuava l'antiparlamentarisme i l'aspiració a un estat
autoritari defensor de l'ordre tradicional. Després de la marxa sobre Roma del 28
d'octubre de 1922, feta amb la complicitat de l'exèrcit, del govern i del rei Víctor
Manuel III, aquest el nomenà cap de govern; durant els tres anys següents, assumint tots
els poders, d'una manera gradual, implantà una dictadura. Hàbil i oportunista i recolzat
en un notable aparell propagandístic, obtingué l'adhesió d'un sector del país. Resolgué el
vell plet amb el papat, dugué a terme costoses obres d'infraestructura (ferrocarrils,
carreteres, dessecació de regions pantanoses) i seguí una política exterior agressiva, que
en alguns moments renovà somnis expansionistes (conquesta d'Etiòpia, 1935; annexió
d'Albània, 1939; ajudà les tropes franquistes des de l'inici de la guerra civil espanyola
de 1936-39, etc). L'hostilitat al comunisme i la influència del seu gendre i ministre
d'afers estrangers, comte Ciano, l'acostaren a l'Alemanya hitleriana, amb la qual signà
un pacte d'amistat (l'Eix) el 1936. El 10 de juny de 1940, creient irreversibles els triomfs
alemanys, declarà la guerra als aliats, i per l'octubre següent intentà d'ocupar Grècia,
debades. Aquest fracàs i les derrotes a Líbia i a l'Àfrica oriental l'obligaren a subordinarse als dictats de Hitler. El 25 de juliol de 1943, davant els progressos aliats, fou
enderrocat per un cop d'estat promogut pel rei i empresonat als Apenins. Alliberat pels
paracaigudistes de Skorzeny (12 de setembre de 1943), creà a la zona d'Itàlia sotmesa
als nazis una república feixista (república de Salò). En apropar-se les tropes aliades mirà
de fugir a Suïssa, però, capturat a Dongo pels partisans (27 d'abril de 1945), l'endemà
fou afusellat a Mezzegra juntament amb la seva amant Chiara Petacci.
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Franklin Delano Roosevelt
(Hyde Park, Nova York, 30 de gener de 1882 - Warm Spring, Geòrgia, 12 d'abril
de 1945)

Polític nord-americà. D'origen holandès i de l'alta societat nord-americana, estudià dret
a Harvard i es casà amb una neboda del president Theodore Roosevelt. Membre del
partit demòcrata, fou senador de l'estat de Nova York (1910-13) i secretari adjunt de la
marina (1913-20). Un atac de poliomielitis (1921) el deixà paralític de mig cos.
Governador de l'estat de Nova York (1929-32), féu cara a la depressió del 1929 amb
mesures econòmiques intervencionistes. Elegit president dels Estats Units (1932), fou
reelegit ininterrompudament fins a la seva mort. Rodejat de col·laboradors de mentalitat
liberal, impulsà la reactivació de l'economia nord-americana mitjançant un programa
legislatiu de control i intervenció en l'economia del país per part del govern federal, que
es coneix amb el nom de New Deal i que incloïa mesures de reforma bancària, impuls al
crèdit, política social i lluita contra l'atur. Aquest programa, que establí les bases del
capitalisme nord-americà modern, no fou totalment aprovat pel Congrés, i algunes de
les mesures ja aprovades foren considerades anticonstitucionals i anul·lades pel Tribunal
Suprem. En les eleccions presidencials del 1936 aconseguí un triomf rotund, que
significà l'aprovació popular de la seva política. Reforçà el poder federal, però fracassà
en l'intent de reorganitzar el Tribunal Suprem. Practicà una política exterior de bon
veïnatge, especialment amb les repúbliques llatinoamericanes, i reconegué l'URSS. En
desencadenar-se la Segona Guerra Mundial, mantingué inicialment la neutralitat dels
EUA, bé que ajudà les democràcies i sobretot el Regne Unit (Lend-Lease Act, del 1941).
L'entrada en guerra dels EUA, provocada per l'atac japonès a Pearl Harbor, comportà un
augment de l'activitat de Roosevelt, especialment en el camp diplomàtic (entrevistes
amb Churchill, Chiang Kai-shek i Stalin). Oposant-se als plans de guerra britànics, evità
la ruptura amb l'URSS. Impulsà la creació de les Nacions Unides.
Morí poc abans de la fi de la guerra, després d'haver estat elegit president per quarta
vegada consecutiva
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Charles-André-Joseph-Marie De Gaulle
(Lille, 22 de novembre de 1890 – Colombey-les-Deux-Églises, 9 de novembre de
1970)

Fill d’una família conservadora, monàrquica i catòlica. Estudia en un col·legi religiós i
posteriorment es gradua en l’acadèmia militar de Saint-Cyr. Destinat a un regiment on
va estar a les ordres de Pètain. Participa a la Primera Guerra Mundial, fou ferit tres
vegades i fet presoner pels alemanys (1916).
En el període d’entreguerres fou ascendit regularment.
A la Segona Guerra Mundial sent coronel serà ascendit a general de brigada provisional
i nomenat subsecretari d’Estat per a la Defensa.
Al juny de 1949 marxa a Londres quan Pétain demana l’armistici i declara la seva
rebel·lia
De 1940 a 1943 gesta la France Libre d’ultramar. El 1943 es converteix en líder de la
nova França.
Després de l’alliberament de França presideix el govern provisional (1945) però acabarà
dimitint (gener del 1946).
De 1946 a 1958 viu apartat de la política i escriu les seves memòries.
El 1958 torna al poder i serà president de la V República. Comença una política de
pacificació colonial, el desenvolupament econòmic i social, l’europeisme i la
independència nacionals francesa respecte als grans blocs.
Critica durament la política nord-americana al Vietnam per a donar la independència a
Argèlia, a més de vetar l’entrada de la Gran Bretanya a la CEE i inicia una política
d’obertura a l’est.
Es centre en la política exterior (OTAN, Mercat Comú, l’Europa de les pàtries) i
interior.
A partir de maig del 68, la pressió estudiantil i obrera posa en crisis el seu govern i
provoca la seva dimissió al 1969.
Mor a les 19’30h del 9 de novembre de 1970 a casa seva jugant un solitari amb les
cartes mentre esperava el sopar.
Nou hores més tard de la seva mort la nova arriba a Georges Pompidou. Aquest tenia un
sobre que divuit anys abans li havia entregat De Gaulle amb les seves darreres
voluntats:
“Vull que els meus funerals tinguin lloc a Colombey-les-Deux-Eglises. Si moro
en un altre lloc, desitjo que el meu cos sigui traslladat sense cap cerimònia
pública. La meva tomba haurà de ser aquella en la qual ja descansa la meva
filla Anne i en la que, un dia, haurà de descansar la meva dona. Inscripció:
Charles De Gaulle (1890-...) Res més. »La cerimònia la durà organitzar el meu
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fill, la meva filla, el meu gendre i la meva jove, amb l'ajuda del meu gabinet,
procurant que sigui la més simple possible. No vull exèquies nacionals; ni la
presència del president, ministres, representacions d'assemblees o cossos
constituïts. Les forces armades franceses seran les úniques que podran
participar oficialment com a tals; la seva participació, no obstant això, haurà de
tenir unes proporcions modestes, sense música, marxes militars ni tocs de
trompetes. No es pronunciarà cap discurs, ni en l'església ni en cap altre lloc.
No haurà oració fúnebre en el Parlament. Durant la cerimònia, no hi haurà
llocs reservats, excepte per a la meva família, els meus companys membres de
l'ordre de l'Alliberament i l'ajuntament de Colombey. Els homes i dones de
França i altres països del món que així ho desitgin podran retre honor a la meva
memòria acompanyant el meu cos fins al seu últim estatge. Però desitjo que
sigui conduït en silenci. Declaro per endavant que rebutjo tota distinció,
promoció, dignitat, citació o condecoració, ja sigui francesa o estrangera. Si
alguna d'elles em fos concedida, s'estarien violant les meves últimes voluntats.”1

1

Veure LACOUTURE, Jean: De Gaulle, Salvat Editores, Barcelona, 1985 (1969), pàg.16.
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