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Theobald von Bethmann-Hollweg (1856-1921) 
Canceller d'Alemanya des de 1909 a 1917. Amb fama de 
mal·leable, tou i liberal per a la dreta nacionalista i de dur per als 
demòcrates i liberals alemanys. No va dubtar, no obstant això, a
animar a Àustria-Hongria a respondre enèrgicament després de 
l'assassinat de Francesc Fernando a Sarajevo pensant que el 
conflicte es limitaria a Rússia. Al llarg de la guerra, el seu poder
va anar disminuint, de manera que cap a 1916 els militars i 
especialment Hindemburg, eren els que manejaven la situació. 
Destituït en 1917, va ser substituït per George Michaelis, que va 
tenir menys èxit encara que el seu predecessor. 

 

 

Otto von Bismarck (1815-1898) 
 
Nascut en una família de terratinents prussians, el 1862 va 
accedir al càrrec de canceller de Prússia. Des d'aquest càrrec va 
dirigir el procés d'unificació alemanya, que va culminar amb la 
guerra franc-prussiana de 1870 que donà pas a la constitució del 
Reich alemany en 1871. A partir d'aquí, Bismarck es va 
considerar satisfet i va orientar la seva política internacional al
manteniment del status quo internacional. Bismarck va jugar el 
paper d'àrbitre en les relacions internacionals durant gairebé 20
anys. El centre de la seva política va ser mantenir França aïllada, 
conscient de les ànsies de revenja del país veí després de la 
pèrdua d’Alsàcia i Lorena al 1870. Per a això va construir 
diversos acords, coneguts com sistemes bismarckians. En 1890 
va ser destituït pel nou Kàiser Guillem II. 

 

 

Georges Clemenceau (1841-1929) 
 
Alcalde de Montmatre al 1870, va passar de ser un agressiu 
republicà d'esquerres anticlerical -va ser conegut com "El Tigre" 
per la seva agressiva oratòria- a liderar la dreta nacionalista. 
Primer ministre de 1907 a 1912, la seva política es va 
caracteritzar per l'hostilitat cap als socialistes i el moviment obrer.
A Versalles, va representar la postura dura contra Alemanya, va 
xocar amb Wilson no aconseguint introduir totes les seves 
propostes. El 1920 va ser derrotat en les eleccions. Va mantenir
fins al final dels seus dies que Alemanya havia estat tractada de 
forma massa benevolent. 
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Erich von Falkenhayn (1861-1922) 
 
Ministre de Guerra alemany en 1913, va substituir a Moltke, Cap 
de l'Estat Major alemany. Enfrontat a Hindemburg al defensar la
necessitat de concentrar tots els esforços bèl·lics en el front
occidental, va dur a la pràctica la seva teoria de la guerra de 
desgast en la batalla de Verdun al 1916. Es tractava de 
concentrar tot el pes del seu exèrcit en aquesta ciutat per a
aconseguir que els francesos concentressin totes les seves
tropes i derrotar-les mitjançant la superioritat numèrica alemanya. 
No calia reparar en cap cost humà: 400.000 soldats de l’Entesa i 
350.000 alemanys van morir en pocs quilòmetres quadrats.
Després de la carnisseria, Falkenhayn va ser destituït.  
 

 

 

 
Ferdinand Foch (1851-1929) 
 
Va participar de forma destacada en les batalles del Marne (1914) 
i el Somme (1916). En 1918 va ser nomenat Comandant Suprem
de les forces de l’Entesa i va dirigir l'ofensiva final contra 
Alemanya. Va participar en les negociacions de la Pau de
Versalles, durant les quals va llançar durs atacs contra 
Clemenceau a qui va acusar d'excessiva indulgència amb els
alemanys. Va advocar per la divisió d'Alemanya per a desfer la
reunificació del Reich en 1871. Igualment va exigir l'ocupació
completa de Renania per les tropes de l’Entesa. 

 

 

Francesc Josep I, Emperador d’Àustria i Rei d’Hongria 
(1830-1916) 
 
Va accedir al tron durant la revolució de 1848, el que va influir
decisivament en la formació del seu pensament conservador i
antidemocràtic. Oposat a les demandes nacionalistes, la seva
actitud tancada va promoure l'extensió dels nacionalismes en el
seu Imperi. El seu fill Rodolf es va suïcidar al 1889 i la seva dona, 
Isabel de Baviera "Sissi", va ser assassinada al 1898 per un 
anarquista italià. Finalment, el seu nebot Francisco Fernando, 
arxiduc d'Àustria i hereu al tron, va ser assassinat a Sarajevo. Ja
molt major, va permetre que els militars dirigissin la política
imperial durant la guerra. Va morir en 1916, deixant el tron en 
mans del seu nebot-nét Carles I, últim monarca de la dinastia dels
Habsburg. 
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Guillem II, Kàiser de Alemanya (1859-1941) 
 
Emperador d'Alemanya en 1888, va destituir a Bismarck en 1890
i va iniciar una política internacional que buscava convertir a
Alemanya en la potència hegemònica (Weltpolitik). En 1908 va 
sofrir problemes mentals i la seva posició va tenir menor pes en la 
presa de decisions a Berlín. No obstant això, va donar a Von 
Tirpitz  la seva política de rearmament naval que va dur  Gran 
Bretanya a signar l’Entesa Cordiale amb França, i al seu canceller 
Bethmann Hollweg quan aquest va animar a Àustria-Hongria a 
respondre durament després de l'assassinat del arxiduc
Francisco Fernando a Sarajevo. Encara que teòricament va ser el
comandant en cap dels exèrcits alemanys durant la guerra, les
seves propostes van ser cada vegada menys escoltades. El 9 de 
novembre de 1918 va abdicar i va fugir a Holanda on va morir en 
1941. 

 

 

Paul Ludwig von Hindemburg (1847-1934) 
 
Després dels seus grans èxits en el front oriental (batalla de
Tannenberg, 1914), va ser nomenat en 1916, amb Ludendorff, 
cap de l'Estat Major alemany. Va exercir pràcticament una
dictadura a Alemanya. Va promoure la guerra submarina a
ultrança que precipitaria l'entrada d'EUA en la guerra i va
propiciar la caiguda de Bethmann-Hollweg en 1917 . Després de 
negociar la Pau de Brest-Litovsk amb Rússia, va llançar diverses 
ofensives en la primavera de 1918 en el front occidental. El seu
fracàs i la consegüent contraofensiva de l’Entesa van precipitar la 
signatura de l’armistici. Durant el 1925 va tornar a la política i va 
ser triat president de la República de Weimar. Al 1933, va 
nomenar canceller a Hitler. 

 

 Joseph Joffre (1852-1931) 
 
Cap d'Estat Major en 1911, va dissenyar amb Foch el Pla XVII per al cas
d'una eventual guerra amb Alemanya. L'essència del pla era un atac per 
Alsàcia i Lorena. Al capdavant de les tropes franceses en 1914, va saber
reaccionar després de l'atac alemany i finalment va aconseguir frenar
l'avanç germà en la batalla del Marne al setembre d'aquest any. A partir
d'aquest moment, els fronts es van estabilitzar durant llargs mesos 
malgrat els intents infructuosos per les dues parts d'aconseguir la ruptura.
Després dels fracassos en el front occidental i les enormes pèrdues de la
batalla de Verdun, va ser substituït per Nivelle al capdavant de l'exèrcit 
francès en 1916. Malgrat ser apartat de càrrecs de responsabilitat, va
seguir sent molt popular fins a la seva mort. 
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Frank Lloyd George (1863-1945) 
 
Nascut a Manchester i fill d'un director d'escola. Es va unir molt
jove al Partit Liberal (Whigh) i als 27 anys va ser triat per a la 
Cambra dels Comuns. Des de molt aviat va militar en l'ala més
radical del partit. Ministre d'Hisenda del 1908 al 1915. Ministre de 
Municions del 1915 al 1916. Finalment va liderar el país com 
Primer Ministre des del 1916 al 1922. Brillant dirigent del país en 
la fase final de la guerra, va ser un dels protagonistes del Tractat
de Versalles, on va defensar una política més conciliadora amb 
Alemanya. Encara que reconeixia l'extrema duresa amb la qual
Alemanya va ser tractada i, fins i tot, va tenir una trobada amb 
Hitler en 1936 en un intent de persuadir-li de no utilitzar la 
violència, es va oposar a la política conservadora  de 
Chamberlain.  

 

 

Erich von Ludendorff (1865-1937) 
 
Des de 1916, va establir al costat de Hindemburg una veritable 
dictadura a Alemanya. Va defensar la guerra submarina a
ultrança i va pressionar a Guillem II per a aconseguir apartar els 
militars més partidaris d'una solució negociada. Va forçar la
dimissió de Bethmann-Hollweg en 1917, va tenir un paper decisiu 
en les negociacions que van dur al Tractat de Brest-Litovsk amb 
la Rússia soviètica i va intervenir en l'ofensiva de la primavera de 
1918 en la qual va perdre el seu segon fill. El 28 de setembre,
davant l'avanç victoriós de l’Entesa, va comunicar al Kàiser la 
impossibilitat de continuar la guerra. El poder es va transferir de
mans de Hindemburg i Ludendorff a Max de Baden fins a aquest 
moment silenciat Reichstag. Va fugir a Suècia on va elaborar en
articles i llibres la falsa teoria de la punyalada per l'esquena com 
justificació de la derrota alemanya. Va participar en el fracassat
cop de Munich en 1923, al costat de Hitler. 

 

 

Nicolàs II, tsar de Rússia (1868-1918) 
 
Va succeir el seu pare Alexandre III al 1894. Convençut eslavista 
i defensor de l’autocràcia, es va resistir a occidentalitzar l'Imperi. 
1905 va ser un any infaust en el qual Nicolàs II va assistir a la 
derrota davant Japó i a un intent revolucionari que va anticipar
els esdeveniments de 1917. Malgrat que el Kàiser Guillem II era 
el seu cosí, va promoure la formació de la Triple Entesa. Després 
d'iniciar-se la guerra, al 1915 va assumir personalment la 
prefectura dels exèrcits russos, el que li va vincular directament
als fracassos en el front. Al febrer de 1917, la revolució li va 
forçar a abdicar. Després de negar-se al monarca britànic Jordi V 
a acceptar el seu exili a Anglaterra, va ser traslladat amb tota la
seva família a Ekaterinburg  als Urals. Presoner d'una partida
bolxevic va ser afusellat amb la seva família al juliol de 1918. 
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Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) 
 
Ministre en diverses carteres des de 1903, va ocupar la cartera
d'Interior sota el govern de Salandra del 1916 al 1917. Després 
del desastre de Caporetto, va ser nomenat primer ministre i es va
beneficiar de l'ofensiva victoriosa de Vittorio Veneto. Va
representar  Itàlia a la Conferència de París, però no va poder 
aconseguir les aspiracions territorials del seu país. Les tres grans
potències vencedores, França, Gran Bretanya i EUA, no van
complir el Tractat de Londres en 1915. Aquesta decepció va
propiciar l'ona nacionalista per la que Benito Mussolini accedeix
al poder en 1922. Després de recolzar en un principi al Duce, va
trencar amb el feixisme en 1925 i va acabar optant per l'exili.
Després de la caiguda de Mussolini en 1943, va ser president de
la Cambra de Diputats del 1944 al 1946 i senador vitalici fins a la 
seva mort. 

 

 

Gavrilo Princip (1894-1918) 
 
Nascut en una família serbobòsnia, malgrat la seva precària salut 
es va unir molt aviat a la causa del nacionalisme serbi. Al 1912, 
va marxar a Belgrad i allí es va unir a l'organització Mà Negra que
liderava el comandant serbi Tankosic que el va triar per a portar a 
terme l'assassinat. Immediatament després de l'atemptat va ser
detingut per la policia, el que va impedir que fos linxat per part de 
la multitud. Durant el judici es va mantenir ferm i no va delatar
l'organització secreta sèrbia. Per ser menor de 20 anys, se li va 
condemnar a una pena de vint anys de presó. Va morir en la
presó en 1918, víctima de la tuberculosi. 

 
 

 

Alfred von Schlieffen (1833-1913) 

Cap de l'Estat Major alemany al 1891. La seva principal 
preocupació va ser com organitzar una possible guerra en dos 
fronts contra Rússia i França. Al 1895 va presentar el seu pla, el 
Pla Schlieffen, que va ser aplicat per l'exèrcit alemany en els
primers dies de la guerra. Es tractava d'atacar de forma ràpida i
decisiva a França pel nord. El pla implicava la invasió de la
neutral Bèlgica. Es tractava de derrotar ràpidament al seu enemic
occidental per a poder llançar tot el potencial militar alemany
contra Rússia. Malgrat els seus èxits inicials, les tropes aliades
van frenar als alemanys en la batalla del Marne.  
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Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) 
 
Fill d'un sever pastor presbiterià. Nomenat com a candidat 
demòcrata a les eleccions presidencials de 1912, va impulsar un
programa reformista conegut com Nova Llibertat. EUA es va
declarar neutral a l'esclatar la guerra al 1914, però a poc a poc es 
va bolcar a favor de l’Entesa a la qual va ajudar amb nombrosos 
crèdits. La guerra submarina a ultrança d'Alemanya i
l'enfonsament de vaixells nord-americans va precipitar l'entrada 
en guerra de la potència americana a l'abril de 1914. El 8 de
gener de 1914, Wilson va presentar al Congrés el seu cèlebre 
Discurs dels 14 punts. Figura clau en la Conferència de Pau de
París en 1919, va impulsar la creació de la Societat de Nacions i
va tractar de reorganitzar el mapa europeu seguint el principi de
les nacionalitats. La majoria republicana en el Senat va frenar 
l'adhesió nord-americana a la Societat de Nacions i la signatura
del Tractat de Versalles. Wilson es va llançar a una gira per tot el
país per a convèncer a l'opinió pública de la seva posició
contrària a l'aïllacionisme. Pateix una embòlia al setembre de 
1919, morint pocs anys després. 

 


