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CRONOLOGIES 
 
Emili RODRIGUEZ 

 
SEGONA GUERRA MUNDIAL 

 
L'Alemanya nazi desenvolupa una agressiva política expansionista, amb l'objectiu de la revisió 
radical de la situació creada després de la Conferència de París del 1919. 
Itàlia i Japó la secunden. 
 
1 de setembre de 1939: Alemanya ataca Polònia. França i Anglaterra entren en guerra. Pel pacte de 
no agressió germanosoviètic, l'Exèrcit Roig entrà impunement en la zona oriental de Polònia. El 
28 de setembre, un nou pacte entre Alemanya i la Unió Soviètica, reconeix l'annexió de Lituània, 
Letònia i Estònia per part de la Unió Soviètica. 
 
30 de novembre de 1939: la Unió Soviètica ataca Finlàndia, davant la negativa d'aquesta per la 
cessió d'unes bases. Els soviètics són expulsats de la Societat de les Nacions. El 12 de març de 1940 
acaba la guerra amb la firma de la Pau de Moscou. Finlàndia cedeix diversos territoris als soviètics. 
 
Juny de 1940: Alemanya ocupà, sense gairebé resistència, Dinamarca i Noruega. 
 
10 de maig de 1940: Alemanya envaeix Holanda i Bèlgica.  
 
22 de juny de 1940: Alemanya derrota França. Armistici de Compiègne. Hitlerià es revenja de la 
derrota alemanya durant la Primera Gran Guerra. 
França queda dividida en dos: la zona nord i oest queda sota l'ocupació militar francesa; al sud 
s'estableix el govern col·laboracionista presidit pel general Pétain (la França de Vichy). El general 
De Gaulle, des de Londres, organitza el moviment de la França Lliure, que des de les colònies 
franceses i en l'interior mitjançant la guerra de guerrilles, plantà cara als alemanys. 
 
10 de juny de 1940: Itàlia entra en guerra, després de la derrota de França. 
 
Hitlerià no pot derrotar Anglaterra, i es centra en el sud d'Europa. 
 
27 de setembre de 1940: Pacte Tripartit entre Alemanya, Itàlia i Japó. 
 
 Itàlia ataca l'Egipte britànic, però és derrotada. Alemanya ajuda Itàlia amb l'exèrcit expedicionari 
“Africa Korps”, dirigit per Rommel. Aturen l'envestida britànica en 1941. 
 
23 d'octubre de 1940: Entrevista d'Hendaya (Hitlerià i Franco). Espanya no s'involucra en la guerra 
mundial. 
 
Octubre de 1940: Itàlia ataca Grècia, des d'Albània. Fracassen i Grècia conquereix part d'Albània. 
Els britànics aniran en ajuda dels grecs. 
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Hongria, Eslovàquia i Bulgària s'adhereixen al Pacte Tripartit.  
 
Abril de 1941: cop d'estat antigermànic a Belgrad. Alemanya ataca Iugoslàvia. 
 
Juny de 1941: Alemanya i Itàlia dominen Iugoslàvia i Grècia, inclosa la illa de Creta. 
 
Hitlerià domina gran part d'Europa. És el moment d'aconseguir l'espai vital proclamat en el seu 
llibre Mein Kampf. Mira cap a la Unió Soviètica. 
 
21 de juny de 1941: l'exèrcit alemany inicia la invasió d'URSS. L'Exèrcit Roig, es retira. Pel nord 
els alemanys arriben a Leningrad (Sant Petersburg); pel centre fins l'entrada a Moscou (cap de los 
dues ciutats fou envaïda); pel sud arriben a Ucraïna, que fou conquerida.  L'hivern (un dels més durs 
del s. XX) va castigar l'exèrcit alemany, que no estava ben equipat.  
 
Primavera de 1942: l'exèrcit alemany volia arribar al Caucas per accedir als jaciments de petroli. 
Agost: les tropes alemanyes arriben a Stalingrad. Batalla d' Stalingrad. Els alemanys són derrotats. 
 
Gener de 1942: camps de concentració com Dachau o Mauthausen i camps d'extermini com 
Auschwitz-Birkenau o Treblinka. 
 
La guerra del Pacífic. 
 
Japó s'expandeix: Xina;  possessions europees en Àsia ;les Illes Filipines en mans americanes. 
 
7 de desembre de 1941: atac nipó a la base americana de Perl Harbor, a les illes de Hawai. 
 
Japó té un seguit de victòries: possessions franceses d'Indoxina, la Indonèsia holandesa, les 
possessions britàniques en Malàisia, Birmània, Hong-Kong, Singapur... 
 
Juny de 1942: Batalla de Midway. Derrota nipona a mans dels americans, que comencen a dominar 
el Pacífic. 
 
La guerra en el nord d'Àfrica 
 
Tardor de 1942: els britànics, de la mà del general Montgomery, ataca les posicions alemanyes a El 
Alamein. Les tropes de Rommel es retiren. 
 
8 de novembre de 1942: americans i britànics desembarquen al Marroc i Argèlia. Franco va obtenir 
garanties de no ser atacat si mantenia la seva neutralitat. 
 
Invasió aliada d'Itàlia 
 
Juliol de 1943: aliats desembarquen a Sicília. La cúpula de l'estat prescindeix de Mussolini. El rei 
Víctor Manuel III ordena l'arrest del Duce. El nou govern, de la mà del general Pietro Badoglio, 
inicia converses amb els aliats. 
 
8 de setembre de 1943: el govern de Badoglio firma l'armistici, després del desembarcament aliat 
en el sud de la península. Resposta: els alemanys ocupen el nord i centre d'Itàlia. Mussolini és 
alliberat (12 de setembre) i estableix la República Social Italiana, govern feixista guiat per Berlín. 
 



 3 

4 de juny de 1944: els aliats alliberen Roma. 
 
28 d'abril de 1945: Mussolini és afusellat quan fugia cap a Alemanya. 
 
L'avenç soviètic en el front oriental 
 
Tardor-hivern del 1944: URSS ocupa Finlàndia, Romania, Bulgària, Hongria. A Iugoslàvia i 
Albània, els dirigents Tito i Enver Hoxha, estableixen sistemes pro-soviètics. 
 
Agost de 1944: guerra civil a Grècia, entre comunistes i monàrquics (ajudats pels britànics), 
després de la retirada alemanya.  
 
Desembarcament de Normandia i el front occidental 
 
6 de juny: tropes americanes, britàniques i canadenques desembarquen a Normandia. El 25 d'agost  
alliberen París. 
 
Febrer de 1945: Roosevelt, Stalin i Churchill es reuneixen a Yalta. Debaten l'atac final contra 
Alemanya i el reparo de les zones d'ocupació. Els americans ataquen per l'oest i els soviètics per 
l'est. Els soviètics entren a Berlín. 30 d'abril: Hitlerià es suïcida. El 2 de maig Berlín capitula. 
 
El front del Pacífic i el final de la guerra 
 
Febrer de 1945: els nord-americans conquereixen l'illa nipona de Iwojima.  
6 d'agost de 1945: l'avió “Enola Gay” llença una bomba atòmica sobre Hiroshima. 100.000 morts i 
milers de ferits. 
8 d'agost de 1945: URSS declara la guerra al Japó i ocupa Manxúria i part de Corea. 
9 d'agost de 1945: Estats Units llença una segona bomba atòmica sobre la ciutat de Nagasaki. Japó 
capitula. Hiro-Hito firma la rendició davant MacArthur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

NOU ORDRE MUNDIAL 
 
Principals documents i compromisos adoptats pels aliats: 

− Carta de l'Atlàntic (14 d'agost de 1941). Firmada per Churchill i Roosevelt. 
− Carta de l'Organització de les Nacions Unides. 
− Actes de Capitulació incondicional, firmades per Alemanya (7 i 8 de maig de 19459 i per 

Japó (2 de setembre de 1945). 
 
Pels acords es creen dos institucions encarregades de la construcció de la pau: 

 
- Directori dels Tres Grans. Objectiu: mantenir la pau i la seguretat internacional, per mitjà del 
Consell de Ministres d'Assumptes Exteriors, amb seu a Londres. “Els Ministres d'Assumptes 
Exteriors es reuniran en el futur tant sovint com sigui necessari i, en qualsevol cas, cada tres o 
quatre mesos”. 
- L’organització de les Nacions Unides, nascuda en la Conferència de San Francisco, el juny de 
1945. 
 
Però al final, l’organització de la pau es converteix en un procés anàrquic marcat pel començament  
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de la guerra freda. 
 
 

LA GUERRA FREDA 
 

Després d’acabar la Segona Guerra Mundial, la Gran Aliança que va derrotar els feixismes europeus 
i l’expansionisme japonès, es trenca i s’inicia la “guerra freda”, que designa la llarga i oberta 
rivalitat entre els Estats Units i la Unió Soviètica, amb els seus respectius aliats. Fou un conflicte 
polític, econòmic i propagandístic, i de forma limitada, en el front militar. 
 
Orígens de la guerra freda 
 
Gener de 1946 
Iran es queixava de la prolongació de l’ocupació soviètica en les seves províncies. Els nord-
americans intervenen i la URSS es retira. 
 
5 de març de 1946 
Churchill visitat EE.UU. Celebra un discurs en la Universitat de Fulton. Denomina “Teló d’acer” a 
la frontera que separava a la Europa dominada per l’exèrcit soviètic de la resta. 
Guerres civils entre comunistes i conservadors a Grècia i a Xina. 
 
Febrer de 1947 
El govern de Londres no pot continuar ajudant Grècia contra les guerrilles comunistes ni a Turquia 
econòmicament.  
 
Març de 1947 
Truman en el Congrés, demana 400 milions de dòlars per Grècia i Turquia. Doctrina Truman: 
EE.UU ajudaria qualsevol govern que estigués sota amenaça comunista. Política de contenció del 
comunisme. 
 
Març-maig de 1947 
Expulsió dels ministres comunistes dels governs de coalició de París, Roma i Brussel·les. 
 
5 de juny de 1947 
Discurs de George Marshall en la Universitat de Harvard. Plan Marshall. Programa de recuperació 
europeu. Condicions econòmiques per impedir l'expansió del comunisme. 
Stalin el refusa i obliga els seus aliats a refusar-ho. Europa es divideix en dos: la occidental i 
l'oriental. A Espanya no se la va ajudar a causa del règim feixista de Franco. 
 
Juliol de 1947 
L'administració de Truman aprova la Llei de Seguretat Nacional, per la que es crea la CIA i el 
Consell de Seguretat nacional 
 
Setembre de 1947 
La URSS crea el Kominform (Oficina d'Informació dels Partits Comunistes i Obrers). Doctrina 
Jdanov: divisió del món en dos blocs. 
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La guerra freda a Europa 
 
1948 
 
Primer any de la guerra freda. Les nacions dominades per l'Exèrcit Roig es constitueixen en 
“democràcies populars”: partit únic, col·lectivització de la terra, planificació econòmica 
centralitzada, persecució de qualsevol tipus de dissidència... 
 
Febrer:  
Cop de Praga.  
Benes presidia un govern de coalició a Txecoslovàquia, entre comunistes i d’altres partits. 
Klement  Gottwald, líder comunista, amb l’aprovació d' Stalin, convoca una vaga general el dia 24, 
en vistes del poc suport que tindrien els comunistes en les eleccions durant la primavera. Es crearen 
“Comitès d'Acció”, ajudats per la “Milícia de Treballadors”, acaben ràpid amb la resistència 
democràtica. 
 
25 de febrer 
Benes accepta un govern dominat pels comunistes. 
 
10 de maig 
Jan Masaryk cau per una finestra i mor. No s’ha aclarit encara si fou un suïcidi o assassinat. 
 
Juny 
Els liberals són expulsats del govern. Txecoslovàquia esdevé una “democràcia popular”. La guerra 
freda era una realitat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GUERRA  CIVIL GREGA (1941-1950) 
 
Abril de 1941 
Les tropes italo-germàniques ocupen Grècia. El rei Jordi II marxa a Londres i constitueix un govern 
a l’exili. A Grècia s’organitza la resistència en dos bàndols enfrontats entre si: l'ELAS (Front 
Comunista Grec d'Alliberament) i l'EDES (Exèrcit Nacional Demòcrata). Es presagiava una guerra 
civil quan desaparegués l’enemic comú. 
 
24 de març de 1944 
ELAS crea un Comitè d'Alliberament Nacional, pregovern que volia imposar més tard a Grècia. 
 
25 d'agost de 1944. 
Hitlerià ordena la retirada que durarà fins el novembre. 
 
3 de desembre de 1944 
“Diumenge sagnant”. Manifestacions d’esquerres desemboquen en 33 dies de lluites al carrer. 
 
31 de desembre de 1944 
Retorn a Atenes del govern de l’exili. Però donada la situació, el rei no torna, i encapçalà el govern 
l’arquebisbe Damaskinos.  
Les lluites continuen fins el febrer de 1945, data en el que es produeixen els acords de Varkiza. 
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Setembre de 1946 
Es celebra un referèndum, votant a favor de la tornada del rei, que s’instal·la a Atenes. 
ELAS es revolta en les zones frontereres amb Bulgària, Iugoslàvia i Albània -on el comunisme ha 
triomfat- dels qui rep ajuda. Gran Bretanya, que entra a Grècia després de la retirada d’Alemanya,  
no es veu capacitada per ajudar els monàrquics. 
 
24 de febrer de 1947 
L’ambaixador anglès en Washington, entrega una nota al general Marshall, secretari d'estat nord-
americà,  en la que indica la retirada de les tropes angleses de Grècia a finals de març. 
Truman es dirigeix al congrés. Doctrina Truman:  
 

“Crec que els Estats Units han d’ajudar els pobles lliures que resisteixen a les temptatives 
d'avasallament d’unes minories armades i sostingudes des de l’exterior. Crec que hem 
d'ajudar els pobles a fer el seu destí per si mateixos. La nostra ajuda hauria de consistir 
essencialment en una ajuda econòmica i financera, indispensable per a l’estabilitat 
econòmica i per a la vida coherent d’aquests països”. 
 

2 de maig de 1947 
L'ajuda a Grècia fou decretada i a la vegada una declaració d’intencions contra el comunisme 
internacional. 
 
Desembre de 1947 
Mor Jordi II. El succeeix Pau I. L'ELAS constitueix un govern de la Grècia lliure en els monts 
Grammos, a prop de la frontera albanesa. 
 
Gener de 1948  
Stalin ordena a Iugoslàvia que es retirin. Però aquest mateix any, el president de Iugoslàvia, Tito, 
trenca les relacions amb la Unió Soviètica. El govern de Tito resisteix amb l’ajuda d’una població 
multinacional unida sota la independència davant Moscou. 
 
Juliol de 1948 
Tito ordena el tancament de la frontera de Iugoslàvia i la suspensió d’ajuda a ELAS. 
 
16 octubre de 1949 
La guerra acaba oficialment. Els comunistes es retiren de la lluita. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La crisi de Berlín 
 
Berlín dividida en quatre zones d’ocupació. 
 
Abril-juny de 1948 
EE.UU, Gran Bretanya i França es reuneixen per iniciar un procés constituent en les zones 
d’ocupació. Acords de Londres. 
 
18 de juny de 1948 
Els aliat occidentals creen el Deutschemark, moneda per la seva zona d’ocupació. 
Els soviètics inicien el bloqueig de Berlín: interrupció de tota comunicació terrestre entre les zones 
d’ocupació occidentals i el Berlín occidental. 
Els nord-americans, amb ajuda de Gran Bretanya, organitzen un pont aeri: durant onze mesos, 275.000 vols, 
abasteixen la població assetjada. La Casa Blanca fa saber al Kremlin que actuarien en cas de veure 
interromput el pont aeri.  
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12 de maig de 1949  
S’aixeca el bloqueig de Berlín. 
Les tres zones occidentals es constituïren en República Federal d'Alemanya. 
La URSS crea en la seva zona d’ocupació la República Democràtica Alemanya. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA GUERRA FREDA  A ÀSIA 
 
29 d'agost de 1949 
URSS experimenta la seva Primera bomba atòmica (Joe-1 pels occidentals i primer llampec pels 
soviètics). Detonada a Semipalatinsk, Kazajistán. Similar a la de Nagasaki. Canvi en l’equilibri 
estratègic mundial. 
 
La revolució comunista xina 
 
12 abril de 1927 
Guerra civil entre el Partit Comunista (fundat per Mao-Tse-tung l'any 1921) i el nacionalista. 
Chiang-Kai-Shek, general del Kuomingtang. Els nacionalistes es revolten contra el Partit 
Comunista. Ocupa Shangai i ordena l’extermini total dels comunistes, i la lluita contra l'Exèrcit 
Roig, que va quedar assetjat al sud-est de Xina. 
 
16 octubre de 1934 
Els nacionalistes triomfen. Fugida de l'Exèrcit Roig de Mao. Comença la Llarga Marxa. 
Capitanejats per Mao-Tse-tung, líder i poeta de la revolució, 85.000 soldats, 35.000 dones i nens 
recorren 9.500 quilòmetres per un immens territori lluitant contra les forces nacionals. Arriben a la 
regió de Shensi, i instal·len la capital a Ienan. Només arriben 20.000 soldats. Van tardar un any. 
 
1937 
Japó envaeix Xina. Els comunistes i nacionalistes s’alien i lluiten contra l'invasor nipó. 
 
Entre 1940 i 1945 hi ha quatre grans forces a Xina: 

− els invasors japonesos (zones més riques del país), 
− govern xinès col·laboracionista, establert a Nankín dirigit per Wang Ching-wei, 
− els nacionalistes (Kuomingtang), ajudat per britànics i nord-americans 
− els comunistes, ajudat per la URSS. 

 
1945 
Japó es derrotat i abandona Xina. Esclata la guerra civil entre nacionalistes (ajudats per EE.UU) i 
els comunistes (ajudats per URSS). 
 
Octubre de 1949 
Guanya l'Exèrcit Roig, que proclama a Pequín la República Popular Xina. Els nacionalistes de 
Chiang-Kai-Chek es refugien en la illa de Formosa (Taiwan), i estableixen un govern ajudat pels 
EE.UU. 
 
1950 
Mao viatja a Moscou. Aliança militar amb URSS per trenta anys, contra Japó o qualsevol agressor 
unit amb Japó. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La guerra de Corea (1950-1953) 
 
1945 
Derrota del règim nipó. 
Separació nord-americana i soviètica pel paral·lel 38º. S’estableixen dos règims enfrontats: 

− Corea del Nord. Dictadura pro- soviètica. Kim il Sung. 
− Corea del Sud. Dictadura pro- dreta americana. Syngman Rhee. 
 

URSS es retira el 1948 i EE.UU el 1949.  
 
25 de juny de 1950 
Les tropes de Kim il Sung travessen el paral·lel 38º i s’encaminen al sud. Es convoca el Consell de 
Seguretat de l'ONU. Les tropes multimilitars de l'ONU (l’exèrcit nord-americà amb Mc Carthur al 
front, bàsicament) recuperen el terreny perdut. 
 
16 octubre de 1950 
Tropes xineses, amb ajuda soviètica, fan recular l’exèrcit americà. 
 
19 octubre de 1950 
L’exèrcit de l'ONU pren Pyongyang, capital de Corea del Nord. 
 
4 de gener de 1951 
Els comunistes prenen Seul. Mc Carthur aconsella l’atac nuclear. Truman el substitueix pel general 
Ridgway. URSS no vol entrar en el conflicte. 
 
Març de 1953 
Mor Stalin.  
 
Juliol de 1953 
Armistici de Panmunjong. S’acorda una nova línia de demarcació entorn el paral·lel 38º. 
 
La I Guerra d'Indoxina (1945-1954) 
 
La presència francesa en Indoxina s’estableix a partir de 1858, amb l’expedició francoespanyola a 
la Conxinxina. Els antics regnes emancipats, Anán, Cambotja, Laos, Donin, Lang Brabant, Bassas, 
Moon Cinc i Conxinxina, cauen sota el seu domini. 
 
1941.  
Els japonesos ocupen la península d’acord amb el govern de Vichy. Es conserva l’administració 
francesa. 
 
Març de 1945.  
L’administració francesa desapareix i es creen els Estats Independents d'Anán, rebatejat Vietnam, i 
el de Cambotja, sota la protecció de Tokio 
 
2 de setembre de 1945. 
L’emperador Bao Dai, del Vietnam, dimiteix en favor d’una república democràtica, en la que queda 
com a conseller. La presidència del govern es confereix a Ho-Chi-Min, fundador del partit 
comunista vietnamita i creador, el 1941, del Vietmih, l’únic front contra el colonialisme francès i l’ 
imperialisme nipó. 
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Octubre de 1945. 
Les tropes franceses arriben a substituir les britàniques i a restablir l’administració al país. El 
general Leclerq no ho veu viable i recomana als seus superiors la necessitat d’arribar a un acord 
amb el Vietnam. S’inicien les converses. 
 
6 de març de 1946. 
Acord de Hanoi. El Vietnam accedeix a ser un Estat lliure dintre de la Federació indoxinesa, en el 
si de la Unió Francesa. 
Conferència de Fontainebleau. S’intenta l’articulació de la solució de l’acord de Hanoi. 
 
14 de novembre de 1946. 
S’arriba a un modus vivendi. 
Un control duaner en Haifong, port de Hanoi, provoca greus incidents. La reacció francesa, per 
alliçonar el Vietminh, bombardeja la ciutat i ordena l’ocupació militar. Hi va haver 6.000 morts. La 
negociació és impossible i comença la guerra, que durarà set anys. 
 
La guerra comença com a una causa colonial però ràpidament esdevindrà en un punt de fricció 
de la guerra freda. Mentre, el comunisme triomfa a Xina. 
 
El Vietminh, amb un exèrcit menor, recluta els camperols a favor de la causa, i fan servir mètodes 
de la guerra revolucionària de Mao: emboscada i fustigació de la rereguarda francesa.  
 
1947. 
Ho-Chi-Min és a punt d’ésser capturat. Fins el 1946, el Vietminh té un èxit relatiu en el nord i el 
centre, mai en el sud, on la població estava afrancesada. 
 
1949. 
El francesos creen l'Estat associat de Vietnam amb Bao-Dai al front, però la xina comunista surt 
victoriosa en el continent. 
Els francesos intenten que el Vietminh no conquereixi la frontera amb Xina. No ho aconsegueix. 
 
1950. 
Xina ajuda el Vietminh per la frontera del Tonkín. França, a 8.000 quilòmetres, no la pot 
contrarestar. Els francesos cerquen ajuda americana, al·legant que era un punt més de la guerra 
freda. Truman envia a Indoxina una missió militar, 48 hores després d’esclatar la guerra de Corea. 
Però els americans volien convèncer la població indígena que podien arribar a la independència 
sense necessitat del comunisme. Els francesos lluitaven en Indoxina per defensar els interessos del 
seu imperi, no per oposar-se al comunisme. 
França opta per combatre com a participant de la lliga anticomunista dirigida pels americans. Però 
per salvar l'honor volia una victòria sobre el terreny. 
 
1951 
El general De Lattre ordena una ofensiva contra el país Thai. França conquereix Hoa-Binh. Però De 
Lattre mor i les tropes franceses es retiren. 
 
1953 
Les forces del Vietminh han augmentat i les tropes franceses van minvant.  
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1954 
Navarre, general dels francesos, decideix instal·lar un campament atrinxerat en Dien-Bien-Fu, amb 
un aeròdrom, amb la intenció d'evitar l'extensió del Vietminh cap a Laos. 
Vo Nguyen Giap, general del Vietminh, talla les comunicacions i assetja els francesos, amb ajuda 
xinesa i soviètica, des del 13 de març fins el 7 de maig, dia que els francesos es rendeixen en no 
haver obtingut ajuda americana. 
 
Dien-Bien-Fu cau vint-i-quatre hores abans d’iniciar-se la segona part de  la Conferència de 
Ginebra. 
 
20 de juliol de 1954 
Es firmen els acords. Destaquen, entre d’altres: 
 

− Independència de Laos, Cambotja i Vietnam (aquest en dues zones separades pel 
paral·lel 17, Vietnam del Nord i Vietnam del Sud). 
− Celebrar un referèndum l'any 1958 per decidir si els dos Vietnam seguien separats o 
s’unificaven. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II  guerra d'Indoxina (1954-1975)  La GUERRA DEL VIETNAM 
 
Bàndols enfrontats: Vietnam del Sud, ajudat per EE.UU, contra el Vietnam del Nord i les guerrilles 
comunistes que actuaven al Vietnam del Sud. 
 
Febrer de 1955  
Cooperació econòmica entre els EE.UU i Vietnam del Sud. 
 
1957 
Es crea un exèrcit de 200.000 homes (ARNV) en el Vietnam el Sud. EE.UU construeixen una xarxa 
interna de comunicacions. Establiment de la base aèria de Ban Me-thuot. 
 
1958-59.  
Al Vietnam operen 3.296 oficials nord-americans. Intensificació política de Diem.  
Cop d’estat de Vgo Dinh Diem, abans del referèndum acordat a Ginebra. Govern impopular i 
corrupte. 
Vietnam del Nord lliura armes als opositors contra el règim pro-occidental del Vietnam del Sud. 
Mentre, s’havia creat al Vietnam del Sud el Front Nacional d’Alliberament del Vietnam (FNL), més 
conegut com a Viet Cong, agrupa als opositors al règim, inclosos els comunistes. Comencen a 
lluitar l'any 1960. 
Els nord-americans envien “assessors”(760), que havien d’instruir l'Exèrcit de la República de 
Vietnam en tàctiques, manteniment d’avions i helicòpters, sense intervenir en combat. 
 
1961 
El FNL guanya adeptes: partits d’esquerra, classe mitjana, intel·lectuals i camperols. Kennedy 
promet ajuda al règim de Diem contra els comunistes. Enviament d’assessors militars per l'ARVN. 
3.025 homes. 
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1962 
12.000 assessors en el Sud, contra 18.000 homes del FNL. 
Protestes contra Diem en les autoimmolacions de bonzes budistes. 
 
1963 
Enviament de forces pròpies nord-americanes al Vietnam. Cop d’estat a Saigon (1 de novembre) 
dels generals Mink i Kahn. Assassinat de Vgo Dinh Diem pels seus propis militars, patrocinat per 
l’administració de Kennedy. Diem va ser substituït per Nguyen Van Thieu. Assassinat de John F. 
Kennedy en Dallas (23 de novembre). 16.000 assessors a Vietnam. 
 
Agost de 1964 
FNL compta amb 100.000 homes i controla el 80% del territori. 
Dos destructors nord-americans són atacat per llanxes vietnamites, en el golf de Tonkin. Els fets 
seran desmentits més tard, però van ser l’excusa perfecta. El president Johnson és autoritzat a 
iniciar, sense declaració de guerra, operacions militars en Vietnam del Nord. 
Estats Units intervé per diversos motius: 

− Aturar l’expansió del comunisme. 
− Mantenir el control les exportacions de cautxú, tungstè, estany, arròs i opi. 

 
1965 
El mes de març es produeix el desembarco en la base de Da Nang de 3500 marines, que s’afegien 
als 22.500 assessors que ja vivien al Vietnam. A finals de l'any 1965 serien 100.000. Operació 
Rolling Thunder (bombardeig massiu del Nord i atac a objectius industrials). El VietCong assalta 
l’ambaixada americana a Saigon. 
 
1966 
Incorporació de 273.000 soldats nord-americans al conflicte. Primer bombardeig en la zona 
desmilitaritzada del paral·lel 17. 
 
1968 
Ofensiva vietnamita del Têt. El VietCong es fa amb 34 capitals. Johnson, que no es presenta a la 
reelecció, suspèn el bombardeig i busca una solució negociada. Nixon guanya les eleccions. 
 
1969 
Inici de la conferència de París. (gener). Nixon ordena la retirada i la repatriació (agost) de 25.000 
soldats. Eleccions a Saigon.  
 
1970 
Invasió de Cambotja, per part de tropes americanes i de l'ERVN. 
 
1971 
Reduccions soldats americans. Invasió nord-americana de Laos. Nixon rebutja la proposició d’un 
govern de concòrdia nacional. 
 
1972 
Obertura de la ruta Ho Chi Minh. Acord d’alto el foc i reelecció de Nixon. Violents bombardejos a 
Vietnam del Sud. 
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1973 
Firma dels acords de París (gener). El Congrés nord-americà prohibeix qualsevol reinici de la 
intervenció nord-americana. Reconeixement de dos governs a Vietnam del Sud. 
 
1974 
Affaire Watergate. Caiguda de Nixon (agost).  
 
Primavera de 1975 
Ofensiva comunista a Vietnam del Sud. Rendició incondicional de Saigon a les tropes del VietCong. 
Fi de la guerra. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
LA GUERRA D’ ARGÈLIA (1954-1962) GUERRA DE DESCOLONITZACIÓ 

 
 
5 de juliol de 1830. 
França conquereix Algèria, que estava repartida entre colons francesos i que rebia emigració 
europea, sobretot espanyols i italians. Algèria passa a ser una província més de França, amb una 
població musulmana que de la prosperitat abans de la conquesta, passa a una inferioritat econòmica, 
social i cultural, i per tant, política. 
 
Reaparició de l’esperit nacionalista musulmà després de la I Guerra Mundial, però no per la 
independència, sinó per una integració en la comunitat francesa. 
 
1942 
Els líders algerians, Ferhat Abbas i Messali Hadj, dirigeixen un memoràndum a les autoritats 
franceses, després del desembarcament aliat en el nord d'Àfrica. 
 
1944 
De Gaulle visita Algèria. Dóna un nou estatut al territori.  
 
Març de 1946 
Ferhat Abbas, després de sortir de la presó per una amnistia, funda la Unió Democràtica del 
Manifest Algerí, amb l’objectiu de crear un Estat laic dintre de la Unió Francesa. França promulga 
una Constitució, atorgant la ciutadania francesa i el vot, a tots els algerins incloses les dones. Els 
objectius d'Abbas no es compleixen i no participa a les eleccions del 1947. Es forma el Moviment 
per al Triomf de les Llibertats Democràtiques, format per Messali. Hadj. 
 
1947 
Els joves membres del Moviment formen l'Organització Secreta (OAS), dedicada a recol·lectar 
armes i capital, creant cèl·lules en tot el territori, amb l’objectiu de la insurrecció i la creació d’un 
govern revolucionari. 
 
1949 
OAS llença un atac terrorista contra l’oficina de correus d'Oran. Són descoberts i arrestats. Ben 
Bella havia organitzat l’atac. 
 
1953 
Es forma el CRUA (Consell Revolucionari per la Unitat i Acció), que es reuneix a Suïssa entre març 
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i octubre de 1954. El seu objectiu és la insurrecció. 
 
1954. 
El CRUA es converteix en el FNL (Front d'Alliberament Nacional). Algèria queda dividida en sis 
“wilaias” o regions, amb un comandant militar al front. 
França surt de la dura campanya d'Indoxina.  
El dia 1 de novembre es produeixen trenta atacs terroristes: Comencen a Aurès i s'estenen cap a 
Constantina, la Cabília i la frontera oest del Marroc. S'inicia la guerra. 
 
1956 
Ferhat Abbas i els líders religiosos de la Ulema s’uneixen al FNL. 
“Guerra de plàstic”: els explosius que fabriquen la FNL esclaten en establiment públics d'Algèria. 
Es produeixen morts i confusió. 
França col·loca barreres electrificades en les fronteres de Tunísia i Marroc, per evitar la infiltració 
de guerrillers. D’altra banda, contra el terrorisme, empra la tortura, internament i una gran repressió 
contra la població musulmana. Provoca la indignació del món sencer i especialment de sectors del 
poble francès.  
 
Octubre de 1957 
S’inicien les negociacions dels líders algerins per establir una Federació del Nord d'Àfrica. 
Ben Bella és arrestat a Alger.  
 
13 de maig de 1958. Maig algerí. 
Sublevació del cap militar d'Algèria, el general Salan, i el general Massu. Les masses assalten el 
govern general. Es formen Comitès de Salut Pública. Charles De Gaulle és nomenat cap del govern. 
 
4 de juny 
De Gaulle arriba a Alger i és rebut amb crits d'”Algerie française”.  
 
Gener de 1959 
De Gaulle és nomenat president de la V República després d’un referèndum i un canvi el la 
Constitució francesa. Ofereix negociacions al FNL, però aquests havien format un govern 
provisional de la República d'Algèria, encapçalat per Abbas, amb líders com Ben Bella, internats en 
França. 
 
11 de setembre de 1960 
De Gaulle anuncia que Algèria tindria l’oportunitat de decidir el seu propi destí.  
 
Abril de 1960 
El general Challe derrota les forces rebels. El terrorisme reapareix a Argel. 
 
24 de gener de 1960 
Els colons s’insurreccionen en Argel, lluitant amb la gendarmeria. L’exèrcit no intervé.  
 
1 de febrer de 1960 
Finalitza la insurrecció. S’inicien les negociacions. 
 
22 abril de 1961 
Aixecament a Argel. Els generals Challe, Salan, Jouhand i Zeller es fan amb el poder. Però no 
prospera, doncs la majoria seran fidels a De Gaulle. 
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Maig de 1961 
Primera reunió amb el FNL. Fracàs: s’havia trobat petroli al Sàhara i l’exèrcit francès havia atacat 
Bizerta (Tunísia). 
 
19 de març de 1962. Evian. 
Després de diverses negociacions, s’acorda:  

− cessament de la violència 
− declaració per la que es reconeix la independència de l'Estat Algerí 
− França retindrà la base de Bers el Kebir durant 15 anys. 

 
Es forma un govern provisional algerí. El general Salan, en rebel·lia, ordena a l'OAS atacar el poble algerí . 
Salan és capturat el 20 d'abril. El terrorisme algerí també contraataca. El juny de 1962 la meitat dels 
europeus (francesos) abandonen el país. 
 
 
1 de juliol de 1962 
Es celebra un referèndum preceptiu. El 91% vota per la independència, proclamada solemnement pel general 
De Gaulle el 3 de juliol de 1962. Ahmed Ben Bella surt de presó i ocuparà la presidència de la República fins 
el juny de 1965. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


