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Context dels dos grans líders anglofrancesos

WINSTON CHURCHILL

• Vida:1874-1965

• PAPER central durant 
la Segona Guerra 
Mundial

• Dos lideratges 
governamentals: 
1940-45  /  1951-55

• Visió històrica i de 
futur per al Regne 
Unit.

CHARLES DE GAULLE

• Vida: 1890-1970

• PAPER central durant 
la Segona Guerra 
Mundial

• Dos lideratges 
governamentals:      
1940-45  /  1958-69

• Visió històrica i de 
futur per a França.





• Breu referència biogràfica de Winston Churchill

https://www.youtube.com/watch?v=3hu_Eo84LFo








• Cites cèlebres de W.Churchill

https://www.youtube.com/watch?v=-RykjvMqjRw






• Discurs “No ens rendirem 
mai” (1940, Churchill)

https://www.youtube.com/watch?v=gFkeYZOZqCQ






• Churchill anuncia la derrota de l’Alemanya Nazi (1945)

https://www.youtube.com/watch?v=PLBLCvcX5bo


















































CHARLES DE GAULLE



Va ser soldat durant la Primera Guerra Mundial, i fou 
empresonat perls alemanys, i després ser-ne alliberat.



Durant els anys 1930 va 
guanyar una reputació
d’oficial brillant, fins al punt 
que va ser nomenat General 
que debutà durant la II 
Guerra Mundial.



França és ocupada pels Nazis, 1940



L’Exèrcit francès és
derrotat. Pétain signà
l’armistici i França fou 
dividida en dues zones: 
l’ocupada pels Nazis i la 
zona lliure de Vichy



De Gaulle rebutjà l’armistici i 
s’exilià a Londres on creà un 
govern que organitzés la 
lluita contra Alemanya.



De Gaulle dans les studios de la BBC

https://www.youtube.com/watch?v=c6LmBJ59RE4
https://www.youtube.com/watch?v=c6LmBJ59RE4


Il s’adresse 
« À tous les 
Français »
aussi par des 
affiches, août 
1940.



est le symbole de la Résistance

La Croix de Lorraine



De Gaulle deixà Londres el 
1943 oer instal·lar-se a 
Alger i crear el Govern
Provisional de la República.

L’Exèrcit nordamericà
oferí ajut a la resistència
francesa liderada per De 
Gaulle..



Les forces françaises 
libres participent au 
débarquement des 
alliés le 6 juin 1944 en 
Normandie.





Creació de la Va República Francesa



La independència d’Argèlia (1962)

https://www.youtube.com/watch?v=N15CYxU-V38


La crisi del 68 rebutjà De Gaulle



DE GAULLE va morí el 1970, 
es retirà el 1969, va afrontar
la crisi de 1968, fou l’artífex
de la descolonització de 
l’Àfrica negra i de la 
independència de l’Algèria, 
fundà la Va República
Francesa i alliberà França de 
l’ocupazió del Nazisme.
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