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URSS
 
Mikhaïl Gorbatxov
Nascut a Privolnoje, territori de Stàvropol, a la República So-
cialista Federativa Soviètica de Rússia, el 2 de març de 1931. 
Advocat i enginyer agrònom. Secretari general del Partit Co-
munista de la Unió Soviètica (PCUS) de l’11 de març de 1985 
al 24 d’agost de 1991; president de l’URSS del 15 de març 
de 1990 al 25 de desembre de 1991. Durant l’any 1989, els 
processos polítics a Polònia i Hongria van deixar entreveure 
que Gorbatxov, compromès amb el procés de reforma política 
conegut com a perestroika, renunciava a l’anomenada “doctri-
na Brèjnev” i, per tant, a intervenir en els afers interns d’altres 
països. L’octubre d’aquell any, durant les celebracions del 40è 
aniversari de la República Democràtica Alemanya (RDA), el 
president Erich Honecker va veure que Gorbatxov li negava 
el seu suport per reprimir els moviments populars de protes-
ta; això va dur a la dimissió de Honecker pocs dies després. 
L’actitud de Gorbatxov davant els canvis a l’Europa Oriental 
durant el 1989 li van valdre el premi Nobel de la Pau l’any 
següent. Les raons d’aquesta actitud van ser la coherència amb 
el seu propi discurs polític, populista i democràtic, com també 
l’intent d’alleugerir pressions per fer front als problemes crei-
xents que vivia l’URSS. El desembre del 1990 Gorbatxov va 
impulsar el Tractat de la Unió, per evitar el desmembrament 
de l’URSS, cosa que no va poder evitar i que va ser una realitat 
un any després.

Eduard Xevardnadze
Nascut a Mamati, Lanchkhuti, República Socialista Soviètica 
Georgiana, el 25 de gener de 1928. Historiador i funcionari 
polític. Ministre soviètic d’Afers Exteriors del 27 de juliol de 
1985 al 15 de gener de 1991. Cap del Govern del Consell 
d’Estat designat per la junta militar que havia enderrocat el 
president electe de Geòrgia, Zviad Gamsakhurdia, des del 10 
de març de 1992; el 23 de novembre de 1995 va ser elegit pre-
sident, càrrec que ocuparia fins al 23 de novembre de 2003. 
Com a cap de la diplomàcia de Gorbatxov, va alleugerir la 

pressió de l’URSS sobre els països satèl·lits i va estimular allò 
que s’anomenaria “doctrina Sinatra” (cadascú ha d’anar a la 
seva manera). Va ser fervent partidari que l’URSS s’havia de 
guanyar el respecte dels seus veïns sense recórrer a la força, i 
per això va negar suport militar o polític als dirigents comu-
nistes autoritaris d’Europa Oriental. Va aplanar el camí per a 
la signatura de tractats històrics sobre el control d’armes o el 
2+4 que va facilitar la unificació alemanya. Jovial, flexible i 
dialogant, pel que són els paràmetres soviètics, el conegut com 
el “Somriure de la perestroika”, va ser el millor ambaixador i 
relacions públiques del projecte de Gorbatxov. Xevardnadze 
va renunciar al seu càrrec quan va detectar un gir conservador 
de la política de Gorbatxov, el gener de 1991. 

Europa de l’Est

Václav Havel 
Nascut a Praga, Bohèmia, Txecoslovàquia, el 5 d’octubre de 
1936. Literat i dramaturg. President de Txecoslovàquia del 29 
de desembre de 1989 al 20 de juliol de 1992 i de la República 
Txeca del 2 de febrer de 1993 al 2 de febrer de 2003. Des 
dels anys setanta, la seva obra artística va estar marcada pel 
compromís polític, cosa que li va comportar diversos empre-
sonaments. L’1 de gener de 1977 es va presentar la Carta 77, 
impulsada per Havel, que, dirigida al Govern, demanava la ra-
tificació de la declaració dels drets humans de l’ONU. Per tal 
d’esperonar les reivindicacions, va formar part del Comitè per 
a la Defensa dels Injustament Perseguits (VONS). El 1989, 
Havel va promoure el Fòrum Cívic, una plataforma de grups i 
moviments contestataris, i va encapçalar les negociacions amb 
el primer ministre Ladislav Adamec. Va treballar activament 
per la inserció de Txecoslovàquia en les estructures europees 
occidentals. El 1992 Havel va mostrar la seva disconformitat 
amb el projecte de divisió de Txecoslovàquia en dos estats en 
no haver-se fet una consulta pública per referèndum, i va di-
mitir. Al seu país és considerat un referent moral i ha estat el 
mandatari europeu unànimement més respectat.
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Miklos Németh 
Nascut a Monok, Hongria, el 14 de gener de 1948. Economis-
ta. Primer ministre hongarès del 24 de novembre de 1988 al 
23 de maig de 1990. Va ser un dels líders del sector reformista 
del Partit Obrer Socialista Hongarès, antic partit comunista 
d’Hongria, durant els anys del col·lapse comunista a l’Europa 
Central i Oriental. Com a primer ministre va prendre la deci-
sió de permetre el pas dels alemanys procedents de la RDA a 
la RFA a través d’Hongria, decisió que amb gran probabilitat 
va ser decisiva per a la caiguda del mur de Berlín. Després 
de deixar el càrrec, Németh va treballar fins al 2000 com a 
vicepresident del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el De-
senvolupament, institució financera que assisteix els països de 
l’Europa Central i Oriental i a l’ex-URSS en la seva transició a 
economies democràtiques de mercat.

Gyula Horn 
Nascut a Budapest, Hongria, el 5 de juliol de 1932. Econo-
mista. Primer ministre hongarès del 15 de juliol de 1994 al 
6 de juliol de 1998. Va ocupar diversos càrrecs dins el Partit 
Obrer Socialista Hongarès en el departament de Relacions In-
ternacionals i en el ministeri d’Afers Exteriors fins assumir-ne 
la direcció, i va participar en el tall simbòlic, el 28 de juny de 
1989, de la tanca de la frontera austrohongaresa. L’octubre de 
1989 va ser un dels protagonistes del congrés extraordinari 
del seu partit, que es va desprendre de la doctrina marxista i 
va adoptar la socialdemocràcia, els principis de la democràcia 
pluripartidista i l’economia de mercat. També va ser l’artífex 
de l’acord amb l’URSS del 10 de març de 1990 per a la total 
retirada de les tropes soviètiques el juny de 1991. Posterior-
ment, va tenir un paper clau en la incorporació d’Hongria a 
les institucions de l’Europa Occidental.

Lech Walesa 
Nascut a Popowo, comptat de Lipno, voivodat de Cuiàvia i 
Pomerània, Polònia, el 29 de setembre de 1943. Obrer elec-
tricista. President de Polònia del 22 de desembre de 1990 al 
23 de desembre de 1995. El 1968 va ser elegit representant 
sindical a les drassanes Lenin de Gdansk; el 22 de setembre de 
1980 va ser elegit president del Sindicat Autònom Indepen-
dent (Solidaritat). El desembre de 1981 va donar suport a una 
vaga general indefinida: el Govern va decretar la llei marcial, 
Solidaritat va ser prohibit i Walesa empresonat. L’octubre de 
1983 va rebre el premi Nobel de la Pau. L’1 de maig de 1988 
Walesa va encapçalar diverses manifestacions i un moviment 
de vagues per pressionar el partit del Govern –Partit Unificat 
Obrer Polonès (PZPR)– i aconseguir reformes. El Govern va 
aprovar el principi del pluralisme polític i va iniciar negocia-
cions amb Solidaritat. Les eleccions semidemocràtiques del 4 i 
18 de juny de 1989 van donar la totalitat dels escons de lliure 
competició al Comitè de Ciutadans de Solidaritat (KOS) creat 
per Walesa. En un acord pactat, Wojciech Jaruzelski va ser 
elegit president de la República i Tadeusz Mazowiecki, intel-
lectual catòlic i conseller de Walesa, president del Govern de 
coalició. Walesa va començar a criticar el Govern de Mazowiecki 

i va guanyar, en segona volta i amb el 74,2% dels vots, les elec-
cions presidencials de 1990. Durant el seu mandat va prota-
gonitzar nombrosos enfrontaments amb els successius governs 
de coalició en exigir més poders presidencials.

Alemanya

Helmut Kohl
Nascut a Ludwigshafen am Rhein, Renània-Palatinat, Alema-
nya, el 3 d’abril de 1930. Historiador. Canceller federal de l’1 
d’octubre de 1982 al 27 d’octubre de 1998. Com a canceller va 
tenir dues prioritats: la construcció europea en el seu vessant eco-
nòmic i les qüestions de seguretat i defensa. Kohl va ser l’artífex 
principal de la unificació alemanya mitjançant la unió econòmi-
ca monetària i amb la permanència de l’Alemanya unida dins 
l’OTAN. Els governs que va presidir Kohl durant els noranta van 
tenir com a principal repte la transformació econòmica de la Re-
pública Democràtica Alemanya (RDA). El finançament il·legal 
del partit que liderava, la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), li 
va fer perdre el seu prestigi d’honestedat com també la presidèn-
cia del partit el 1999. El reconeixement de les independències 
d’Eslovènia i Croàcia (15 de gener de 1992) va ser considerat 
prematur i possible desencadenant de les successives guerres na-
cionalistes a l’ex Iugoslàvia. 

Hans-Dietrich Genscher
Nascut a Reideburg, Saxònia, Alemanya, el 21 de març de 1927. 
Advocat. Mentre complia el servei militar, durant la Segona 
Guerra Mundial, va esdevenir presoner de guerra. Va fugir a la 
República Federal Alemanya (RFA) i es va incorporar al Partit 
Democràtic Lliberal (FDP) on va a assolir el càrrec de president. 
Va exercir com a ministre d’Afers Exteriors de la RFA entre 1974 
i 1992 en coalició primer amb el Partit Socialdemòcrata (SPD) 
i, posteriorment, amb la Unió Demòcrata Cristiana (CDU). En 
aquest càrrec va seguir les línies de Willy Brandt. Va realitzar 
nombrosos esforços per finalitzar amb la Guerra Freda impul-
sant l’Ostpolitik i el procés d’Hèlsinki i va aconseguir la unifica-
ció alemanya. El 30 de setembre de 1989, des del balcó de l’am-
baixada alemanya a Praga, va anunciar a la multitud assistent de 
refugiats de la RDA que, després d’una negociació amb el règim 
comunista, podien passar a la RFA. També va ser participant ac-
tiu en el desenvolupament de la UE com, per exemple, en les 
negociacions de l’Acta Única Europea.

Xina 

Deng Xiaoping
Nascut a Guangyuan, Sichuan, Xina, el 22 d’agost de 1904; 
mort a Beijing, el 19 de febrer de 1997. Economista. Líder su-
prem de la Xina. És el líder veterà del Partit Comunista de la 
Xina que més impacte va tenir en el desenvolupament de la Xina 
contemporània després de la mort de Mao Zedong, el 1976. 
Durant la Revolució Cultural va ser privat de càrrecs polítics, 
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però el 1973 es va reincorporar al politburó i va ser nomenat, 
posteriorment, viceprimer ministre. El 1978 va aconseguir que 
el politburó aprovés la seva política de gaigekaifang (reforma i 
obertura) que va transformar el nivell de vida del poble xinès i el 
paper del seu país a escala mundial, prioritzant la reforma econò-
mica per davant de la política. Va autoritzar la repressió militar 
de les manifestacions estudiantils l’any 1989, però no va frenar 
la posterior liberalització de l’economia xinesa.

Li Peng
Nascut a Chengdu, Sichuan, Xina, el 20 d’octubre de 1928. En-
ginyer. Primer ministre xinès de l’abril de 1987 al març de 1998; 
president de l’Assemblea Nacional Popular (parlament) del 15 
de març de 1998 al 15 de març de 2003. Fill adoptiu del pri-
mer ministre Zhou Enlai, va ser el cap visible de la defenestració 
del primer ministre Zhao Ziyang (progressista i delfí de Deng 
Xiaoping) a qui va substituir en el càrrec. El 1983 va assolir el 
càrrec de vicepresident del Govern, amb responsabilitat sobre els 
ministeris d’Energia, Transport i Educació. No va ser capaç de 
dialogar amb els líders estudiantils i la seva intransigència va em-
pitjorar l’enfrontament de 1989. Representava l’ala conservado-
ra del partit liderada per Chun Yun, que recelava de les reformes 
de Deng Xiaoping.

Wang Dan
Nascut a Beijing, Xina, el 26 de febrer de 1969. Historiador. 
Líder estudiantil en representació de la Universitat de Beijing, va 
ser un dels pensadors polítics més intel·ligents i pragmàtics del 
moviment estudiantil l’any 1989 i de les protestes de Tian’an-
men. El 27 d’abril de 1989 va encapçalar la primera manifestació 
política no autoritzada a la Xina, amb 50.000 estudiants. Tot i 
ser eclipsat en els mitjans de comunicació per veus més radicals 
com les de Wu’er Kaixi i Chai Ling, va ser declarat número u de 
la llista de fugitius més buscats pel Govern després de la repressió 
de les manifestacions. El 1991 va ser sentenciat a quatre anys de 
presó ; el 1996 va ser novament sentenciat, aquest cop per 11 
anys, per voler fer fora del país el Partit Comunista. En llibertat 
provisional per qüestions mèdiques el 1998, va rebre tractament 
mèdic als Estats Units on es va doctorar a la Universitat de Har-
vard. Actualment, promou el moviment democràtic des de l’es-
tranger com a professor i conferenciant.

Sud-àfrica

Nelson Mandela 
Nascut a Mvezo, Umtata, Província Oriental del Cap, Sud-àfrica, 
el 18 de juliol de 1918, fill d’un cap de la tribu Tembu. Advocat. 
President de Sud-àfrica del 10 de maig de 1994 al 16 de juny 
de 1999. És membre del Congrés Nacional Africà (CNA) des 
de 1944. Després del seu empresonament a la presó central de 
Pretòria, el 1963 la fiscalia va expandir la seva causa criminal amb 
els càrrecs de sabotatge, terrorisme i conspiració per enderrocar 
el Govern mitjançant la revolució interna i la invasió de forces 
estrangeres, per la seva vinculació amb el braç militar del CNA, 

el Umkhonto we Sizwe, del qual havia assumit la direcció. El juny 
de 1964 va ser condemnat a cadena perpètua i va ser traslladat a 
la presó de màxima seguretat de Robben Island, des d’on es va 
anar convertint en el símbol del moviment de la resistència negra. 
L’abril de 1982 va ser traslladat a la presó de Pollsmoor a Ciutat 
del Cap. La primera trobada entre Mandela i un alt representant 
del règim del Partit Nacional, Kobie Coetzee, ministre de Justícia, 
va tenir lloc el novembre de 1985, trobada que va marcar una 
pauta de diàleg que va tenir el seu punt àlgid entre 1988 i 1989. 
Va ser alliberat el 1990. La seva figura va ser clau per fer una trans-
ició pacífica des del Govern de la minoria de l’apartheid al Govern 
democràtic d’unitat nacional. El 1993 va rebre el premi Nobel de 
la Pau, compartit amb Frederik de Klerk.

Frederik de Klerk
Nascut a Johannesburg, Sud-àfrica, el 18 de març de 1936. Ad-
vocat. President de Sud-àfrica del 15 d’agost de 1989 al 10 de 
maig de 1994. De 1978 a 1989 va ocupar diversos ministeris 
dins el Govern sud-africà del primer ministre Pieter W. Botha. 
Com a ministre d’Educació va donar suport a les universitats 
segregades. El febrer de 1989 va ser elegit líder del Partit Na-
cional (PN) i en el seu primer discurs va fer una crida per una 
Sud-àfrica no racista i per a les negociacions cap al futur del país. 
Va aixecar la prohibició del CNA i va alliberar Nelson Mandela. 
També va obrir el camí cap a un canvi de la Constitució que 
reconegués el principi d’una persona, un vot. Entre 1994 i 1996 
va ocupar la presidència del Govern d’unitat nacional. Des del 
juny de 1999, és el president de la fundació FW de Klerk, que té 
com a objectiu la promoció de la pau en societats multiculturals. 
El 1993 va compartir el premi Nobel de la Pau amb Mandela. 

Desmond Tutu
Nascut a Klerksdorp, Transvaal, Sud-àfrica, el 7 d’octubre de 1931. 
Clergue i activista anti-apartheid. Ordenat sacerdot el 1960, va 
ser bisbe de Lesotho, de Johannesburg i arquebisbe de Ciutat del 
Cap i cap de l’Església Anglicana de Sud-àfrica, essent el primer 
negre en ocupar aquest càrrec. Com va dir Nelson Mandela, Tutu 
era “la veu dels sense veu”, i aquesta tasca de denúncia i d’oposició 
al règim d’apartheid va ser especialment destacada mentre Man-
dela estava a la presó. El 1995 va presidir la Comissió per a la Ve-
ritat i la Reconciliació a Sud-àfrica (TRC), instrument negociat 
per ajudar a la reconciliació nacional i explicar els patrons d’abús 
comesos durant l’apartheid. Malgrat que com a president de la 
TRC va entrar en l’arena política, Tutu sempre va insistir que les 
seves motivacions eren religioses. Un cop retirat, Tutu ha criticat 
el nou Govern sud-africà, condemnant la corrupció i la ineficièn-
cia del Govern liderat pel CNA per acabar amb la pobresa i amb 
els brots de violència xenòfoba en diferents ciutats. Entre molts 
altres reconeixements, el 1984 va rebre el premi Nobel de la Pau.
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