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El 1989 van succeir molts altres esdeveniments arreu del món 
que, tot i que no van tenir necessàriament una relació explícita 
amb el final de la Guerra Freda, van afegir petits miracles a la his-
tòria del 1989, però també petits i grans desastres. Aquesta cro-
nologia intenta recollir aquests fets, i en destaca alguns de forma 
particular, per la seva transcendència, oportunitat o singularitat.

Àfrica

Angola. Entre l’1 i el 7 de gener, el Govern d’Angola anun-
cia una amnistia general dirigida als membres de la Unió Na-
cional per a la Independència Total d’Angola (UNITA). El 
9 de gener, té lloc la retirada de les primeres tropes cubanes 
d’Angola conforme a l’acord tripartit assolit el desembre de 
1988 entre Angola, Cuba i Sud-àfrica per acabar amb la gue-
rra entre la UNITA i el Govern angolès dirigit pel Moviment 
Popular d’Alliberament d’Angola (MPLA). El 15 de febrer, 
el líder de la UNITA, Jonás Savimbi, anuncia el cessament de 
l’ofensiva com a resposta a la iniciativa de pau. El 22 de juny 
té lloc una encaixada de mans històrica entre el president 
angolès, José Eduardo dos Santos, i Savimbi a Gbadolite, 
RDC, on el president Mobutu Sese Seko fa d’intermediari 
en les negociacions de pau. El 24 d’agost, Savimbi exhorta 
a reiniciar la guerra contra el Govern pel rebuig a la versió 
governamental segons la qual, pels acords de Gbadolite, Sa-
vimbi rebria uns privilegis que aquest hauria acceptat. L’any 
acaba amb les iniciatives de pau inconcluses. No serà fins a 
la mort de Savimbi, el 2002, quan la UNITA abandonarà la 
lluita armada i es transformarà en partit polític.

Eritrea. El 8 de setembre, representants del Govern d’Etiòpia 
i del Front Popular per a l’Alliberament d’Eritrea, es reuneixen 
a Atlanta per intentar acabar amb la guerra.
Etiòpia. El 16 de maig hi ha un intent de cop d’Estat en ab-
sència del president Haile Mariam Mengistu, de visita a l’Ale-
manya Oriental. 
Madagascar. El 24 de juliol, hi ha un intent de cop d’Estat.
Mauritània i el Senegal. El 9 d’abril, s’inicien conflictes 
fronterers entre Mauritània i el Senegal, que s’aguditzen entre 
el 22 i el 29 d’abril.

Namíbia. El 16 de gener, el Consell de Seguretat de l’ONU 
aprova per unanimitat començar l’1 d’abril amb la implementa-
ció del pla d’independència de Namíbia, amb la previsió de fer 
eleccions l’1 de novembre. Martti Ahtisaari és nomenat repre-
sentant especial de l’ONU per supervisar el procés. Les tropes 
sud-africanes, en coordinació amb les forces militars del Grup 
de Nacions Unides d’Assistència a la Transició (UNTAG), 
s’enfronten amb els combatents de l’Organització Popular de 
l’Àfrica del Sud-Oest (SWAPO) que havien creuat la frontera 
des d’Angola desobeint l’acord tripartit signat entre Angola, 
Cuba i Sud-àfrica, fet negat pel president de la SWAPO, Sam 
Nujoma. Uns 300 guerrillers de la SWAPO i 26 membres de 
les forces militars sud-africanes moren en els combats. El 8 
d’abril, Nujoma crida les forces de la SWAPO a un cessament 
del foc i a la reagrupació de les tropes dins d’Angola. El 6 
de juny, Sud-àfrica signa un acord amb els representants de 
l’ONU a Namíbia per facilitar el retorn a Namíbia de 41.000 
refugiats i exiliats namibians, entre els quals hi ha alguns dels 
principals líders de la SWAPO. Entre el 7 i l’11 de novembre, 
Namíbia vota la nova Assemblea Constituent i atorga la majo-
ria de vots, el 57,3%, a la SWAPO, mentre que la segona força, 
l’Aliança Democràtica Turnhalle (DTA) –partit majoritari en 
l’anterior Govern provisional sud-africà– obté el 28,6%. El 22 
de novembre, les tropes sud-africanes es retiren del país. Na-
míbia assoleix la independència el 21 de març de 1990 (és el 
penúltim país africà que l’aconsegueix, Eritrea ho fa el 1993) i 
Nujoma n’esdevé el primer president fins al 2005. 

Nigèria. El 3 de maig, el president Ibrahim Babangida anun-
cia la promulgació d’una nova Constitució i l’abolició del de-
cret que prohibeix l’existència de partits polítics.
El Senegal i Gàmbia. El 19 d’agost, la retirada unilateral de 
les tropes senegaleses de Gàmbia genera incertesa pel que fa al 
futur de la Confederació de Senegàmbia. El 30 de setembre, la 
Confederació es dissol. 
Somàlia. El 14 de juliol, un mínim de 400 persones moren i 
1.000 més resulten ferides en els disturbis antigovernamentals 
a Mogadishu. 

Sudan. El 4 de març, 30 partits sudanesos i diversos sindicats 
estableixen un acord per acabar amb la guerra civil iniciada el 
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1983. El 25 de març, es constitueix un nou Govern de coali-
ció, amb representació de la major part de partits polítics amb 
l’excepció del Front Islàmic Nacional (NIF), encapçalat pel 
primer ministre, Sadiq el-Mahdi. El programa de la nova ad-
ministració per acabar amb la guerra civil es basa en els acords 
signats a Addis Abeba el novembre de 1988, que incloïen un 
cessament del foc, la finalització de l’estat d’emergència, una 
congelació de la imposició de la xària i la constitució d’una con-
ferència per decidir un sistema de Govern acceptable per tots 
els grups ètnics i religiosos del país. L’1 de maig, el coronel John 
Garang, líder de l’Exèrcit d’Alliberament del Poble Sudanès 
(SPLA) –que compta amb el suport de cristians i animistes del 
sud del país, contraris a la imposició de la xària– anuncia un ces-
sament del foc unilateral contra el Govern de Khartum. El 30 
de juny, el Govern d’el-Mahdi és enderrocat amb un incruent 
cop d’Estat per un grup d’oficials de l’exèrcit liderats per Omar 
Hassan Ahmad al-Bashir. Alguns fets apunten a una connexió 
amb els governs egipci i britànic. Al-Bashir assumeix el càrrec 
de primer ministre i anuncia negociacions amb l’SPLA, a qui 
fins i tot, en dues ocasions, ofereix la secessió del sud del Sudan. 
L’any acaba amb un fracàs en les converses.

Amèrica del Sud i Central

Declaració de Galápagos. El 18 de desembre, els presidents 
de Bolívia, Colòmbia, l’Equador, el Perú i Veneçuela signen la 
Declaració de Galápagos per potenciar la integració de la zona. 
Argentina. El 23 de gener, té lloc un intent de cop d’Estat a 
Argentina. El 14 de maig, tenen lloc eleccions presidencials i 
legislatives: Carlos Menem és elegit nou president. El mes de se-
tembre, Menem indulta militars jutjats pels fets de 1946-1983.
Colòmbia. El 18 d’agost, Luis Carlos Galán Sarmiento, pre-
candidat a la presidència de Colòmbia, és assassinat per sicaris 
del narcotràfic.

El Salvador. El 24 de gener, el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) presenta una iniciativa de pau: 
decideix prendre part en les eleccions presidencials –sota deter-
minades condicions– donant suport als candidats de Conver-
gencia Democràtica (CD). El president del país, José Napoleón 
Duarte, fa una crida immediata a l’alto el foc i ofereix converses 
de pau a Guatemala, però l’FMLN rebutja l’oferta per insufi-
cient (també és rebutjada per l’exèrcit així com per l’Alianza 
Republicana Nacionalista [Arena], partit dretà, amb majoria 
al Parlament). El 19 de març Arena obté el 53,8% dels vots 
(amb una abstenció del 50% afavorida pel boicot realitzat pe 
l’FMLN) i el seu candidat, Alfredo Cristriani, és investit presi-
dent l’1 de juny. Del 13 al 15 de setembre, tenen lloc converses 
de pau entre el Govern i l’FMLN a Mèxic. L’11 de novembre, 
l’FMLN llança una ofensiva contra el palau presidencial, la 
residència privada del president i instal·lacions militars. Quatre 
dies més tard, l’FMLN declara una àrea de 6.000 km2 com 
a zona alliberada. Els enfrontaments entre l’exèrcit i l’FMLN 
produeixen més de 2.000 morts, centenars de civils inclosos. El 

16 de novembre, sis jesuïtes (cinc espanyols i un salvadoreny) i 
dues serventes són assassinats a la Universidad Centroamerica-
na de San Salvador per un grup d’homes uniformats. El 1990 
l’ONU és acceptada com a mediadora del conflicte per amb-
dues bandes, amb l’objectiu d’acabar amb la guerra. El 16 de 
gener de 1992 se signaran els Acords de Pau de Chapultepec. 

Guatemala. El 9 de maig, té lloc un cop d’Estat fallit.
Haití. Entre el 2 i el 8 d’abril, fracassen dos cops d’Estat con-
tra el president d’Haití, Prosper Avril.
Nicaragua. Del 13 al 14 de febrer, té lloc la cimera de caps 
d’Estat centreamericans, on s’acorda la democratització del rè-
gim nicaragüenc i la desmobilització de la contra. Del 24 d’abril 
al 13 de maig el president nicaragüenc Daniel Ortega realitza 
una gira europea on s’entrevista amb caps d’Estat i de Govern de 
10 països, a qui els demana la seva intercessió davant els Estats 
Units per aixecar l’embargament comercial sobre Nicaragua.
 
Panamà. Entre el 7 i el 10 de maig, es desenvolupen les elec-
cions per elegir president, dos vicepresidents, 67 diputats i 505 
representants municipals, amb una participació del 90%. Vuit 
hores després del tancament de les urnes s’anul·len les votacions 
per fraus massius originats per partidaris del candidat progover-
namental Carlos Duque de la Coalición para la Liberación Na-
cional (Colina), partit afí al general Manuel Antonio Noriega, 
comandant de les Forces de Defensa Panamenyes. Els fraus vo-
lien impedir la victòria del candidat opositor, Guillermo Enda-
ra, de l’Alianza Democràtica de Oposición Civilista (ADOC). 
L’11 de maig, Estats Units envia 2.000 soldats a Panamà com 
a advertència a Noriega. Les converses posteriors no avancen, 
ja que l’ADOC refusa acceptar l’anul·lació de les eleccions. L’1 
de setembre, el Consell General Estatal del Panamà nomena 
un Govern provisional; Estats Units trenca relacions diplomà-
tiques amb Panamà. El 3 d’octubre té lloc un cop d’Estat fallit 
per fer fora Noriega; la implicació d’Estats Units sembla prou 
clara. L’11 d’octubre es constitueix una “assemblea consultiva 
de poder popular”, amb 510 representants provincials, amb 
funcions legislatives, amb Noriega com a coordinador general. 
El 15 de desembre, l’assemblea declara Noriega cap d’Estat, i 
aquest anuncia que Panamà es troba en estat de guerra amb 
Estats Units. Cinc dies després, en una base dels Estats Units a 
Panamà, les autoritats estatunidenques investeixen Guillermo 
Endara com a cap d’Estat panameny i mobilitzen 23.000 sol-
dats per capturar Noriega i treure’l del poder. George W. Bush 
justifica la intervenció per protegir els 35.000 estatunidencs re-
sidents a Panamà, portar Noriega davant la justícia amb càrrecs 
de narcotràfic, restaurar la democràcia, i protegir el canal de 
Panamà. La invasió va ser reprovada a l’Assemblea General de 
l’ONU per violar la legislació internacional. Després de refugi-
ar-se a l’ambaixada vaticana, Noriega es va acabar entregant el 
3 de gener de 1990 a les autoritats estatunidenques. 

Paraguai. El 3 de febrer, el general Andrés Rodríguez di-
rigeix un cop d’Estat contra el dictador Alfredo Stroessner. 
L’1 de maig, les eleccions presidencials i al Congrés, lliures i 
obertes, donen la victòria a Rodríguez.
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Xile. El 15 de març, s’estableix un diàleg entre l’oposició xile-
na i el règim d’Augusto Pinochet per estudiar possibles modi-
ficacions de la Constitució.

Àsia

Afganistan. El 15 de febrer, les darreres tropes soviètiques 
abandonen Afganistan. El 18 de febrer, s’instaura l’Estat 
d’emergència a Kabul. Al llarg del mes de març hi ha diversos 
combats. 10.000 persones moren en quatre mesos.

Cambodja. El 16 de gener, Xina i Vietnam negocien a Bei-
jing el final de la guerra de Cambodja. La Xina i l’URSS són 
conscients de la importància d’acabar amb aquest conflicte, 
iniciat el 1975 i aguditzat el 1978, per tal de normalitzar 
les seves relacions bilaterals. Del 30 de juliol al 30 d’agost 
té lloc una conferència internacional a París en què el prin-
cipal punt de discussió és la possible inclusió dels khmers 
rojos –acusats de genocidi sota el lideratge de Pol Pot– en 
una futura coalició de Govern a Cambodja. Entre el 21 i 
el 26 de setembre, les tropes vietnamites es retiren del país 
després de 10 anys de participació militar –finançada per 
l’URSS– amb un saldo de 23.000 soldats vietnamites morts 
i més de 55.000 ferits. Aquesta retirada permet al Govern 
de Coalició de la Cambodja Democràtica (CGDK) format 
per tres partits, inclosos els khmers rojos, dirigir el país, ac-
ció que és àmpliament acceptada a l’Assemblea General de 
l’ONU del 16 de novembre. El definitiu establiment de la 
pau s’aconseguirà l’octubre de 1991.

Corea. L’11 de setembre, el president de Corea del Sud, Roh 
Tae Woo, presenta una proposta de pau per a la unificació de 
les dues Corees.
Filipines. El 30 de novembre, hi ha un intent de cop d’Estat; 
el 3 de desembre, les tropes de la presidenta Cory Aquino, 
amb suport dels Estats Units, controlen la situació.
Índia. El 14 de febrer, Union Carbide Corporation acorda 
pagar 470 milions de dòlars en compensació als milers de víc-
times del desastre de Bhopal de 1984. 
Els dies 16 i 17 de juliol, el primer ministre indi, Rajiv Gand-
hi, s’entrevista amb la primera ministra pakistanesa, Benazir 
Bhutto, a Islamabad. El 30 d’agost, té lloc una vaga general en 
protesta per la corrupció del Govern de Gandhi, que se salda 
amb diversos morts i milers de ferits. El 26 de novembre, el 
Partit del Congrés, liderat per Gandhi, surt derrotat de les 
eleccions legislatives.

Iran. El 14 de febrer, l’aiatol·là Ruhol·lah Khomeini, líder 
suprem d’Iran, sentencia a mort l’escriptor britànic Salman 
Rushdie, mitjançant la proclamació d’una fatwa. La reper-
cussió dins la comunitat internacional és gran i es traslla-
da a l’àmbit de les relacions diplomàtiques amb la retirada 
d’alguns ambaixadors estrangers d’Iran i la supressió de les 
visites oficials d’alt nivell.

El 3 de juny, Khomeini mor; el dia següent l’Assemblea 
d’Experts elegeix Alí Khamenei, des de 1981 president del 
país, com el seu successor. El 3 d’agost, Ali Akbar Has-
hemi Rafsanjani comença el seu mandat com a president 
d’Iran. 

Japó. El 7 de gener, mor l’emperador japonès Hirohito Michi 
no miya. El succeeix el príncep Akihito Tsugu no miya. 
El 25 d’abril, dimiteix el primer ministre japonès, Takeshita 
Noboru, per l’escàndol Recruit-Cosmos. El 2 de juny, el subs-
titueix Uno Sosuke, que aviat es veu embolicat en un escàndol 
sexual. El 24 de juliol, Uno renuncia al càrrec. El 8 d’agost, el 
substitueix Kaifu Toshiki.
Mongòlia. El 15 de maig, l’URSS inicia la retirada del 75% 
de les seves tropes de Mongòlia. 
Pakistan. Del 5 a l’11 de juliol, la primera ministra, Benazir 
Bhutto, realitza la primera visita al Regne Unit. 
Sri Lanka. L’1 de juny, Sri Lanka demana la retirada dels 
45.000 soldats de pau indis. Del 29 de juliol al 4 d’agost, les 
converses entre l’Índia i Sri Lanka tracten el tema però no 
s’arriba a cap acord. El 25 d’agost, el president d’Sri Lanka, 
Ranasinghe Premadasa, escapa il·lès d’un intent d’assassinat. 
El 18 de setembre, se signa un acord entre Sri Lanka i l’Índia 
per a la retirada de les tropes índies.
Tibet. El 5 d’octubre, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, és dis-
tingit amb el premi Nobel de la pau.
Xina. Vegeu l’article de Seán Golden a la pàgina 26.

Estats Units

El 20 de gener, s’inicia la presidència de George H. W. Bush 
(1989-1993) en substitució de Ronald Reagan.
El 3 de març, es resol la sentència pel cas Irangate, amb multa 
i condemna per a l’assessor en seguretat nacional de Reagan, 
Robert McFarlane.
El 17 de juliol, Estats Units s’ofereix a pagar compensacions 
per cadascuna de les 290 víctimes de l’avió iranià destruït pels 
estatunidencs el juliol de 1988. 

Repúbliques soviètiques i Europa de l’Est

Armènia i Azerbaidjan. El 28 de novembre, la supressió 
per part del Soviet Suprem soviètic de l’administració de l’Alt 
Karabagh posa les dues repúbliques en clima de guerra civil.
Bulgària. El 3 de novembre, més de 4.000 búlgars es con-
greguen davant l’Assembla Nacional de Sofia i demanen de-
mocràcia i glasnost. El 17 de novembre, Petar Mladenov, cap 
d’Estat, anuncia un programa de democratització. El 18 de 
novembre, unes 100.000 persones es concentren a Sofia; el 
10 de desembre, els manifestants reclamen l’acceleració de les 
reformes; es prometen eleccions lliures pel maig. El 14 de de-
sembre, milers de búlgars es manifesten davant el Parlament 
per demanar la dimissió del Govern.
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Geòrgia. El 9 d’abril, l’esclat nacionalista a Geòrgia provo-
ca 20 morts. El 15 de juliol, diversos enfrontaments racials 
provoquen uns 20 morts a Abkhàzia, depenent de Geòrgia. 
El 20 de novembre, Geòrgia proclama el seu dret a la secessió 
de l’URSS.
Hongria. L’11 de gener, Hongria inicia reformes legislatives 
que permeten la creació d’associacions polítiques i la celebració 
de manifestacions públiques. El 9 i 10 de març, el Parlament 
hongarès aprova que el cap d’Estat sigui elegit en eleccions 
lliures i debat una nova Constitució pluralista i democràtica. 
El 25 d’abril, té lloc l’inici de la retirada de les tropes soviè-
tiques d’Hongria. Del 9 al 13 de juliol, té lloc una visita del 
president estatunidenc George Bush a Polònia i Hongria. El 
10 de setembre, Hongria obre la seva frontera amb Àustria per 
permetre a milers d’alemanys de la RDA passar a la RFA. El 
19 de setembre, s’arriba a un acord per a la transició a la demo-
cràcia i acabar amb l’unipartidisme. El 7 d’octubre, el Partit 
Socialista Obrer Hongarès (PSOH) decideix per majoria la 
seva conversió en el Partit Socialista Hongarès, amb un pro-
grama que propugna la democràcia pluralista, l’Estat de dret 
i l’economia de mercat, i abandona el centralisme democràtic 
i la dictadura del proletariat; el 10 d’octubre, el partit acorda 
la dissolució de les Milícies Obreres, la seva força paramilitar. 
El 20 d’octubre, el Parlament aprova una llei de funcionament 
de partits polítics i una nova llei electoral democràtica. El 22 
d’octubre, es proclama la IV República Hongaresa i la finalit-
zació del règim socialista. El 3 de novembre, Hongria anuncia 
la seva intenció de ser el primer país del Pacte de Varsòvia in-
tegrat al Consell d’Europa; la sol·licitud d’adhesió la presenta 
el 16 de novembre.
Iugoslàvia. Entre el 27 i el 28 de març, es produeixen greus 
enfrontaments a Kosovo entre les forces de l’ordre i grups de 
nacionalistes i separatistes albanesos. 
El 28 de juny, el president de Sèrbia, Slobodan Milosevic, 
realitza un discurs davant un milió de persones a Gazimestan, 
Kosovo, dins dels actes centrals de la celebració del 600 ani-
versari de la batalla de Kosovo. El discurs ha estat considerat 
un document polèmic en tant que s’ha interpretat com la 
justificació de l’ús de la força davant de qualsevol moviment 
secessionista per part d’alguna regió o Estat de la federació.
El 22 de juliol, el president de Iugoslàvia, Janez Drnovsek, 
anuncia la formulació d’una iniciativa per redactar una nova 
Constitució per tal que el país esdevingui un Estat modern.

Iugoslàvia (Eslovènia). El 27 de setembre, l’Assemblea 
(parlament) d’Eslovènia es proclama, mitjançant una esme-
na a la Constitució, “Estat autònom, sobirà i independent”, 
amb dret a la secessió de la federació iugoslava. Altres es-
menes es refereixen al dret a veto davant qualsevol legislació 
federal que es pugui considerar perjudicial per a Eslovènia. 
El mateix dia, més de 50.000 persones es manifesten a Tito-
grad (Montenegro) en protesta pels canvis a la Constitució 
eslovena que entenen com un atac contra la integritat i la 
unitat iugoslava. Les relacions entre Sèrbia i Eslovènia es 
deterioren al llarg dels mesos de novembre i desembre, per 

les sancions econòmiques recíproques i el tancament puntual 
de les fronteres entre ambdues repúbliques. El desembre de 
1990 té lloc un referèndum sobre la independència i el 95% 
dels votants s’hi mostren favorables. El 25 de juny de 1991, 
Eslovènia es declara independent; dos dies després s’inicia 
la Guerra dels 10 dies contra l’Exèrcit Popular Iugoslau que 
guanyen les tropes de defensa territorial eslovenes.

Polònia. El 18 de gener, s’aprova una resolució que permetrà 
el pluralisme sindical i la legalització de la federació sindical So-
lidaritat. El 5 de març, se signen tres acords entre Solidaritat i 
el Govern polonès que inclouen el pluralisme sindical, reformes 
polítiques i noves polítiques econòmiques i socials. El 17 d’abril, 
té lloc la legalització de Solidaritat. El 18 d’abril, el president del 
Consell d’Estat, Wojciech Jaruzelski, i Lech Walesa, cofundador 
del sindicat, tenen una primera reunió. El 17 de maig, el Parla-
ment crea un context legal per a les relacions església-Estat, per 
primer cop des de la creació de l’Estat comunista. El 4 de juny, 
les eleccions legislatives atorguen a Solidaritat una gran majoria, 
confirmades a la segona ronda del 18 de juny. El 17 de juliol, 
es reinicien les relacions diplomàtiques plenes entre Polònia i 
el Vaticà, després de 40 anys d’interrupció. El 19 de juliol, Ja-
ruzelski és elegit president executiu de Polònia. El 19 d’agost, 
Tadeusz Mazowiecki, assessor de Walesa, és designat primer mi-
nistre de Polònia. El 12 de setembre, Mazowiecki forma un nou 
Govern en què predominen membres de Solidaritat. El 17 de 
setembre, la CE signa un acord comercial amb el Govern per 
superar la crisi econòmica del país.
Repúbliques bàltiques. El 23 d’agost, es crea una cadena 
humana de 600 km que uneix les capitals de les tres repúbli-
ques bàltiques, en protesta del 50 aniversari del pacte germa-
no-soviètic que va acabar amb la seva sobirania. 
Lituània. El 3 de novembre, el Parlament de Lituània apro-
va la celebració d’un referèndum per independitzar-se de 
l’URSS. 
Letònia. L’11 de novembre, el Parlament de Letònia declara 
nul el pacte d’annexió del seu territori amb l’URSS, signat el 
1939.
Romania. El 15 de març, té lloc la suspensió de la negocia-
ció comercial de la Comissió Europea amb Romania mentre 
prossegueixi la violació dels drets humans en aquest país. El 6 
d’octubre, el president Nicolae Ceaucescu declara que Roma-
nia rebutja tota reforma del sistema econòmic de planificació; 
el 24 de novembre, condemna les desviacions d’altres països de 
l’Est. Entre el 22 i el 26 de desembre, el règim de Ceaucescu és 
revocat, després de sis dies de manifestacions iniciades el dia 16 
a Timisoara. El 25 de desembre, Ceaucescu i la seva esposa són 
executats. Es convoquen eleccions lliures per a l’abril de 1990.
Turquia. L’1 de juny té lloc una expulsió massiva de búlgars 
d’origen turc cap a Turquia. Ankara acull 310.000 refugiats. 
El 22 d’agost, el Govern turc tanca la frontera amb Bulgària 
per frenar l’èxode de kurds.
Txecoslovàquia. Del 15 al 20 de gener, diverses manifesta-
cions prohibides són fortament reprimides a Praga. El 29 de 
març, un avió hongarès és segrestat a Praga per part de dos 
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txecs, i l’obliguen a volar fins a Frankfurt. El 20 d’octubre, 350 
persones són detingudes a Praga, després de la manifestació de 
10.000 persones reprimida per la policia. El 17 de novembre, 
la policia reprimeix amb brutalitat una manifestació d’estu-
diants amb 300.000 persones; els dies següents continuen les 
manifestacions i concentracions. El 24 de novembre, dimi-
teix la cúpula del Partit Comunista txec. El 26 de novembre, 
600.000 ciutadans demanen que Alexander Dubcek –famós 
per haver intentat reformar el règim comunista durant la Pri-
mavera de Praga– sigui el nou president. El 10 de desembre, 
el primer ministre Marián Calfa presenta un Govern d’entesa 
nacional de majoria no comunista; promet eleccions lliures 
en sis mesos. El 28 de desembre, Alexandre Dubcek és elegit 
president del Parlament; el 29 de desembre, Václav Havel és 
elegit president de la república.
URSS. El 26 de març, tenen lloc les primeres eleccions legis-
latives amb candidatures múltiples, amb fracàs dels candidats 
oficials del partit i victòria de reformadors i nacionalistes. El 9 
de març, la segona volta de les eleccions al Congrés soviètic ator-
guen la victòria als candidats no oficials de Moscou i Leningrad. 
El 20 d’abril, Andrei Sàkharov és elegit diputat del Congrés de 
l’URSS. El 25 d’abril, Gorbatxov accepta la petició de relleu 
de 110 dirigents del Comitè Central. Del 15 al 18 de maig, 
el secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica 
(PCUS), Mikhaïl Gorbatxov, realitza una visita oficial a Beijing 
després de 30 anys d’incomunicació entre ambdós països; les 
dues parts emeten un comunicat conjunt on declaren la seva 
renúncia a qualsevol temptativa d’hegemonia de la regió. El 25 
de maig, Gorbatxov és elegit president del Soviet Suprem. Gor-
batxov visita la República Federal Alemanya (12-15 de juny); 
França i el Consell d’Europa a Estrasburg (4-6 de juliol). El 27 
de juliol, el Parlament soviètic aprova la llei d’autonomia econò-
mica d’Estònia i Lituània. Uns 300 diputats radicals estableixen 
un grup independent al Congrés per accelerar la perestroika i 
contrarestar les forces conservadores. El 20 de setembre, Gor-
batxov remodela la direcció del partit a favor de la promoció 
dels reformistes; s’adopta una plataforma que reconeix el dret a 
la sobirania econòmica de les repúbliques soviètiques. El 21 de 
setembre, el ministre d’Exteriors soviètic, Eduard Shevardnadze 
i George Bush tenen una trobada a Wyoming, on s’acorda una 
reunió Bush-Gorbatxov. El 9 d’octubre, el Soviet Suprem apro-
va una llei que reglamenta el dret a vaga. L’1 de desembre, Gor-
batxov visita el Papa i anuncia relacions diplomàtiques amb el 
Vaticà. El 2-3 de desembre, té lloc la cimera de Malta entre Bush 
i Gorbatxov. Vegeu l’article de Francesc Serra a la pàgina 9.

Europa Occidental

CSCE. El 15 de gener, té lloc la redacció final de l’acord de 
la Conferència de Seguretat i Cooperació a Europa (CSCE). 
L’URSS anuncia la retirada unilateral de part del seu armament 
nuclear tàctic i paralitza la modernització del seus arsenals.
EFTA. Del 14 al 15 de març, es reuneixen els països membres 
de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) per tractar 

sobre les conseqüències de la introducció del mercat únic a la 
Comunitat Europea el 1992.
Àustria. El 17 de juliol, Àustria demana integrar-se a la CE.
Espanya. Per primer cop des del seu ingrés a la Comunitat 
Europea, Espanya assumeix la presidència del Consell de Mi-
nistres de la Comunitat Europea, en la figura de Francisco 
Fernández Ordóñez, ministre d’Afers Exteriors.
Finlàndia. El 5 de maig, Finlàndia es converteix en el 23è 
membre del Consell d’Europa.
Irlanda. El 22 de setembre, un atemptat de l’Exèrcit Republicà 
Irlandès (IRA) a Gran Bretanya provoca 10 morts i 22 ferits.
Noruega. El 7 d’abril, es produeix un incendi i l’enfonsa-
ment posterior d’un submarí soviètic amb armament nuclear 
a la costa noruega; moren 42 tripulants.

Països àrabs i Pròxim Orient

Consell Àrab de Cooperació. El 16 de febrer, tenen lloc 
els primers passos per a la creació del Consell Àrab de Coope-
ració. Entre el 16 i el 17 de febrer, té lloc la primera reunió a 
Alexandria per tal de construir un mercat comú entre Egipte, 
Jordània, Iran i Iemen.
Lliga Àrab. El 26 de maig, la Lliga Àrab reconeix per primer 
cop l’existència de l’Estat d’Israel en acceptar la resolució 242 
de l’ONU.
Unió del Magrib Àrab (UMA). Entre el 16 i el 17 de febrer, 
Algèria, Mauritània, Líbia, Marroc i Tunísia signen un tractat 
que estableix l’UMA. El 10 de juny, institueixen el Parlament 
Magrebí, part del programa per establir un mercat comú dels 
cinc països.
Algèria. El 23 de febrer, s’aprova, a través d’un referèndum, una 
reforma constitucional que obrirà el camí al pluripartidisme. 
Egipte. El 13 de maig, es produeix la readmissió d’Egipte a 
l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), d’on 
havia estat apartat després de l’acord de Camp David d’abril 
de 1979. El 21 de maig, és readmès a la Lliga Àrab, en la tro-
bada de ministres d’Exterior.
Iraq i Iran. Del 20 al 24 d’abril, té lloc la quarta ronda de 
negociacions entre Iraq i Iran que acaba en punt mort per la 
manca de concessions necessàries per avançar en les negociaci-
ons després de l’alto el foc l’agost de 1988.
Iraq. El 9 de febrer, té lloc un cop d’Estat frustrat.
Israel. El 6 de juliol, es produeix un atemptat a prop de Jerusa-
lem, que causa 14 morts. El 15 de setembre, el president egipci, 
Hosni Mubarak, presenta un pla de pau per al conflicte entre 
Israel i Palestina; el 6 de octubre, el pla és rebutjat per Israel.
Jordània. El 8 de novembre, es convoquen les primeres elec-
cions legislatives des de 1967.

Líban i Síria. Entre el 14 i el 15 de març, s’inicia la “guerra 
d’alliberament” contra l’hegemonia i l’ocupació síria al Líban. 
L’escalada de violència entre cristians i musulmans provoca 
més de 130 morts al llarg del mes. El 20 d’abril, Síria anuncia 
les seves condicions per retirar-se del Líban. Entre el 10 i el 
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14 d’agost, els combats entre Síria i els seus aliats contra les 
tropes del comandant i primer ministre Michel Aoun arriben 
a uns nivells de violència sense precedent a Beirut. El 16 de 
setembre, la Lliga Àrab presenta un pla de pau per al Líban; el 
pla és acceptat pel Líban. El 5 de novembre, diputats libanesos 
elegeixen René Moawad com a president del Líban; Moawad 
mor assassinat el 22 de novembre.

Marroc. El 24 de setembre, el rei Hassan II inicia el seu pri-
mer viatge oficial a Espanya.
Palestina. Del 31 de març a l’1 d’abril, té lloc la cimera de 
Tunísia del Consell Central de l’Organització per a l’Allibera-
ment de Palestina (OAP), on es decideix anomenar de forma 
unànime Iàssir Arafat, líder de l’OAP, com a president de l’Es-
tat de Palestina.
Tunísia. El 3 de juliol, el president tunisià, Ben Ali, decreta 
una llei d’amnistia general que restableix els drets civils d’uns 
5.500 presos polítics. 

Internacional

CITES. El 20 d’octubre, s’aprova la prohibició total del co-
merç de marfil a la reunió dels 103 països signataris de la Con-
venció Internacional sobre el Comerç d’Espècies Amenaçades 
(CITES), celebrada a Lausanne.
Cooperació Sud-Sud. El 6 i 7 de novembre, representants 
dels caps d’Estat i de Govern de 15 països d’Amèrica Llatina, 
Àfrica i Àsia es reuneixen a Ginebra per obrir consultes sobre 
un “pla d’acció per a la cooperació Sud-Sud”.
Dona. L’11 de febrer, Barbara Clementine Harris, sacerdotes-
sa episcopaliana, es converteix en la primera dona ordenada 
bisbe. El 24 de febrer, el Consell de Ministres espanyol aprova 
la plena incorporació de la dona a tots els cossos i escales de 
l’exèrcit, malgrat que no tenen l’obligació de complir el servei 
militar. 
Deute extern. El 21 de març, l’FMI proposa reduir fins al 
50% el deute extern del Tercer Món. Properes reunions amb 
el Banc Mundial (3-4 d’abril) donen suport al Pla Brady per 
a la reducció del deute. El 6 de juliol, George Bush anuncia 
l’anul·lació del deute públic de 16 països africans.

Drets dels infants. El 20 de novembre, la 44 sessió de 
l’Assemblea General de l’ONU adopta per unanimitat la 
Convenció internacional de l’infant, un tractat internacional 
pel qual es reconeix el dret de tots els menors de 18 anys a ser 
protegits, desenvolupar-se i participar activament en la societat 
com a subjectes de dret, i pel qual són reconeguts els seus drets 
civils, polítics, econòmics, socials i culturals. La Convenció va 
entrar en vigor el 2 de setembre de 1990 i el setembre de 2009 
tots els membres de l’ONU l’havien ratificada, amb l’excepció 
d’Estats Units i Somàlia.

Exxon Valdez. El 24 de març, l’Exxon Valdez, un petrolier de 
300 metres d’eslora, encalla davant les costes de Prince William 

Sound, al sud d’Alaska, en xocar amb un escull coral·lí. L’accident 
produeix un vessament de 37.000 tones d’hidrocarburs, uns 40 
milions de litres. Les tasques de neteja van ser molt difícils ja que 
el fort vent va estendre el vessament formant una taca de més 
de 28.000 km2 al mar, i va arribar a afectar 2.000 kilòmetres 
de costa. La fuita de petroli, la més gran ocorreguda als Estats 
Units fins al moment i considerada com la major catàstrofe ma-
rina mundial d’origen humà, va tenir una gran afectació sobre 
la fauna (van morir més de 250.000 aus, a més de llúdrigues, 
foques i orques) i els recursos pesquers de la zona, i va conduir 
a l’aprovació d’una nova legislació ambiental als Estats Units, 
l’Oil Pollution Act de 1990. 

G-7. Del 14 al 16 de juliol, té lloc la quinzena cimera del G-7, 
i primera amb caps d’Estat i de Govern d’altres 28 països, es-
pecialment del Tercer Món.
GATT. Del 5 al 8 d’abril, té lloc la clausura de la reunió del 
GATT amb acords en diferents àrees de negociació: agricul-
tura, tèxtil i confecció, salvaguardes i aspectes de drets de la 
propietat intel·lectual. 
Narcotràfic. La lluita contra el càrtel de Medellín és una 
constant al llarg de l’any. El 18 de setembre, hi ha una reunió 
internacional a París per lluitar contra el blanqueig de diner 
procedent del narcotràfic.
Pacte de Varsòvia i OTAN. El 12 d’abril, el Pacte de Varsò-
via proposa oficialment a l’OTAN l’obertura de converses per 
reduir i eventualment eliminar les armes nuclears tàctiques a 
Europa. L’11 de maig, Gorbatxov anuncia la reducció unilate-
ral de coets nuclears de curt abast d’Europa.

Protocol de Montreal. L’1 de gener, entra en vigor el 
Protocol de Montreal, tractat internacional que té com a 
objectiu la protecció de la capa d’ozó mitjançant el control 
de la producció i el consum de les substàncies que la degra-
den. Es tracta possiblement de l’acord ambiental multilateral 
més reeixit del món i s’ha considerat model excepcional de 
cooperació internacional. Del 2 al 5 de maig, polítics i cien-
tífics de 79 països i 100 organitzacions ambientals participen 
en la conferència d’Hèlsinki que emet un comunicat final on 
manifesta la intenció d’eliminar completament la producció 
de clorofluorocarburs (CFC), nocius per a la capa d’ozó, per 
a l’any 2000. El 16 de setembre de 2009, Timor-Leste esdevé 
el 196è membre de Nacions Unides en ratificar el Protocol i 
s’assoleix així la ratificació universal.

Residus perillosos. El 22 de març, té lloc la Convenció 
sobre el moviment transfronterer de residus perillosos.
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