
 

  

LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 

Tinent Guàrdia d’Assalt 
Companys es vengen 

Eleccions 1936: victòria Front 
Popular  reactivació reformes 

Falangistes assassinen José Castillo 2a república posa en perill 
interessis i privilegis oligarquia 
agrària i financera, Església i 
exèrcit 

Suport econòmic sectors 
conservadors i monàrquics. 
Suport milícies Falange i Requetès 
(Carlins) i jerarquia eclesiàstica. 
Planificada per Sanjurjo i Mola 

Militars preparen insurrecció 

No els destitueix 

Govern República allunya 
militars sospitosos 

Líder oposició monàrquica 
Fet detonant cop d’estat 

Assassinat Calvo Sotelo 

A Melilla 

17/07/1936. S’INICIA ALÇAMENT 
MILITAR 

Yagüe decreta estat de guerra i 
es fa ràpidament amb el control 
del Protectorat del Marroc 

Milícies Falanges, Requetès 
i majoria de guarnicions 
militars s’uneixen al cop 

Part exèrcit i cossos de 
l’ordre i obrers 

Enfrontaments amb 
fidels a la República 

Havia ignorat advertiments cop d’estat 

18/07/1936. CASARES QUIROGA, 
PRESIDENT GOVERN REPUBLICÀ, 

DIMITEIX 

Objectiu: acabar amb la revolta  fracassa 

Azaña encarrega a Martínez Barrios 
formació govern amb representats de 
totes les formacions polítiques 

Dissoldrà exèrcit 

Azaña nomena Giral president govern 

CNT, UGT, Front Popular 

Lliura armes a forces 
fidels a la República Sense gairebé 

resistència 

Militars controlen 
parts Castella i 
Lleó, Aragó i Galícia 

Lenta reacció 
govern 
republicà 

Franco controla  Canàries 
Mola controla Navarra 
Goded controla Balears 
Quepo de los Llanos controla Sevilla 

Triomfa a gairebé tota 
Espanya interior 
Fracassa a les grans 
capitals i zones industrials 

Cop d’estat 

Espanya queda 
dividida 

Esclata 
Guerra 
Civil 

Es traslladava de Portugal  a Espanya per dirigir cop d’estat 

20/07/1936. SANJURJO MOR EN UN ACCIDENT AERI 
Mola queda com a màxim dirigent 

El més experimentat 
El trasllada a la península 

Franco dirigirà exèrcit d’Àfrica al Marroc 

CATALUNYA 

19/07/1936. MILITARS OCUPEN 
PUNTS MÉS IMPORTANTS DE 

BARCELONA 

Goded va de Balears a Barcelona 
per dirigir insurrecció a Catalunya 

No ambient enfrontament 
entre dretes i esquerres 

Principalment CNT i FAI 

Mobilització immediata 
organitzacions obreres 

Guàrdia d’assalt , Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Civil 
recolzen Generalitat 

A la nit 

Suposa rendició militars 
Goded és detingut 

Gran triomf popular Forces CNT 
són decisives 

Intervindran en 
política estatal Objectiu: coordinar esforç contra revolta militar. Participen 

forces obreristes i sectors pagesia i burgesia. 

Constitució Comitè Central de milícies Antifeixistes 

27 països es comprometen a no 
vendre ni permetre pas armes i 
subministraments bèl·lics per Espanya 

08/1936. CREACIÓ COMITÈ DE 
NO-INTERVENCIÓ 

BÀNDOLS 

NACIONAL 

REPUBLICÀ 

Defensen unitat Espanya, 
catolicisme i paper Església 

Justificació insurrecció 
militar: restablir ordre social i 
evitar revolució social, 
preservar unitat Espanya i 
retornar paper central 
societat Església 

Suport classes altes 
i conservadors 

Volen imposar 
dictadura de caire 
feixista 

Control gran part exèrcit i 
disposa de milícies Falange 
i Requetès 

Suport Eix Berlín-Roma. També 
Portugal. No compleixen Comitè de 
No-Intervenció 

Defensen República com a 
règim polític legítim, 
democràtic, basat en sufragi 
universal, separació poders, 
defensor drets i llibertats 
individuals, estat laic. 

Suport classes 
populars 

Volen imposar 
règim democràtic 

Control marina i aviació. 
Disposen d’exèrcit popular 
(sense experiència) i 
regularitzen milícies 
d’obrers 

URSS 
Es salta Comitè No-
Intervenció: venta 
material bèl·lic i 
subministrament aliments 

Brigades Internacionals 
Unitats voluntaris de diferents països que 
volen lluitar contra el feixisme. Clau en la 
defensa de Madrid i altres batalles. 
Suposen gran valor moral. 

Portugal 
Suport logístic i de comunicacions. 
Aporta subministraments. 
Soldats  Viriatos 

Alemanya 
Intervenció flota  bloqueig 
ports republicans 
Abundant material militar 
Aviació (Legió Còndor)  
decisiva en ofensives rebels 
Soldats  bombarders, 
pilots,... 

Itàlia 
Suport aeronaval i d’equipament 
bèl·lic 
Aviació  possibilita 
desembarcament exèrcit d’Àfrica i 
responsable bombardejos 
Catalunya 
Soldats  Corpo di Truppe 
Volontaire 

Recursos militars 

Recursos militars Suport internacional 

Suport internacional 



 

  

  EVOLUCIÓ ZONA 
REPUBLICANA 

Giral dissol exèrcit i 
lliura armes als fidels 
de la República Única força militar per 

defensar República 

Detencions i execucions sospitosos 
promoure cop, registres i confiscacions 
il·legals a la burgesia industrial i a grans 
propietaris, saqueig, crema convents. 
Després es deixen de produir. 
Accions sense planificació, espontànies, 
no dirigides per un govern. 

Cruenta repressió a la rereguarda 

Trasllat milers de 
persones cap a 
zones sota control 
sollevats 

Revolució social 
i econòmica 

Molts propietaris 
assassinats o fugen 

Sindicats i obrers 
prenen control de 
moltes empreses Per legalitzar presa control 

empreses 

10/1936. GENERALITAT 
PROMULGA DECRET DE 
COL·LECTIVITZACIONS 

  
  
  
Govern coalició, amb 
socialistes, republicans, i 
comunistes i CNT per 1r cop 

Decreta creació 
batallons de voluntaris 

Procés 
revolucionari 

Dirigeixen esforç bèl·lic, organitzen 
columnes milicians i vida ciutadana 
a la rereguarda. Participació dones. 
A Catalunya, CNT-FAI té poder. 

Poder es reparteix 
en múltiples 
juntes, comitès, 
milícies... 

Giral 
dimiteix 

Govern Largo 
Caballero 
(09/1936-
05/1937) 

Dissolució Comitè Milícies Antifeixistes 
09/1936. Formació govern d’unitat 
presidit per Tarradellas 
Creació Exèrcit Popular de Catalunya 

Objectius: unificar i 
centralitzar accions 
bèl·liques, unir forces 
republicanes burgeses i 
obreres, reorganitzar 
Estat, militaritzar milícies 
i formar Exèrcit Popular 

Es suprimeixen o retallen organismes 
revolucionaris. 
Creació consells provincials i municipals presidits 
per representants estat. 
10/1936. Aprovació Estatut Basc 
Reorganització econòmica 
Intervenció estat en indústries estratègiques 
Reorganització militar  creació Exèrcit Popular 
Frena repressió i accions violentes. 

FASE 1:  
07/1936-03/1937 

Ofensiva duta a terme per Franco, 
amb tropes d’Àfrica i la Legión 

Campanya militar per fer-se amb el 
poder mitjançant la força Objectiu: ocupar 

Madrid per derrotar 
govern republicà 

Controla territoris i comunica ciutats 
(Sevilla, Còrdova, Granada). 
Ferotge repressió als pobles ocupats 

Exèrcit d’Àfrica arriba a la península, 
avança per la zona sud 

Avancen i derroten 
republicans a Badajoz 

Republicans inicien ofensiva 
cap a Terol i assetgen ciutat 

Franco avançava cap a Madrid, 
però es desvia cap a Toledo 

Prestigi per Franco dins 
bàndol sollevat 

09/1936. Derroten 
republicans i acaben amb el 
setge d’Alcàsser de Toledo 

Destaca columna Durruti 

07/1936. Organització 
columnes milicians voluntaris 
per recuperar Saragossa No aconsegueixen objectius fixats, 

però recuperen diverses poblacions 
i contenen avanç nacionals 

Ofensives per Aragó 

Des de Barcelona i València. 
Milicians dirigits per Bayo 

08/1936. Republicans inicien 
ofensiva per recuperar Illes Balears 

Es retiren  nacionals tornen 
a controlar les Illes Balears 

Ocupen Eivissa i Formentera, 
fracassa desembarcament 
Mallorca 09/1936. Mola ocupa 

Irun i Sant Sebastià Primera gran onada exili cap a zona republicana 

02/1937. Bombardeig i ocupació Màlaga 

Govern es 
trasllada 
a València 

Mola des del nord, Franco 
des de l’oest. 

10/1936. Bàndol nacional 
inicia ofensives cap a 
Madrid 

Per aturar ocupació 

Govern República decreta 
mobilització general 

Milicians front Aragó van a 
Madrid, i arriben primeres 
Brigades i material bèl·lic 

Nacionals travessen riu però són 
detinguts a l’altra riba 

Bàndol nacional fracassa i 
decideix tallar vies comunicació 
Madrid per aïllar capital 

Suposen canvi estratègia 
nacionals. Buscaran victòria total i 
acabaran amb tota oposició amb 
dures repressions. Madrid pel 
final, busquen primer zona nord, 
amb indústria metal·lúrgica 
(control producció armaments i 
munició) 

Dues úniques victòries importants 
republicans 

Mola derrotat a Somosierra i 
Guadarrama; Franco, a Casa de 
Campo i Ciutat Universitària 

Madrid resisteix 
02/1937. BATALLA DEL JARAMA 

Tropes italianes derrotades 

03/1937. BATALLA DE 
GUADALAJARA 

Comunistes, socialistes, republicans, 
nacionalistes 

Partidaris centralització poder 
1r guanyar guerra, posposen revolució social 

CNT-FAI, comunistes POUM i sectors 
UGT 

Partidaris pluralitat poder 
No és possible guanyar la guerra sense 
dur a terme la revolució 

Divergències sobre procés de transformació 

  EVOLUCIÓ 
ZONA 

NACIONAL Prioritzen guanyar guerra. 
Configuren nou estat, 
identificat amb ordre, valors 
conservadors i disciplina militar 

Exèrcit: eix vertebrador bàndol 
nacional 

Dirigida per Sanjurjo 

Creen direcció unificada 

Problema 
lideratge 

07/1936. SANJURJO 
MOR EN ACCIDENT AERI 

Assumeix funcions administratives 
i militars, declara estat de guerra, 
suspèn Constitució, prohibeix 
partits polítics del Front Popular, 
restableix culte catòlic, reprimeix 
contra defensors República, 
suprimeix reforma agrària. 

A Burgos, integrada només per 
militars. Dirigida per Cabanellas. 

07/1936. FORMACIÓ JUNTA 
DE DEFENSA NACIONAL 

Fugida milers persones de 
poblacions que serien 
ocupades pels militars 

Sistemàtica i 
planificada 

Objectiu: imposar 
clima terror 

Amb estat de guerra 
declarat, únics tribunals 
són els militars 

Dicten sentències mort, 
detencions, empresonaments, 
defensors República o amb 
passat republicà 

Repressió 

  

Per ofensives sud, però 
sobretot per victòria a 
Alcàsser de Toledo 

Va guanyant partidaris i 
consolida lideratge 

Interlocutor reconegut 
per Hitler i Mussolini 

Franco 

Actua com a govern 
Armades falangistes i Requetès passen a formar part exèrcit, sota la seva autoritat 

Crea Junta Tècnica de l’Estat 

Assoleix comandament militar únic, 
esdevé màxima autoritat política. 
Suposa inici estat totalitari. 

09/1936. FRANCO ESCOLLIT PER 
JND COM A CAP DE L’ALÇAMENT 

Exaltació cap a la seva persona i figura líder 
únic. Concentra cada vegada més poder. 

10/1936. FRANCO ÉS NOMENAT CAP 
DE GOVERN DE L’ESTAT I 

GENERALÍSSIM DE TOTS ELS EXÈRCITS 

Conflictes entre comunistes i anarquistes a 
la rereguarda. Debiliten govern coalició i 
confrontació directa als Fets de Maig 1937 

Des 

d’inici 

guerra 

Durant primers mesos 

a Catalunya 

Durant 

primers 

mesos guerra 



 

  

FASE 2:  
04/1937-11/1937 

Suport govern basc i 
Església Euskadi 

Creació exèrcit 
voluntaris republicans 
i fortificació zona 

Exèrcit republicà molt 
debilitat  aïllats des 
d’inici guerra 

Guerra al Nord 

Durango i Gernika (símbol històric) 
Objectiu: aterrir i desmoralitzar població 

04/1937. PRIMER BOMBARDEIG DE 
POBLACIONS 

Mola mor 
en accident 

aeri 

Mola, a Biscaia, s’imposa 
per superioritat bèl·lica, 
ajut aviació alemanya i ús 
noves tàctiques de guerra 

Primavera 1937. Nacionals 
inicien ofensiva zona nord 

Batalla de Brunete 

Batalla de Belchite 

Nacionals 
ocupen 
Euskadi amb 
rapidesa 

06/1937. 
Nacionals 
ocupen 
Bilbao 

Fracassen 
sense 
aconseguir 
objectius 

06/1937. 
Nacionals entren 
a Santander 

10/1937. 
Gijón és 
ocupat 

Tardor 1937. Tota 
zona nord sota 
control Nacionals Per disminuir pressió 

al nord 

Republicans llancen 
ofensiva per intentar 
dividir exèrcits Dificultat exili per 

mar, moltes famílies 
exilien els seus fills 

Dura repressió 

Durant aquestes 

ofensives 

  
EVOLUCIÓ ZONA 

REPUBLICANA 

Detencions membres 
POUM, assassinat 
Andreu Nin 

La Generalitat 
aconsegueix control 
organitzacions obreres 

També hi ha govern 
Euskadi 

11/1937. Negrín 
trasllada govern de 
València a Barcelona 

Conseqüències 

Derrotes primavera 1937 
revifen divergències dins 
forces republicanes 

CNT-FAI ocupa edifici 
Telefònica i controla 
les comunicacions 

Generalitat vol el control i 
els desallotja; envia les 
forces de l’ordre 

Azaña encarrega 
formació nou 
govern a Negrín 

Genera friccions 
entre Generalitat i 
govern República 

Provoca afebliment 
Generalitat 

Govern República dona suport a 
la Generalitat  envia 500 
guàrdies  d’assalt per intervenir 

Creix enfrontament entre forces 
Generalitat, ERC, Estat Català, 
PSUC i UGT, i anarquistes i POUM 

Govern República recupera 
competències ordre públic a Catalunya. 
Formació nou govern Generalitat, 
presidit per Companys, sense CNT-FAI 
Indústries necessàries per guerra  
controlades per Generalitat 
Anul·lació moltes transformacions 
revolucionàries impulsades per 
anarquistes 

 
 
Sense CNT, POUM il·legal i suport PCE 

Govern Negrín 
05/1937-últims mesos guerra 

Centralització política i militar 
Reconstrucció i centralització 
autoritat estat per mantenir ordre a 
la rereguarda 
Reorganització Exèrcit Popular 

↓ influència anarquistes  fi 
hegemonia anarcosindicalista 
↑ influència comunistes 
Crisi govern Caballero i caiguda: 

- Comunistes volen 
il·legalització POUM i 
detenció líders  Largo 
Caballero s’hi nega 

- Mals resultats militars 

 
 
A Barcelona, 5 dies 
enfrontaments entre forces 
d’esquerres. 
500 morts i + de 1000 ferits 

Fets de Maig de 
1937 

A Catalunya Pel bàndol 

republicà 

  EVOLUCIÓ ZONA 
NACIONAL 

Obté reconeixement Església 
i reprimeix qualsevol oposició 

Franco consolida lideratge al 
bàndol nacional 

Partit únic, sota direcció Franco 

Creació Falange Espanyola 
Tradicionalista y de las JONS 

Dissol partits polítics 

04/1937. FRANCO DECRETA 
UNIFICACIÓ FALANGE I COMUNIÓ 

TRADICIONALISTA 

Església 

Suport revolta: Alfonsins, CEDA, 
Carlins, Falangistes, amb 
diferenciats programes polítics 

Solució per evitar 
revolució comunista 

Dona suporta 
alçament militar 

Adreçada a bisbes d’arreu del món. 
Tindrà repercussió immediata 

07/1937. JERARQUIA ECLESIÀSTICA 
PUBLICA CARTA PASTORAL 

L’Església catòlica 
recolza bàndol 
franquista 

Origina el 
nacionalcatolicisme 
com a fonament 
ideològic nou règim 



 

  

FASE 3:  
12/1937-11/1938 Exèrcit reorganitzat, integra 

milícies i brigadistes, sota 
comandament professionals i 
dirigits per Rojo. 
Volen evitar ofensiva 
franquista sobre Madrid. 

Republicans llencen ofensiva 
sobre Terol 

Objectiu: aturar avanç sobre València i 
Catalunya, tornar a unir territoris republicans 
i aconseguir pau negociada. 
Republicans hi destinen tots els seus recursos 

07/1938. INICI BATALLA DE L’EBRE 
Territori 
republicà 
dividit en 

dos 

Republicans 
recuperen Terol 

12/1938. FI BATALLA DE L’EBRE 

Aturen 
ofensiva 

Guerra 
totalment 
decidida 

Grans pèrdues efectius i 
armament republicans 

02/1938. Nacionals 
ocupen Terol Després avancen cap a Gandesa, Tremp... 

 control centrals hidrogràfiques 
Pirineus 

04/1938. Nacionals ocupen Lleida 

Localitat costanera 

04/1938. Nacionals 
ocupen Vinaròs 

Republicans inicien 
última ofensiva 

Situació bèl·lica 
gairebé acabada 

Queda camí lliure pels 
franquistes cap a València 
i Catalunya 

Nacionals travessen 
l’Ebre i ocupen Tarragona 

03/1938. Franco 
inicia ofensiva front 
d’Aragó i per la vall 
del Segre 

Molts exiliats 
arriben a 
Catalunya 

Republicans 
travessen riu i 
recuperen vàries 
poblacions 

Franco envia 
reforços i destina 
aviació alemanya i 
italiana 

11/1938. Republicans han 
sofert 50% baixes i destruït 
gairebé tot equipament militar 

Exèrcit franquista 
inicia ofensiva 

  

  

EVOLUCIÓ ZONA 
REPUBLICANA Ofensiva a Toledo 

Fracàs campanya Aragó Poques repercussions 
internacionals i Franco 
ho rebutja 

Rereguarda 

Gran Bretanya i França claudiquen 
davant expansionisme nazi 

09/1938. ACORD DE MUNIC 

 
Negrín continua 
amb suport 
comunistes 

Dimissió 
Prieto Crisi al 

govern 
Derrotes constants, manca 
aliments, cansament població 

Situació republicans cada 
vegada més difícil 

Inclou totes les forces 
polítiques, també CNT 

04/1938. Reorganització 
govern 

Planteja bases per negociar fi 
guerra, proposa principis 
polítics, democràtics, per 
regir la República en el futur. 
Busca suport internacional. 

30/04/1938. Es presenta 
programa dels Tretze Punts 

Lema: “Resistir és 
vèncer” 
Confia que situació 
internacional els serà 
favorable 

Negrín propugna política 
de resistència Èxode continu població 

Zona republicana es sobrepobla 

Grans àrees agrícoles, 
sota control nacionals 
des d’inici guerra 

Escassetat i 
encariment 
subsistències 

Azaña planteja pau i reconciliació 

Azaña, socialistes i sectors 
anarquistes reclamen fi conflicte 

Tesis Negrín 
pateixen cop dur 

Problemes allotjament, 
alimentació, sanitat, 
higiene, escolarització... Molta població 

mobilitzada al front 
↓ producció 
matèries 
primeres 

Misèria i 
desnutrició 

Extensió 
malalties i ↑ 
mortalitat 

Clima terror 
per 
bombardejos 

↑ crítiques 
al govern de 
Negrín 

Franco mai voldrà 
negociar la pau Destinen tots 

recursos a la Batalla 
de l’Ebre per 
resistir 

EVOLUCIÓ ZONA 
NACIONAL 

Integrat per integrants 
del partit únic, presidit 
per Franco 

Nomena primer govern 
en la zona nacional 01/1938. FI PROCÉS 

ESTRUCTURACIÓ POLÍTICA I 
ADMINISTRATIVA 

- Suprimeix llibertat de culte  estat confessional catòlic, 
deroga lleis matrimoni civil i divorci. Restableix Companyia 
de Jesús, estableix obligatorietat ensenyament catòlic i 
retorna privilegis a l’Església Catòlica. 
- 03/1938. Ley Fuero del Trabajo: organitza relacions 
laborals, mitjançant Sindicat vertical (l’únic permès i 
sotmès al partit únic)  Vagues i actes reivindicatius 
considerats delictes. 
- Es restableix pena de mort. 
-  04/1938. Ley de la Imprenta  mitjans de comunicació 
al servei del règim i prohibeix llibertat de premsa. 
- Abolició Estatut basc, gallec i català  fi autonomia i 
prohibició llengua que no fos castellà. 

Confereix tots poders a Franco 

Ley de Administración Central 
del Estado 

Base jurídica i 
ideològica franquisme 

Lleis seguiran vigents 
després fi guerra 

Estat totalitari amb partit únic, 
inspirat en  feixisme italià, nazisme 
alemany, contrari a la democràcia, 
al liberalisme i al comunisme. 
Ús violència per reprimir oposició, 
nacionalisme extrem, agressiu, 
militarista, defensa valors de 
jerarquia, obediència i autoritat. 
Conservador i defensor catolicisme. 

A mesura que aconsegueixen 
victòries imposen Nou Estat 



 

FASE 4:  
12/1938-04/1939 

Condicions duríssimes 

Refugiats seran reclosos en 
camps concentració 
improvisats a platges properes 
a Argelers i Sant Cebrià 

Busca signar pau 
honorable, sense 
represàlies 

Creació Junta de Defensa 

Serà ràpida, per desigualtat forces. 
Finalitza el 02/1939 

23/12/1938. FRANCO 
ORDENA OCUPACIÓ 

CATALUNYA 

Negrín 
s’exilia 

Estructures 
polítiques i militars 
República 
s’esfondren 

després Batalla 

de l’Ebre 

Resta territoris ocupats 
els dies següents 

28/03/1939. Casado 
entrega Madrid 

Negrín 
torna 

de l’exili 
 
 
Líder exèrcit al centre. 
Suport republicans, 
anarcosindicalistes i 
socialistes 

Cop d’estat 
Casado 

Anuncia derrota republicana i fi guerra 

01/04/1939. FRANCO PRONUNCIA 
ÚLTIM COMUNICAT DE GUERRA 

01/02/1939. A FIGUERES, 
ÚLTIMA SESSIÓ CORTS 

REPUBLICANES 

durant ocupació 

02/1939. Zona 
centre, únic territori 
en mans República 

04/1938. Franco 
deroga Estatut 
de Catalunya 

↑ bombardejos 
aviació italiana 

Onada massiva 
exiliats cap a França 

Vol negociar 
rendició 

Junta de Defensa 
ordena abandonament 
dels fronts sense 
resistència 

Casado es fa 
amb el poder 

02/1939. França i Regne 
Unit donen esquena a 
República i reconeixen 
bàndol franquista 

Enfrontaments 
interns bàndol 
republicà per 
polítiques 
resistència Negrín 

Republicans: 
esgotament població 
i exèrcit debilitat Per pressió Comitè No-

Intervenció 
Alemanys i italians continuen en 
el conflicte 

Finals 1938. Brigades 
Internacionals es retiren 

Legitima cop d’estat i 
guerra. 
Llei en vigor fins 1969. 

02/1939. Es deroga Ley de 
responsabilidades políticas 

De caràcter anticatalanista i 
antirepublicana 

A Catalunya, repressió 
especialment dura i 
violenta 

Per resistir a ultrança a Madrid i 
zona centre, amb esperança esclat 
guerra mundial 

Últim intent reorganització exèrcit 

Azaña, Negrín i governs basc i Generalitat 
amb els presidents (Companys i Aguirre), 
dirigents polítics i sindicals i intel·lectuals 
contraris alçament 

Màxims representants s’exilien 

Persecucions i repressions 
vençuts 

Postguerra llarga i duríssima 

No vol condicions 

Franco no accepta 

Allarga estat de guerra 

Imposició règim dictatorial 

amb caiguda 

Catalunya 

Des de l’exili 

03/1939. AZAÑA DIMITEIX 
COM A PRESIDENT DE LA 

REPÚBLICA 

CONSEQÜÈNCIES 

Milers de morts + ↓ natalitat  fort impacte demogràfic 
Misèria per a milers de persones 
Gran destrucció infraestructures i comunicacions 
Destrucció poblacions senceres, zones conreables i gran 
part ciutats  problemes producció subsistències 


