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3 4.1.1. Aspectes referits ate combatents 

Les qüestions generate giren entorn de qui fa la guerra i qui la dirigeix, i 
es podrien formular de la següent manera: 

• Qui fa la Guerra? Només els homes, com quasi sempre, o bé hi ha 
participació més o menys activa de les dones, com en alguns exèrcits 
contemporanis? Si les dones no van a la guerra, quina part hi tenen 
(preparació de vitualles, equip i armament; «tiara! psicològic, etc)? 

• Déte homes de la societat que es tracti, tots son susceptibles d'esdevenir 
combatents —sempre que en tinguin la capacitat física—, o bé se'n tria 
una part? Si és així, quins i quants? Quina és la via de reclutament: 
se :i voluntará o bé obligats? Qui i com els paga? 

• Amb quina mena de prepaxació s'arriba a ésser combatent? Per simple 
enfortiment físic i entrenament per a la lluita més o menys individual 
—com els guerrers? o bé per entrenament col·lectiu i sistemàtic, amb 
intenció d'obtenií disciplina, com a les legions romanes o als exèrcits 
europeus d'ençà del segle XVTJ? 

• Aquests combatents, actuen en un conjunt indiferenciat o bé en unitats 
diferenciades i amb diversos papers assignats (infanteria, cavalleria, 
artilleria, marina, aviació, tropes complementàries)?. 

• Van al combat sense cap distintiu especial, com els guerrers cèltics, 
víquings o mongols —és % dir, simplement abillats per la guerra—, o bé 
en duen algun, com el tartan escocès o les armes dels cavallers feudals, 
o, finalment, hi van uniformats, com els exèrcits romans,birantins o 
divnitescos?. 

• Qui dirigeix el combat?: Un sol cap, com a les societats tribals o en 
algunes guerres feudals? 0 bé un equip jerarquitsat tie persones més 
o menys qualificades, amb repartiment de tes funcions com ate exèrcits 
romà o contemporanis? 

• Amb quin criteri s'han triat el cap *-• els caps?: perquè és el millor guer
rer, perquè té prou influencia com per a obtenir aquest càrrec, perquè 
li correspon, per grau o escalafó? Del primer cas en fora un exemple 
el guerrer Mànegues Vermelles, de la tribu dels apatxes xiricaues de 
principis de segle XX, i del segon, el general Douglas Hiig, comandant 
de la BEF a Franca durant la Primera Guerra Mundial a causa del 
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seu accés privilegiat ab àmbits del pod«; del tercer, el duc d« Medina 

• Quina mena d'autoritat tenen els caps?: de cuir« moni, con els cab
dills tribals (i també d'altres, com Anníbal o Napoleó), que sabien fasci
nar els seus homes? de caire coercitiu, corr. «n la majoria d'unitats dels 
exercits jerarquittats, que es fonamenta en la vigència del codi militar 
i la possibilitat de càstig per insubordinado? 

• Quina relació hi ha entre l'eficiència demostrada pels caps militars i 
el manteniment del seu lloc de comandament?. Quina responsabilitat 
tenen sobre la victoria i la derrota? 

3.4.1.2. Aspectes relacionats amb el combat 

Es tracta, ara, de veure com es fa la guerra i amb quins instruments. Ens 
podem interrogar sobre punts com els següents: 

• On es fa d combat? En terra, mar o aire? 

• De quina panòplia disposea els combatents?. D'armes d'ús individual 
(com l'espasa i d fusell) o bé col·lectiu (com el carro)? D'armes ofen
sives (javelina, destral) o bé defensives (escut, casc)? Blanques o de 
foc? És armament convencional o no? 

• A qui pertanyen, les armes? Al combatent mateix com al cas dels 
cavaliers feudals o els lansquenets, o bé a l'exèrcit, com a les unitats 
biiantir.es o als exèrcits regulars contemporani«? 

• Com es presenten al combat? En formació, com els hoplites grecs o le» 
tropes de Frederic de Prussia, o sense, com els guerrers cèltics? 

• Si van en formació, en quina? (en columna, en 'ínia, en eriçó, en 
quadre, etc). 

• Quina mena —o combinació de menes— de combat? Git o tir i foc, a 
distància; moviment, (evolucions o càrrega); xoc, és a dir, cos a cos. 

• Quina estratègia regeix els combats? l'aproximació directa, com al 
front occidental durant la Gran guerra, o bé indirecta, com a les cam
panyes de Lawrence d'Aràbia? 
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• S'utilitsen ekmentt complementari« com ara eb psicològics—pinturet, 
crits, música, aparences estrafolàries, etc, amb intenció d'espantar «1 
contendent? 

• Quin ús es fa dels mitjans de transport i comunicació de que et dis
posa? En quin ambit territorial i temporal i a quina escala s'és capaç 
d'actuar? 

• Ei tracta d'una trepa poderosa que es pot moure ràpidament —com 
els exèrcits napoleònics, tot i que anaven a peu— o bé lenta, com els 
hoplites pees? 0 bé d'una tropa reduïda però molt mòbil, com els 
víquings? Son capaços d'actuar molt lluny de te seves bases, com eli 
marines nordamericans? 

• Com s'alimenten eh combatents? per intendència pròpia —com els 
exèrcits regulars contemporanis— o bé sobre el terreny —com els 
napoleònics—? La intendència funciona acuradament, com en te le
gions romanes, o bé en forma caòtica i desordenada, com en el* tercios 
hispànics i els exèrcits coetanis seus? 

• Quin pau de dany humà i material produeix el combat? Provoca 
baixes molt elevades entre els combatents? 

• en tots dos bàndols, com al front occidental, durant la Primera guerra 
mundial? 

• sobretot en el bàndol dels vençuts —que és allò més freqüent i del 
qual en constitueix un exemple excepcionalment exagerat la batalla de 
Cannae (-216)? 

• en cap dels dos bàndols, com en algunes topades cavalleresques me
dieval»? 

• En quina proporció te baixes delí combatents procedeixen només dels 
efectes del combat mateix o bé deriven de la massiñeació en mate 
condicions a te guarnicions i casernes? ins a quin punt son degudes 
a penalitat» en els itineraris o bé en te casernes o campaments (con
gelació, fam, Insolació,..,)? Son freqüents te petites ferides de con
seqüències mortal»? 

• Quin tracte reben te poblacions no combatents? Si pertanyen al 
bàndol vençut: 
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• ton Wctiinci de l'ezpdi, radaTttsadó, e!« mals tractet o la mattacrc, 
com en les guerres romanes ("«•• •scüá*)? 

• o bé reben m tracte mis o menys respectuós, com en algunes fates de 

• Is diferencia entre combatents i no combatents com en la çuerre en 
dentelles divuitesca, o so, cea ca la majoria de les guerres històriques? 

• Hi ha destrucció material sistemática, com en moltes campanyes me
dievos (cavalcada del Príncep Negre pel Sud de franca, 1355) o con
temporànies (bombardeigs massius de Kiel, Dresde o Hiroshima, du
rant la Segona guerra manual)? O bé deriva de la single activitat 
al camp de batalla, com al front occidental durant la Primera guerra 
mundial? 

• Es destrueixen les ciutats assetjades, com Magdeburg (1631) o bé es 
respecten com Breda (1625)? 

3.4.1.3. El context material i cultural del combat 

Aquest compartiment és, sens dubte, el més ample de tots. S'hi poden 
tractar qüestions com és ara: 

• Per quina via es financia la guerra? a partir d'impostos més o menys 
especials —com la taille francesa de l'antic règim—, o amb càrrec als 
pressupostos ordinaris de l'Estat, com la Guerra del Golf? Quina 
participació hi té l'expoli del territori de l'adversari?, fonamental, com 
a les campanyes romanes (els ciudatans de Roma no hauran de pagar 
més impostos d'ençà de la batalla de Pidna), medievals, o de la Guerra 
del Trenta anys, o bé aparentment negligibles, com a la Primera guerra 
mundial? 

• Quins objectius pretenien els estats o grups contendents? Tenint en 
compte que ton rares les guerrea que s'han fet per un sol motiu, quins 
son els components bàsics? l'expansió territorial (conquesta anglesa 
d'Irlanda), k pretensió d'anul·lació d'una potència competidora — 
real o potencial— (G uerres Púniques), l'explotació colonial (conquesta 
d'Algèria), k tensió social, demogràfica o religiosa (guerres pageses de 
l'Alemanya del s.XVI, campanyes víquingues, croades), i en quina pro
porció s'han barrejat? És ofensiva o bé defensiva? 
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• Quine« conseqüències ha dut 1* guerra? 

• Econòmiques: qui »Tú enriqueix? Subministradors, com Wallenstein o 
Krupp; expoliadors, coa els soldats deb vevetM de Flandes, que tragi
naven carros i cam» plens de botí; l'Estat que cobra indemnitsaci ms, 
etc. Qui s'hi empobreix? la família del soldat, que no té qui dugui din
ers a caía, te víctimes de l'espoliació, els que veuen te seves activitats 
interrompudes com alguns comerciants, etc. 

• Demogràfiques: migracions, com te <W« jueu« de l'any ?Q o te dels 
alemanys del 1945; despoblació, com l'altiplà Herd de Castella, eh ss. 
VIU i IX, o Irlanda en època de Cromwell, etc. 

• Polítiques: quins grups o individus han reforçat el teu poder —Cèsar, 
Napoleó, la noblesa feudal- o afeblit: —la Generalitat de Catalunya, 
després de la guerra civil del 1462—. 

• Socials: modificació de te relacions entre els grups socials, com per 
exemple, la introducció de l'esclavatge amb la colonitsació romana. 

• Culturals: canvis lingüístics (introducció de l'anglès a te Filipines), 
religiosos (introdúcele de l'Islam a Hispània), en la cosmovisió general, 
per contacte, etc. 

• Ci vilitiatòries: Transformacions tècniques per contacte o bé per neces
sitats bèl·liques (millores siderúrgiques degudes a l'artilleria baixme-
dieval), etc. 

• Quina valoració fa la societat de la guerra? Positiva i heroica, com a 
Roma o a k societat feudal, ambigua, com a la Grècia clàssica, o bé 
negativa, com en els grups catara o l'imperi bisantí? Quines diferències 
hi ha en funció del« grups socials: hi ha unanimitat o no? —aquest 
darrer sembla el cas general—. 

• Quina consideració reben el guerrer o el soldat?, privilegiada, com a 
Prussia, o bé crítica, com a te potes clàssiques? 

• Quin tracte reben aquells que s'hi oposen? 

• Quines vies s'utilitieti quan s'escau de justificar o exaltar la guerra?: 
predicado religiosa (com a te croades, o la Guerra civil espanyola), 
educació patriótica a l'escola (com a l'Europa del s. XIX), propaganda 
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basat i els medis de co&.nmcació mwius, com a la guerra del Golf 
Persic, etc 

• Quima memòria, individual i -ol·lectiva, ha deixat la gnena! en de
rive: cellebracions col·lectives (fitstes de "moros i jistians"), mites 
popul* -s (Robin Hood, Maria Pita, el TimbHer del Bruc)? Es fon es
forços per a fabricar la tradició "des de dalt7 (Covadcuga, Poitiers)? 
Ei materialitsa en la literatura i l'art "cuites" ( com ohakespeare, el 
Gemika,...)? etc. 

3.4.2. Una aplicació d*, ta proposta de tractament de la 

g*erra:la guerra a la polis clástica 

Per tal d'exemplificar l'aplicació d'aquesta pauta de tractament d->is 
temes bèl·lics i de mostrar la seva potencialitat, he triat la guerra a leí 
pr 'Hg ét la Grecia clàssica. Aquest és un tema de presència gairebé obli
gada •' . i ost reí curricula i, sovint, hi compareixen eli koplites, les guerres 
mèdiques i les del Pelopones, etc. Probablement, però, una mirada m AC 
més detallada sobre V guerra a les póleis de la Grècia clàssica ens expli 
caria força més Voldria most*ar-ho ara, segons l'esquema de treball 
propesat anterirrment. 

Amb aquest propòsit es presenta, primer, un quadre-reium de let car 
acteristiqnes de la guerra a la polís clàssica i, en segon lloc, una exposició 
redactada d'aquestei característiques. Els continguts que l'ofereixen van 
adreçats, amb tota evidència, a proveir mestres i professors d'unes dad« 
que puguis doiificar en les seves activitats escolars de la forma més perti
nent. 

3.4.2.1.- La guerra a la Polis dàaiica 
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Contat en tetra 

Qui cr.ic'jat 

preparació 
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Pè»iima, «i el cas 
del mercenari 

vi« de jus t ¡fi- Educació general 
cació de la dels ciutadans 

Memòria de Omnipresent • la 
la guerra litera, ira i Part 

3.4.2.2.- La guerra a la polis clàssica 

La manera de fer la guerra que tenen els grecs, de l'època clàssica de 
les ciutats-Estat és molt allunyada dels procediments orientals coetanis, 
propis dels perses o egipcis. En efecte, allò que més caracteritsa els exèrcits 
d'atenesos, tenant, espartans o corintis és la falange, one consisteix en una 
formació tancada d'infanteria pesada one combat sense ajut de cavalle
ria ni infanteria lleugera i, en general, deix« de banda tes tècniques de 
setge. L'explicació d'aquesta "anòmala històrica" —com l'anomena Ferrill 
(1987)— és de mena sociopolítica. 

Al barg éd segle VII abans de la n.e , la majoria de tes poleis gregues 
adopta un non armament i ona nom formació tàctica: la panòplia hoplít ica 
i la formació en falange; l'equip es compon de la cuirassa, «1 casc, i ks 
grebes de bronse, one van acompanyades d'un escut rodé amb dues nanses 
interiors, una per a passar-hi d braç i una altra fer a agafar-lo amb k mà, 
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i uiu pic«. Si bé es mira, m de tot això fa abeolutainent nou: k mirasa 
i ks grab«! són inicènique» (jaciment da Dendra, par exempk): però ú que 
ho és el capteniment del conjunt dek combatent i: k segona gafa de l'escut 
o onftiiaW7" permet que cada soldat cobreixi amb el se« háplon © escut k 
banda descoberta del seu company. De manera que d combat de l*heplita 
és molt diferent dels micènics. Els herois mitics combatien, en general, en 
estat furiós i buscaven k gesta individual. La falange, en canri, et compon 
de molts home», tots subjectes a k mateixa disciplina, formats en vuit o deu 
files iguals que avancen plegades al pas que marca l'aafettf amrt el seu flabiol 
iennnestat de *o/ro«fne o doinim persona) (MarcdDetienne, 1985, pp. 119 
i is.}. Són interdependents. Les baixes de les files de davant ks cobreixen ks 
de darrera. La tàctica de k falange és simple: consisteix en avançar i arribar 
rl xoc de manera ordenada, sense desi» ks files. Venç k que resisteix miUor 
k topada, empeny l'altra enrera i k fa desllorigar. Com que el xoc és k 
forma més terrible de Umita, els grecs —igual com els romans, que també li 
atorguen un lloc preeminent— van haver de fer immensos esforços per tal 
"de prescindir de k carn" és a dir, de k inevitable por, com molts segles 
després escriuria el coronel Ardant dn Picq, 

"La por! 

Hi ha caps, hi ha soldats que k ignoren; son gent d'un tremp 
estrany. La massa tremola, perquè no es pot suprimir k carn i 
si no es vol que el» comptes surtin errats, s*ba de comptar amb 
aquesta esgarrifança com a dada essencial en tota organitsació, 
disciplina, dispositius, moviments, maniobres, maneres d'actuar, 
tot allò que s'adreça, justament, a eliminarla, a defugir-k, a 
fer-k desviar del nostre canté i exagerar la al de l'enemic... Els 
pobles guerrers tenen bona doti de vanitat. Ho compten sinó 
amb el coratge, en k seva tàctica; es dirk que no volen pas 
preveure els defalliments. El gal, foll de guerra, té una tàctica 
bàrbara que, després de k primera sorpresa, el & quedar vençut 
pels grecs, pels romans...* 

í lt?i,p. 11). 

Per tant els esforços dels grecs es dirigien a k disciplina i a k moral. A 
quasi totes les ciutats gregues el gimnasi s'encarrega, d'ençà del segle VII, de 
l'educació col·lectiva dels noto. No costa gens d entendre el paper que hi fan 

fsLs primer* n p t i w l x iii 4c la qaal ep« ks arribat «I «M Chifi, deis voltant* del -S50. 
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U ginuiJrtica i U música. A Esparta, l't - enament es fa en dies fixos entre 
dot batallons de nois. Un marcadísr -¿ «catit de l'honor col·lectiu ajuda a 
cohesionar els combatents. I allà«. JU hi havia hagut la possibiliut de 
fugir del combat amb relativa protecció i sense gent de vergonya79 a n s'ha 
estes un sentiment d'honor que fa dir a la mítica n a n espartana: Ull meu, 
torna amb l'escut o bé a sobre de l'escut" (es a dir, mort). 

L'evolució tàctica que htm esmentat va aparellada a la institucional-
itsació de l'Estat de la poto: per al polités, com després per al «tea, els drets 
politics i militars van Junts. Tothom qui es pot pagar un equip dltoplita 
s'incorpora en igualtat de drets a la defensa de la polis. En paraules de 
Marcel Detienne (1985, p. 120) "ni ofici ni saber tècnic, la guerra és pura 
activitat natural, deguda a una virtut immanent al ciutadà": l'oposició entre 
guerrer i pagès ha desaparegut. Per tal d'ajudar a la cohesió i la disciplina, 
la falange es divideix en batallons —locos— i regiments —foseo*— i se li 
destinen una colla d'oficials. La guerra ja no és en mans d'especialistes, amb 
excepció de petits grups professionals d'élite, els 300 espartans o el batalló 
sagrat de Tebes, per exemple, i l'ejfraleoòj no tenia cap coneixement específic 
i diferencial per a exercir d seu càrrec; la guerra la decidia l'assemblea i, per 
tant, no existia el secret estratègic que en determinats casos tan bé hagués 
anat. Però això no és incompetència, sinó que entra dins l'esperit general de 
la Grècia clàssica: les poleu acceptaven unes normes més o menys detallades 
per a l'execució de la guerra, -no sempre respectades—. Se sentien membres 
d'una mateixa comunitat cultural, i compartien les mateixes divinitats i el 
mateix esperit agònic o competitiu. 

La guerra entre polei* enfrontava falanges, sovint en un terreny prèviament 
acordat i amb condicions preestablertes, sense d concurs d'armes engegades 
de lluny. Remarquem que tot això no queda lluny de l'esperit de com
petició agònica —o "esportiva", en podríem dir—. En general, la guerra 
tenia lloc durant d bon tempt, que és quan es pot fer pressió sobre l'enemic 
amenaçant-li la collita, i obligant-lo així a acceptar l'enfrontament de les 
falanges. Tal com subratlla Puller (1946, pp. 3? i ss.), la tàctica semilla 
de la falange es correspon amb les possibilitats d'una milícia no professional 
i no s'hi afegeixen altres canvis que ds indispensables: d valor menysprea 
la inventiva. L'única maniobra que havien de saber fer era pass« de la 
columna a la Unia sense perdre d lloc. Mai no s'amenaça amb la conquesta 
ni la supressió de la sobirania: CA aquest« circumstàncies no pagava la pena 

TVEl» «acata d« l'Edat Obaror* eren proveiU d'no* corretja que permetia penjar-lu* pà 
coll del guerrer i protegir-li I'eaojneaa mentre corria. 

112 



gfi« d'habilitat, ni a 

treves per a celebrar els jocs panúel lènics, les proves esportives dels qual» 
eren animades pel mateix esperit competitiu entre ciutats. 

L'estat de guerra era tan habitual entre te* ciutats-Estat que la paraula 
es & servir poquissim. Les interrupcions de la guerra son treves o 

pactes i, si és el cas d'una paa més estable, aleshores dóna lloc a una $ym-
majia o aliança per a futures guerres contra tercers. Qualsevol equilibri rep
resenta una situació provisional. El filòsof Herèclit d'Èfes (ss. VI- Va.n.E.) 
havia escrit en el seu fragment S3: 

rolemos és el pare de tot, d rei de tot: els uns els ha fet déus, 
eli altres, homes; els uns els ha fet esclaus, els altres, lliur«81". 

És veritat que ens han pervingut nombrosos blasn^s de la guerra i elogis 
de la pau frtr pels grecs al llarg de tota la seva història, des dels vituperis 
que Ze is llança sobre Ares 

"...tu m'ets el més odiós de tots els immortals que viuen a l'O-
iimp; allò que més t'agrada és la batussa, la guerra i el combat". 
(Atado, V, 890-891)- fins a Plató: — "És en pau que cal viure, el 
millor que es pugui, la major part de l'existència" (IMi», 803,d)— 
o Aristòtil: "La pau és ¿a fi última de la guerra, igual com el lleure 
ho és del treball" {Potíttca, 1334a). També Heròdot: "Ningú no 
és tan ximple de preferir la guerra a la pau: en temps de pau, els 
fills enterren els pares; en temps de guerra, els pares enterren ¿li 
Mis82". 

IM!, p. 1J6) 
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Però Garlan (1989, pp. 7-20) ens fa »Mar que ni va haver-hi cap corrent 
paculsta que s,oposés sistemàticament a la guerra ni es pot trobar cap tractat 
filosòfic dedicat a la guerra a la cultura grega clàssica, de la mateixa manera 
com l'esclavatge, que també era un fet omnipresent, i considerat "natural* 
«a rebre el mateix tracte elusiu. La guerra s'acceptava igualment 

"com si fos un fet natural, com d naixement o la mort, contra 
els quals no s'hi podia fer ras. (EU grecs] s'ocupen de les causes 
de les guerres, no pas de la guerra com a tal (...) A la vida real 
es podia ajornar «na guerra pero no es podia evitar la guerra*3". 

Els historiadors en fan el nucli central de les seves obres -i val a dir 
que van trobar-hi prou matèria—, i la societat viu amb uns valors que han 
estat en gran part emmotllats en el fenomen bèl·lic: les proves de la guerra 
permeten d'apreciar Vanté, el valor, de cada ciutadà. 

De més a més, guerra i esclavatge tenen uns lligams molt estrets: 

"com a totes les societats amb uns sistemes productius basats 
quasi exclusivament en l'ús d'energia humana i en què les rela
cions de producció pacten per l'apropiació d'éssers humans*4" 

la violència física els és connatural i són les necessitats de l'apropiació de 
béns i de persones allò que, segons els grecs, els havia portat a organitxar-se 
políticament. Plató admetia com a origen de la guerra "l'adquisició de béns" 
(Fcdó, 66 c) i trobava que Fart del general "és un art de caçar homes" (Euti-
dem, 290, b). També Aristòtil considera que dels dos bàndols que s'enfronten 
a la guerra, l'un pretén arreplegar esclaus i l'altre defugir l'esclavatge*5. 

De tota manera, això que és admès tense problem« quan es tracta de 
"bàrbars" ja costa més d'acceptar si la guerra és entre grecs. Els presoners 
fets en una guerra podien esperar un d'aquests tret destins: la massacre 
mattiva, sembla relativament corrent i pertoca tant els combatents com la 
població civil; resclavitiació pública(per a les mines i les obres públiques) o 
privada i l'alliberament, fet deturat de pagar un rescat. És més fàcil de ser 
rescatat si s'és grec que no pat ti s'és bàrbar però la concepció general de 
l'època consistia en que els béns i les persones dels vençuts pertanyien ab 
vencedors, tret que hi hagués un acord previ en contra. Xenofont ens diu a 
la Ctropedia (VIU, 5, 73): 

"Momit! tno: "Some observation» em caasas of war ¡a ändert historiography". ltM, 
pp. l t t - i l l , citat per Gatte, IM», p, 31) 

"Batin et Terray, átate pet Carian, ltM, p. IS) 
"Tote» 1» cite» procedeixen de Garlan, 191», cap. 1 
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"És una llei universal i «Un» fee en «na dotat presa per l'enemic 
al transcurs de la guana, tot, béns coa peñones, pertany al 
Tenceaor . 

(Garlan, 1972, pp. 46-49). 

Hera d'inscriure aquesU situada, com fa Jacqueline de Romilly (1985, 
p. 207), el l'àmbit de la competènda permanent catres les polar, es Men 
nosa l'una a l'altra perquè crea incapaces de viure per « t e mateixes, però 
tente un sentit de la independènda marcadissim, alhora que hi havia pups 
socials que en treien guanys. 

Les guerres perses 

A començaments del segle II a.n.E., i al llarg de més de deu anys, va 
tenir lloc l'intent relativament fracassat d'invasió de Greda per les tropes 
del Gran Rei. Aquestes guerres tenen linteres d'oposar dos estils éi combat 
molt diferents, i amb un resultat inesperat. La victoria de la coalició de poleu 
gregues és militarment sorprenent. Els aquemènides deuríeu comptar amb 
la desunió dels grecs i amb la seva inferioritat numèrica: a les Termòpiles 
(4M a.a.E.) el rei Leónides dirigia el batalló d'èlite dels 300 espartans a més 
de 7M de Tespis i 4M de Tebes, i, a Maratón, Atenes hi va posar 9000 
hoplites: no en tenia més (Harmand, 1986, p. 143). La manca d'efectius era 
de tan mal averany que, a Platee», junt amb els espartans hi combatien tk 
hilotes. I també comptava la seva manca de cavalleria: sabem que els grecs 
van organitsar totes les batalles de terra en funció del pànic que tenien a la 
cavalleria persa"6. 

La victoria grega, pagada entre d'altres coses amb k destrucció d'Atenes, 
s'explica per diverses raons militars, independentment de k superioritat 
moral dels ciutadans que defensen k seva terri contra allò que ells anom
enaven exèrdt bàrbar*7. Les raons militar* serien, bàsicament, dues: en 
primer lloc, k supe.ioritat naval dels grecs, manifestada a Salamina (4M) 
o Mikalé (479 a.n.E.), el coneixement del seu propi territori i en menor 
proporció, l'èxit de k falange en k seva primera topada amb soldats no 
grecs davant de tropes menys disciplinades i pitjor protegides, com a Pktees 
(479 a.n.e.). Ferrill (1987) afirma que els perses van cometre molts errors a 

"Delbrück, citat • FaBct, IS«, p. M 
"ifMl com fa Y von Garlaa oi MI Uibre eaplcadid, titulat im Gverrt M M ¡mnttfuitt 

(HT2) i en d «nal, tena* cap rae aparcat, aomét t'hi eacabéini Grècia i Roma 
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Maratón, a Salamina o * Platees degut a l'excés da confiança en tes atvea 
capacitats i al m menyspreu pels grecs88. 

Pel que fa a l'actuació naval, te traca dato greet8* és reconegudísima i 
contrasta amb la seva inferioritat a terra (Harmand, 1986, p. 207). Les 
tècniques usades per 1st seves trirremes se so te cloure ea dues: «1 pertpt—, 
és a dir, l'encerclament col·lectiu dels vaixells enemics, i el dseAptes, encercla
ment i envestida amb l'esperó d'un vaixell aïllat. Els vaixells anaven a rems, 
que menaven els ciutadans més pobres, incapaços d'agençarse una armadura 
adequada per a la guerra ea terra, i, només en casos de molta necessitat s'hi 
posaven esclaus com a remers. Habitualment, hi havia més d'un centenar d» 
remers, i eren capaços de fer la maniobra d'arrencada i posar el vaixell a la 
seva velocitat màxima en pocs segons. A la proa hi havia un esperó metàl·lic 
adequat per a l'abordatge, en una tàctica de guerra naval que es mantindrà 
a la Mediterrània fins ben enllà de l'Edat Moderna. 

Vista aquesta circumstància, no és d'estranyar que Temt'stocks seguis 
l'oracle de Delfos, que li aconsellava refiar- se "dels murs de fusta". Resistir 
darrera els murs d Atenes era pràcticament suïcida, mentre els esforços naval» 
van resultar absolutament afortunats. Harmand (1986, p. 207), s'estranya 
del fet que els grecs no potenciessin molt més la seva marina, destinant-hi 
els ciutadans i deixant la guerra en terra com a tasca de mercenaris. Una 
explicació possible és Toferida per Garlan (1972, p. 154): l'oligarquia, igual 
com Plato o Xenofont, temien que una ciutat "massa" marinera cauria en 
mans de la plebs que es cuidava dels trirrems i això duria a les extremositats 
de la democràcia. El més radical és Plató que a Les Lleis afirma que la ciutat 
ideal ha d'evitar te mar. 

Derivacions de tes guerres perses 

Les conseqüències militars de tes guerres perses varen ser moltes. Una 
d'elles és el fet que els grecs deduïssin te superioritat de te falange sobre qual
sevol altra formació tàctica. La falange serà durant molt de temps, per ab 
grecs, te forma de combat franca i honorable, i tes altres seran menyspreades 
com a bises90. Vint i-cinc segles més tard, John FC Pute va escriure, en te 

"Amb U humiliació d'una piteen potència ea una derrota inesperada, lluny del seu 
centre, i en mani d'un pod« politic minúscul però proveït de gran força moral, potact 
et podrien comparar Ics guerre« pene* and» la guerra del Vietnam í també per les cea* 
seqüències negative* tot i la victoria 

"No pa« de teta: ela espartans esta hasimment «a exèrcit de terra 
* Demostenc*: 3a fUsyíca, 4S-51, citat pet Ferrill. l i t?, p. 107 
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mateixa línia, qae, 

"en «te inici« de la historia d'Occident hi ha el triomf del ioldat 
amb llança damunt l'arquer, d'Aquiks damunt Parit... l'Occi
dent es diferent de l'Àsia, que, ta compte« d'arriscar-te al cot a 
coa, tira amb are...*. 

(1946, pp. 38 i ss). 

Acabades les guerrea amb els persea, Atenea pateix el que Jacqueline 
de Romilly (1985, p. 215) ha anomenat "temptació hegemònica", fet que 
contribueix a l'enfrontament de duet coalicions dint de Grècia al llarg dels 
27 anys de guerra del Peloponès. Aquest fet amplia l'escala de la guerra i 
trenca amb la major part de ks tradicions bèl·liques de les polar, ara la 
guerra és més dura i el« grecs et veuen obligats, a contracor, a agafar-se-la 
més "seriosament". S'hi comencen d'incorporar algunes novetats tàctiques 
a imitació dels perses, com la introducció del peltctè» o infant lleuger, i 
l'arquer, que tira fletxes des de lluny i desorganitza amb els sens crits 'es 
taxeu dels espartans, que no podien sentir les ordres dels oficials91 ni ar
ribar a enfrontar-se amb l'enemic. Els espartans sobrevivents a la derrota 
d'Esfactèria consideren que "la fletxa valdria molt més si pogués diferenciar 
els sornes d'honor de la resta92". Aquesta valoració recorda la crítica que 
Don Quijote farà de les armes de foc temps a venir: 

"Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la es
pantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la ar
tillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está 
dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa 
que un infame y cobarde braso quite la vida a un valeroso ca
ballero, y que, sin saber como o por dónde,en la mitad del coraje 
y brío que enciende y anima los valientes pechos, llega una des
mandada bala (disparada de quien quisa huyó y se espantó del 
resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina), 
y corta y acaba en un instaste los pensamientos y vida de quien 
lo merecía gosar luengos siglos. Y así, considerando esto, estoy 
r -r decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio 

"Bat«»« d'Erfactèria, descrita pot Tucididet, IV, 33-34, i citat per Fenü, IM?, pp 
111-183 

"Turidide», IV, 40, fttdcm 
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de caballero andante ei, edad tan detestable como et esta en que 
ahora Tt^^et*...*. 

D'altra banda, la manca d'efectius obliga tant «teñeses com espartans a 
incorporar mercenaris als seus rengles. Mentrestant, les funcions política i 
militar te separen: "la guerra del Pelopones havia estat el veritable suïcidi 
de la Grècia de les ciutats11 (de Romilly, Ibtdem, p. IM). 

Contra els llargs enfrontaments entre grecs, de greus conseqüències, hi 
ha una reacció molt intensa. Es modifica la concepció de la guerra. Plató 
diferencia la guerra entre estrangers —pólrmo*— de la *tàm o discordia 
entre gent que té moltes cose« en comú. Eurípides parla de la pau i del pan-
hel·lenisme i Aristófanes & dir a Ltautnta (1133-1134): 

"Mentre els vostres enemics bàrbars estan en armes, mateu grecs 
i destruïu les seves ciutats*1. 

T allà on abans la interrupció més habitual de la guerra era la temporal, 
ara s'hi fan lligues com la de Corint, que estableix "per a tots els helens" 
una home arené a perpetuïtat (Romilly, IMS, p. 219), que, evidentment, 
no es podrà mantenir. 

I, en l'àmbit d* la crisi de la poU$, el mercenari anirà substituint progres
sivament el ciutadà com a soldat. El mercenari és 

"un soldat professional la conducta del quai vé dictada no pas pel 
fet que pertanyi a cap comunitat pclíHm, sine pel desig de guany; 
és la conjunció d'aqtieets tres aspectes, especialista, apàtrida i 
estipendiat, allò que el fa original* 

(Y. Garlan, 1972, p. 67). 

Els mercenaris no són nous a Grècia: sabem que Ja havien servit a Pèrsia 
i, abans, a la guàrdia del faraó o a Messopotàmía. Allò que és nou des del 
segle IV és el seu predomini, que Garten atribueix a la crisi de la polis i 
la inadaptació social de caràcter ampli. Val a dir que no cobraven gaire 
més que un obrer manual de qualificació mitjana i que tenien ona reputació 
pèssima. 

Poc després de la fi de la guerra del Peloponès, Tatenès Xenofont i els 
10.000 hoplites grecs mercenaris al servei de Cirus el Jove sor una nostra de 

"CWot, I C p XXX VIII,'q^ tr«i* d*l om<»o dMcur« q»* huo don Qtujou de U. 
•HM* y km tetras*. M. Abu» , 1M4, p MT 
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més, tant el fet que Xenofont reconegui que, en «1 transom de la "retirada 
del» era mil" v% aprendre molt de l'art militar persa com que la falange 
hoplítica va obtenir un ton exit a Cunaxa (MI) nutra l'exercit del Gran 
Kei. 

3.4.3. Dos $%ggtr\menU per a organitzar activitats 
d'apnnentatge centrades entorn Je la guerra 

De ks moltes possibilitats abastables a l'hora d'articular els temes bèl·lics 
em un curriculum de Ciències Socials n'he triat dues: per a primaria, faig una 
proposta de línia de desenvolupament, centrada en l'evolucié de k guerra al 
Uarg del temp«; per a secundaria, una anàlisi comparativa de due« guerres 
coetànies però situades en àmbits territorials diferents. 

Per a treballar hi es pot usar total o parcialment k pauta de tractament 
exposada a l'epígraf 3.4.1. S'ha de partir de les idees prèvirs dels alumnes, 
sovint adquirides al cinema - pel·lícules sobre Vietnam, k Segona guerra 
mundial, etc.— o a k literatura —novel·les de Salgari, còmics d'aventures 
bèl·liques— per tal d'eliminar els errors de percepció: bons i dolents, amics i 
enemics, valents i covards, vencedors i vençuts. El tractament de ks diferents 
maneres de fer i de patir k guerra pot ajudar a promoude lVmpatia, per k 
via d'anar "canviant de pell", successivament o alternativa. 

3.4.3.1.- Una proposta per a l'ensenyament primari 

Let rics d'aproximació a l'estudi del temps a partir d« k histèria personal 
i familiar i el retrocés gradual cap el passat són molt valuoses94. Amb el 
mateix plantejament, es proposa ara ona línia de desenvolupament centrada 
entorn de k guerra. 

Com hem vist abans, makursdament, aquest país ofereix tantes guer
res que trobarem possibilitats i ocasió d'estadi pràcticament en tote« ks 
•Yoques. L'esquema consisteix en anar retrocedint des de k Guerra civil 
o bé el maq*u —depèn de k comarca— amb k intenció de reconstruir de 
manera sensilla ks formes adoptades per k guerra a través del temps, igual 
com en d'altres ocasions s'ha resseguit revolució dels sistemes de transport 
o dels mètodes de treball. 

**Vagi's, P« exempk, Gamma Ctswv» i ¿'«Itr«*: Rutón» i* U tevm Más. Vic: EUMO, 
IM? 
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Ni que sigui tipie, to primer» baula 4« to cadena podrit« ter l'avi o 
ronde que «arm tm to batalla de l'Ebre 1 Pavia o to« littet fat, mentrestant, 
paitos el» bombardeigs aeri». litt stfüent» podrien ser to guerra de l'Àfrica, 
tot carlinade« o to "guerra todal" de primer« de segle, to del Francès, to de 
Successió, etc., fin» arribar a to« guerre« feudal» i tot dt l'època romana. 

Ik tot« manera, també convé dt tenir presen' que «na bona part deb 
alumnes que omplen les escoles de Catalunya proceddxen de famílies d'origen 
no catato. No cal dir que és de« de Catatonya que hem d'ensenyar Ciències 
Socials. Pero caldria no perdrv dt vista que, igual com l'escanioteig fran
quista de to llengua, to història i to cultura catalanes va provocar greu» 
Probleme» en aquest paí», l'omissió dt referències substancial» i significa 
tives ato lloc« i culture» d'origen familiar d'aquest» catalans pot pnvocar lot 
refit envers el que havia d'ésser el seu país i/o pèrdues greus d'identitat, i, 
per auto, BO hem dt pensar exdutivament en el passat de Catalunya. 

El» nostres nens i nenes han llegit conte« plens de prínceps fantàstic« que, 
muntat» a cavall i armat» de cap a pens, pretenien princeses i dames deli-
cadet, sovint en perill. 1, si tenim en compte que to Revolució industrial els 
resulta infinitament més ensopida que no pas to« aventures, potser et podria 
donar d tomb a aquestes aventures i, juntament amb el rei en Jaume, el» 
almogàvers, el Timbaler del Bruc i tota to rai tellere d'heroi» suposadament 
admirables, »'hi podrien fer sortir to resta de dades que ens completarien el 
quadre: pagesos, capellans, bugadere», menestrals, dides, captaires, bisbes o 
lletraferit», cadascú amb el seu arsenal deines de producció o destrucció. 

3.4.3.2. Una proposta per l'ensenyament secundari 

La proposta per a secundària és extremament »imple i consisteix, ex
clusivament, en comparar dues guerres coetànies —ni que no ho siguin 
rigorosament— però que hagin tingut lloc en àmbits territorials diferents. 
Una anàlisi locaUtsada en tot èpoques mociema o contemporània pot oferir 
l'avantatge de mostrar aspectes diferents però sovint complementari», en 
fundó dd marc de creixement global en què s'han anat convertint els diver-
sot escenaris dd mon. En aquest sentit resulta especialment suggeridor d 
tractament d'una guerra europea i usa d'ultramarina, colonial o dd Tercer 
Me .. Algunes parelles son ràpidament identificables: 

• guerres de religió europees dd seglf XVI i conquesta d'Amèrica. 

• guerra de Successió espanyola o (guerra dels Set anys i campanyes 
franco-britàniques a l'índia. 
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• guerre« de la Revolució i llmperí i insurrección! sudaroericanes contra 
•1 poder espanyol. 

• guerres d'Unificació d'Italir i Alemanya i guerras colonials (conquesta 
d'Algèria, guerras de Topi, guerras d« Birmània, etc.) 

• guerra dels bòers i guerra russo-japonesa. 

• guerra Civil espanyola i Segona guerra mundial. 

• guerra del Vietnam i guerra d'Algèria. 

• guerra ban Iraq i gnat« del Golf Persic, etc. etc. 

Igual com anaUtaem la rompiementarietat i les diversitats entre la Gran 
Bretanya, l'índia o les Tratte Colònies nordamericanes al segle XVIII (rela
cions socials, institucions polítiques, mètodes productius, etc), amb la in
tenció d'explicar les transformacions que abocaran a la revolució industrial, 
la comparació i les interferències entre els mètodes de guerra europeus i indis 
posem per cas, ens pot dir molt sobre les societatj respectives i contribuir 
a fer-nos comprendre la diversitat i els encreuaments dels seus respectius 
camins. 

3.5.- Proposi« de materials bibliogràfics 

Finalment, en aquest apartat s'hi ofereix un recull de bibliografia elemen
tal d historia de la guerra que pot proveir mestres i professors dels continguts 
indispensables per a cada època. 

És evident que, per a organitsar activitats d'esenyament que integrin 
o que se centrin en aquests temes no només cal bibliografia: els elements 
iconogràfics, els audiovisuals, la música en fan part ineludiblement. Amb 
tot, aquí ens limitem a la bibliografia, que és fonamental per a una primera 
aproximació i deixem per a d'altres ocasions o persones la composició d'un 
esplet més complet. 

Una part gens menyspreable de la bibliografia i dels materials escrits 
que proposo no són pròpiament històric» sinó que, sovint, procedeixen de la 
literatura de creació, memòries o autobiografies. Aquesta opció, que no és 
original ni innovadora, mereix en qualsevol cas una justificació. 

3.5 1. L Sí» del» matenal» hieran, en la 
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de les Ciènat$ SociaU 

D primer que cal dir és que Tés de literatura no pròpiament històrica et 
proposa des de la convicció del seu valor específic, gens equiparable al de tes 
fonts històriques primaries: «na carta privada, «ne« reflexions personals, un 
dietari, usa cançó popular i d text d'un tractat de pau signat pels represen
tants de dos governs no valen el mateix. Però la diferència no és quantitativa 
sine qualitativa. Vol dir que el tractat no "val més", sinó que t i "un valor 
diferent". Tot consisteix en què, simplement, el lector ho sàpiga. 

En efecte, una de les característiques definitòries dels textos d'aquest 
tipus és la seva subjectivitat, i, en aquest sentit, semblen allunyar-se de tes 
necessitats metodològiques de tes Ciències Socials, i més concretament, de 
la història. El seu valor es palesa, però, en el moment que els usem de forma 
complementaria, com a il·lustració dels fets que establim i centrem per mitji 
d'altres instruments documéntate cronològis, iconogràfics, etc. —i sempre 
que no volguem fonamentar tot el tema que treballem en aquesta mena de 
literatura—. 

En qualsevol àmbit de recerca, allò que fa l'historiador es creuar i encarar 
tes diferents menes de documentació de qui disposa i provar d'utilitsar-lo» 
per a respondre la qüestió que s'ha plantejat prèviament. Si allò que estudia 
és ?na guerra, és probable que es trobi una bona quantitat de materials, 
de vàlua i potencialitats molt variables, i deguts tant a testimonis dels fets 
com a autors de literatura de ficció: tes guerres impressionen tant tes per
sones i n'alteren t*nt la vida que molts astors han volgut contar tes seves 
experiències bèl·liques o bé han fet de la guerra el nucli de tes seves creacions. 

Si del que es tracta no és de fer història sinó d'ensenyar- ne a l'escola 
primària o secundària, aleshores, novel·listes, poetes i memorialistes ens són 
especialment profítosos perquè, en determinades ocasions, poden constituir 
una alternativa parcial i us complement ate materials de treball pròpiament 
històrics, cosa que molts ensenyants hem pogut comprovar. En efecte, tant 
la literatura de ficció com allò que s'ha escrit per a un mateix o per a la 
pròpia família, com els dietaris o tes cartes, inco.poren un seguit d'elements 
que difícilment compareixen a la documentació primària. Sovint es tracta 
de coses aparentment inútils per a la nostra comesa, com tes impressions 
produïdes pel camp de batalla quan surt el sol, l'emoció de descobrir unes 
flors enmig de la destrucció produïda per la guerra, l'enyor de la persona 
estimada, etc. Però de vegades s'hi poden recollir valuosos comentaris sobre 
tes condicions físiques del combat i l'estat d'ànim del combatent, descripcions 
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deb mètodes de Unit« o deb efecte« de ka «noes, o veninas matt personals 
de fets mes o menys decisiu» p a a k història que tntedea, així, més propers. 
I en això rau el gran avantatge d'aquestaUteratura, en k seva capacitat per a 
provocar empatia en un lector que necessita que tiacostk d tema que estudia 
perquè, • k teva edat, no sempre està «a condicioni de fer l'esforç de posar-
se ea el lloc deb altre« i de comprendre eb fets que s'estudien. Per aquesta 
via, ea canvi, li és fàcil d'identificar-se amb ma determinat personatge, real o 
fictici, situat ea un escenari allunyat, i d'imaginar Ien circumstàncies ea què 
varea viure I morir gent d'altres llocs i d'altres temp*. 

Dit d'altra manera, si allò que volem que eb alumnes sàpiguen és què va 
passar exactament a k batalk de Wittitock (18%), no eas podrem refiar 
gens de k descripció que ea Ca el Stmpttcni Stmpticsnmu$ de Grimmels-
hausen9*. Però no és probable que aquest sigui el nostr»» designi: segurament 
preferirem que els nens i adolescents es fada k paga de com era, ea general, 
k guerra al segle XVI I europeu i quia preu havia de pagar el pais que k 
pat;a. Si això is així, una explicació de caire exclusivament professoral, que 
es fonamenti ea 1 VnnumeTació de les característiques generals de k guerra 
d'aquesta èpo^a difícilment podrà competir ea k captació de l'atenció del« 
alumnes amb les descripcions que ea fa Grimmelshausen, víctima i mercenari 
ell mateix durant k Guerra del 'beata anys. 

En d'altres ocasions, k literatura de ficció no és valuosa pel fet que 
l'autor hagi estat protagonista o espectador d'allò que descriu, sinó perquè 
constitueix un boa "filtre" —si se'm permet k llicencia d'usar aquest terme— 
d'obres estrictament històriques. Per exemple, Salambó, de Fkubert, és un 
acostament a k Cartago de les guerres púniques molt més asseq-ible pels 
nostres alumnes que no pas el mateix Polibi, ea qui es fonamenta en gran part 
el sòlid treball reconstructs de Fkubert. La nove J-la eas permet informar-
nos, ea termes general*, sobre com eren k ciutat i els dos porti de Cartago; 
com funcionava un exèrcit de mercenaris i quins variadíssims elements ètnics 
el componien; com era un campament militar peak; quaes tàctiques de 
combat s'usaven, etc. És dar que, no k.¿ Fkubert qui eas proveeixi totes 
les dades; però si complementem amb d'altres elements les seves descripcions, 
el nivell de coneixement bàsic queda solida ~-i agradablement— assegurat: 
és difícil menysprear l'is didàctic d'obres com aquesta. 

En definitiva, comparteixo amb el novel·lista serbi Dobritsa Txósitx k 

"Setom Geoffrey Parker. lSSl.p m, «Ha <n* GrtHBtfafraatta b pMHt can • bat%lla 
èt Witutotk ét i» còpia f a » hteral èt U »eraiá alemanya d'«— deacripoé bèl·lica angleaa, 
referida • una batalla de finals del «egle XVI i enfada a Sit Philip Sydney 
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3.5.2.- Bibliografia 

3.5.2.1- BibÜograha bàsica i 

M ha aiguat bons treballi que prden lervir d'introducció ú tema de 
la història de la guerra. En castellà podem tenir en compte els de Cail-
lo j (1975), Cardona (1983). McNeill (1988), Montgomery (IBM) o Warty 
(1972). El de Caillois hi fa una aproximació sui generis però molt suggerí 
dora. Caruona fa un resum —excessivament breu i que demana ampliació— 
de la història dels exèrcits, McNeill relaciona els aspectes econòmic i tec
nològic amb Tevolnció de la guerra. Els dos darrers llibres són compadís 
més clàssics de la hist>ia bèl·lica. El del mariscal Montgomery li serveix, de 
tant en tant, per a recordar el teu pap«? actiu en la historia de la guerra97. 

En francès es pot trobar, per exemple, l'obra de Luden Poirier (1989); 
el diccionari diri^t per Andre Corvisier (1988) és una obra utilíssima però 
té l'inconvenient d'érser cei.trada oàsicament en els temes francesos; l'atlas 
dirigit per R. Hohnes (1919), versió francesa d'una obra anglesa, també és 
útil*0. Michael Howard fa un esplèndid resum de la guerra a la història 
d'Occident (1988). 

En anglès, s'edita la Fontana History of War and European Society de la 
qual n'han sortit algur.s volums (Be*:, 1982, V.G. Kiernar., 1912, Bond, 1914, 
Hak, 1985) i que té molt d'interès. L'obra de J.F.C. Puller (1946) «gueix 
essent valuosa. Pel que fa a Liddell Hart, el seu estudi d'evolució histórica 
de l'estratègia successivament a.npliat de« del l#29 al 1967 és esplèndid, 
tot i les crítiques que ha merescut (per exemple, les molt justificades de 
Martin Crevetd). No he pogut consultar l'obta d'Archer Jones (1987) però 
puc recomanar les tres monografies que John Keegan dedica a les batato 
d'Asincourt, Waterloo i ei S mme com una aproximació a les circumstàncies 

•¿nb els d'Aragó (vid F M) 
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més immediates i humanes del comba«; l'autor, professor de l'acadèmia mil
itar de Sandhurst, ha dedicat molta pagines a acostar te guerra al gran 
públic (1978). 

19 tasa tan recurrent de te inron. >etència militar, està molt ben tractat, 
des de diferents punts de vista, a Dix-m (1977) i Regan (i989). A l'obra 
compilada per Max Hastmgf (1989) hi ha un esplet mol* atractiu d'anècdotes 
de tota te història militar, i, com els dos anterior:, ens pot servir per a 
il·lustrar els fets de forma seriosa però poc encarcarada. 

La millor obra general sobre estratègia historic«« is la que va dirigir Pettr 
Paret el 1986 en subst: ució de l'homònima però ja periclitada que Earle 
havia dirigit a finals de te Segona Guerra Mundial i en te qual »na colla dels 
millors especialistes tracten el tema des de l'època de Maquiavel fint l'actual 
era atòmica. 

Finalment, hi ha algunes monografies útils sobre determinats tipus de 
guerres: la de John Ellis (1976) tracta te guerrilla; te de H.P. Willmott 
(1982), te guerra naval. El tema de la logística, tan absoluta—ot indispens-
\ble com menyst ingut en te historia de te «tierra és molt b-n tractat al llibre 
de Martin van Creveld (1985). A. Guillerni (1985) dedica el seu llibre a tes 
fortificacions i te marina d'Occident. Alguns ante -«, com l'outhoul i Carme 
' 19T7), Oervisier (1985) o Urlanis (1972) han dedicat els se is llibres al tema 
de tes baixes. 

De bones revotes especialitzades n*hi ha, però no sempre son fàcilment 
accessibles. A te Revista Española ie Defmm s'hi pot trobar informació 
bibliogràfica. De te vella Revuta de Hutòrta militar ja n'hem parlat més 
amunt. Darrerament s'ha iniciat te publicació de MAitana, amb planteja 
meets científics més consistents. La Rev%e internationale d Hutona Mtlt-
tatre publica un cop l'any un número monogràfic, amb aportacions en difer
ents llengües. També és anual ú War and Soctety New$letter que aporta 
te tttxa de tes publicacions recents relacionades amb el tema sempre que 
«gute llibres col·lectius o bé articles de revista. Els Mttelàrge$chtchtliche 
MiUtünnqtn publiquen articles en diverses Uengücs. 

D'altra banda, l'editorial britànica Ciprey publica tes monografies, dedi
cades sobretot é. unitats militar» concretes (hússars, aviadors, caçadors, etc) 
i, a part de bibliografia i glossari ofereix una iconografia molt útil. 

3.5.2.2.- Armes, armadures, uniformes 

trobar bibliografia sobre armament no és gaire difícil, ja que es tracta 
d'un tema que interessa els col·leccionistes i que té molts afeccionats. Ha 
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bitualment, es poden consultar obre» ben editades i il·lustrade; amb cura. 
Sobre maquines 4« guerra hi ha el llibre de Put* Young (19TS), excel·lent 
encara que difícil de trobar. Sobre IVOIUCM dels uiüformes, l'obra de Liliane 
i fred Funcken (1966). Sobre armament de foc hi ha molts treballs útüs, 
p. ex. Durdin, Mudra 1 Sada (1989), Myatt (1989), Pope (1969), o W.Y. 
Carman, (1963). Sobre I N armes de fix manufacturades a Ripoll, Graells 
(1983). Un llibre que mereix un lloc i t privilegi en aquest apartat é* l'obra 
de Martí de liquet sobre l'arnès dei cavaller medieval català, (1968) exhaurit 
i, desgraciadament, tense reedició, que jo sàpiga. 

3.5.2.3. Antiguitat 

Espero que se'm permeti la llicència d'incloure la prehistòria en aquest 
paràgraf, exclusivament per raó de comoditat. En efecte, hi ha algunes 
obres, com les *TA. Ferrill (1987) o Harmand (1985) que inclouen ambdós 
períodes. Totes dues són molt útüs. Desgraciadament, no he pogut consultar 
l'obra ¿'Andre Apnard (1967) que H'alguna mrnera és a l'origen dels nous 
enfocs de la historiografia francesa relativa a la guerra antiga. Però sí quv 
he disposat de les obres dirigides per J.P. Brisson (1969) o J.C. Vernant 
(1968, i les d'Y. Garlan (1972 i 1989). Un article de Raoul Lorus (l'.«85) 
exposa l'estat de la qüestió en la recerca francesa referida a Grècia. Les 
obres col·lectives compilades per Brisson i Vernant són esplèndides i la més 
recent de Garlan és especialment suggeridora. Sob.« diversos aspectes de la 
guerra a la Grècia clàssica es poden consultar J K. Anderson (1970) o D.V. 
Engels (1978). Per a Roma, a part del ja citat de ßrisson, »•* peden utilitsar 
els de Gabba (1976) H.M.D. Pariu» (1971 ),o Wittes (1972), sobre l'exèrcit. 
el d'Adcock (1963), sobre problemes estratèfics i tàctics; el d Arther Ferrill 
(1986) sobre les causes militars de la caiguda de l'imperi romà d'occident. 
L'obra de Wiliam W. Hams (1989), dedicada a la guerra i l'imperialisme 
durant l'era republicana em sembla "specielment brillant, ben documentada 
i útil, pel fet que imbrica el paper de la guerra en la societat romana. 

Bona part de la literatura clàssica tracta la guma o bé s'hi troben re
ferències. No cal citar tr* obres més conegudes — Liada, Odissea, els tràgics, 
els historiadors—. Pe-ò paga la pena record*.- l'especial utilitat d'alf net 
comèdies gregues i Matines que ridiculitsen extremament els mercenaris, com 
el Pi/rgopoltmce (és a dir, Tenson-adcr-de-places-fortes") de Plante o el 
Tkrmmm ("l'agosarat") de Terenci. Una versió oposada, en què els mer
cenaris —cartaginesos, ara— hi surten sense caricaturiza.- i amb tota la 
seva dimensió humana és la que ofereix la novel »a Saiambó, de Flaubert. 
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3.5.2.4. - Edat mitiana 

L'obra general me« completa í útil sobre la guerra a l'Edat mitjana és la 
de Philippe Contamine (1984), peté també sen profitoses la clástica de Sir 
Charles Ornan (1953) l'edició original i « la qual es del 1884, o la de J.F. 
Verbruggen (1977), que, malhauradament, hm quedat i o n del meu abast. 
L'obra i t Koch, Hogg i Gwynjones (1981) és molt ben il·lustrada i dedica 
molt d'espai ab inicis de In armes é t foc Ea aquest mateix sentit i també 
per a la primera part de l'Fdat Moderna, es especialment útil l'obra clàssics 
de Cario Cipolla (1967) inexplicablement no reeditada. 

Sobre els aspecte culturals de la guerra, vegi's a Franco Cardini (1982) 
que també arriba fins l'època moderna; sobre la cavalleria, el treball brillant 
(encara que discutible segons la meva modesta opinió) de Maurice Keen 
(1986); Tobra col·lectiva coordinada per J. Gillingham i J.C. Holt (1984) 
conté alguns articles memorables sobre é paper de la guerra en aquests 

Sobre els bisantins es pot consultar l'obra de Heath (1979), sobre els 
saxons, víquings i ncrmands, la de Wise (1979), sobre els mongols, la de 
Turnbull (1980), sobre els àrabs, les de Jean- Paul Chamay (1984 i 1986); 
sobre les Croades, el elàstic Sir Steve landman (1973) —l'edició original 
del qual és del 1951-1954— segueix essent valuós; es pot complementar amb 
l'obra, atractiva i alliçonadora d*Amte Maalouf (1989). Per a la guerra dels 
Cent anys, es poden consultar l'obra de Philippe Contamine, molt a l'abast 
(1989), o la d'Allmand (1990) més amplia. L'obra de Georgas Duby (1973) 
ét «na reconstrucció molt Muida i detali&òa de la batalla de Bouvines (27 de 
Juliol, 1-14). 

També la literatura medieval ofereix un lloc privilegiat a la guerra; des 
de Tepica, el poema del Cid o la cançó de Roland a la Urica de Guillem 
de Berguedà o Batraad de Born, als memorialist«, com Philippe de Com-
mynes, els cronistes com Froissart o Montaner, elt tractadista com Llull o 
Christfest de Pisan, tots li atorguen un enorme protagoxiisme. 

3.5.2.5.- Edat Moderna 

l>es apr^Tl̂ tacions més globals al paper de la guerra en la primera part 
é> Vfedat moderna son l'excel·lent obra de Hak (1985) i la d> David G. 
Chandler (1980). Sobre la revolució militar d'aquesta mateixa etapa, hi ha 
l'obra esplèndida de Geoffrey Parker (1999), que descabdella el fil llançat 
per M. Roberts per primera vegada el 1954, (reimp., 1967). Del mateix G. 
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Paite , en col·laboració amb Angela Parker, tregi'i una obra de divulgació 
molt útil (1877). Corvisier (1976) tracta let relaciona entre el» exèrcit« i let 
societats europeet tot al llarg de l'Edat moderna. Rothenberg (1986), m 
la tem col·laboració en l'obra ja citada de Peter Paret »itua aiguat grass 
general» ca el context de la revolució militar. Sobre l'Antic Règim, vegi's 
l'útil síntesi de R.L. Blanco Valdés (1988, cap. 1) i Finer (197S). Duffy 
(1980), tracta els lligam» entre l'Estat i la revolució militar. Sobre el paper 
jugat per la guerra en la decadència hispànica, I.A.A. Thompson (1981) i 
també Parker (1976). Sobre la guerra del» Trenta anys, Parker (1988). Sobre 
l'exèrcit prussià, Gordon Craig (1964) és una obra clàssica i arriba fina la 
Segona guerra mundial. Sobre la guerra al tombant del» ss. XVII a XVIII, 
David Chandler (1976) té el reconeixement general. Duffy (1976) s'ocupa de 
les fortificacions des de mitjan ». XVII fins a mitjan XIX. Sobre els origen» 
del poder naval britànic i la seva davallada, vegi't Paul M. Kennedy (1983). 
Sobre l'evolució de la guerra al llarg del segle XVIII, l'aportació de R.R. 
Palmer a l'obra de E. Paret (1986) i la primera put del llibre d'Addington 
(1985). 

L'obra de He« Strarhan (1984) inclou des d'aproximadament el 1700 
fins l'època actual, però té l'inconveuient d'ocultar determinat» aspectes de 
la guerra, com és ara el seguit d'errades militars dels anys 1914*1918. 

A part d'aquestes obres especialittades, n'hi ha d'altres, com biografies 
o literatura de ficció que també ens poden ser d'utilitat en tractar aquest 
període. De la primera mena, podríem com— «r amb l'obra de Golo Mann 
sobre Wallenstein (1978) general del U. ool imperial durant la guerra dels 
Trenta anys i un dels personatges més llampants de la milícia i les finances 
de l'època. En canvi, J.M. Cot*ío (1956) i A Marichalar (19S2) ens ofereixen 
let vides dels soldat s: de base autobiogràfica el primer, centrada en el terribk 
capità Julián Romero el segon. A la Vtda y hecho» de Ettebanülo González 
s'hi troba la batalla de Nòrdlingen (1634), el Srátpbctss Simpltctsttmiu de 
Grimmelshauten descriu amb amargor l'Alemanya de la guerra dels Trenta 
anys, i a Trutram Shanäy, de Lawrence Sterne »'hi donen versions molt 
còmiques i interessants de la guerra de final» del s. XVII, sobre tot de la 
guerra de setge, especialitat del simpàtic oncle Toby. Sobre el segle XVIII 
hi ha l'esplèndida novel·la de W. Thackeray Barry Lyndon, que descriu la 
guerra dels Set anys. Es pot trobar una versió i ctual de la «nerra dels trenta 
anys a Encuentro en Telgte, de Günther Grass. 

3.5.2.6.- Edat Contemporània 1789-1914 
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Per a leí fierres de l'època de la Revolució francesa i l'imperi napoleònic 
ton profitosos els treballt de Bertaud (1979) 1 Bett (1982). Sobre I N in
fluències rebudes per Napoleó vegi's «1 llibre, enormement suggeridor, de 
Liddell Hart (1969). Sobre l'art militar napoleònic, entre molta d'altra bib
liografia, es poden consultar Chandler (1967), Paret (1986) o G. Rothenberg 
(1977). Pels lligams entre la guerra 1 la Hisenda d'aquest període, Fontana 
i Gamboa (1986), obra referida a Espanya. 

Pel conjunt del segle XIX, entre 1815 i 1914, vegi's William McElwee 
(1974), pel que fa a l'evolució de les form« i els dements del combat; Ed
ward M. Spien (1980) tracta el paper de l'exèrcit a la societat britànica en 
el mateix període. Sobre l'evolució del combatent i el paper del reclutament 
dels "quintos", vegi's l'obra de Hiña Sab» de Bohigas (1974). Sobre les 
relacions entre guerra i induït rialit sació, i a part de la bibliografia ja citada, 
Trebilcock (1981 i 1973). Pel que fa ab grans pensadors militars de l'època, 
i de més a més del volum de LiddeU Hart sobre Napoleó, que també parla 
de Jomini i Clausewiti, vegi's: Shy ('986), que tracta de Jomini, i Paret 
(1986), que es refereix a Clausewiti; Holborn (1986) escriu sobre la formació 
de l'Estat Major prussià, i Earle (1986), sobre d pensament militar d'alguns 
economistes. Sobre l'exèrcit rus, Curtiss (1965); sobre l'estratègia nordamer-
icana, Weigley (1986); Per a la guerra de Crimea, i a part dels comentaris de 
F. Engel» (1975), vegi's Brisen D. Gooch (1959). Gordon Craig té una obra 
molt prestigiosa dedicada a la batalla de Sadowa (o Königsgrats) (1965). 
Per a la guerra de Secessió nordamericana, J. Néré en fa un resum (1965). 
Per a la guerra Francoprusiiana, hi ha l'obra »superada de Michael Howard 
(1961), mentre Stephane Audoin Rouseau (1989) tracta la vida dels france
sos en aquests anys. Brian Bond inclou en d seu Ubre (1984) d període que 
va dd 1870 al 1970. Pakenham (1979) escriu sobre la guerra dels boers. 

Sobre d paper dd ferrocarril en l'evolució de la guerra, Westwood (1980). 
El Service Histoiique de la Marine de França va promoure un interessant 
Col·loqui sobre Marina i tècnica durant d segle XIX (1987). Sobre la marina 
britànica, de més a més dd ja citat de P. Kennedy (1983), Christopher J. 
Bartlett (1963). Sobre les guerres colonials, V.G. Kiernan (1982), David R. 
Headrick (1989) i Douglas Porch (1986). 

En l'àmbit de la literatura de ficció hi ha diversos tractaments de les 
guerres napoleòniques. A EU Buddenbrook, de Thomas Mann hi ha l'episodi 
de l'impacte de l'arribada de les tropes napoleòniques a l'Alemanya nòrdica. 
El tàndem Erkman Chatían li ha dedicat dues novel·les: Un recinte dd 1813 
i Waterloo. A La Cartoixa dt Parma s'hi troba la batalla de Waterloo vista 
per un noi de quinte anys, i a La gmrra i la pau, una versió molt interessant 
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del« aconteixements i t la guerra a Rússia, encara que algunes dades hagin 
rebut va tractc*nent literari allunyat de la realitat. 

Sobre let guerres relacionades amb In unificacions es pot llegir el classic 
del pacifisme A «ast les armes, de la baronessa txeca Bertha von Suttner. 
Guy de Maupassant té elgui is relat» esplèndids amb la guerra francoprus-
siana com a fons, i Rudyard Kipling, tan conegut pel seu exagerat patrio
tisme, va escriure alguns contes i poemes «mbientats a les guerres imperials 
i dels bòers. El 1892 Zok va escriure La Debacle, en k qual tracta k der
rota francesa del 1870-71. El conegut llibre de lectures escolars d'Edmondo 
de Amicis, Cor conté molts relats patriòtics sobte les guerres contra el« 
austríacs. Lc marta ée RadeUkf, de Joseph Roth se centra en el paper de 
l'exèrcit a l'imperi austro-hangares en els decennis anteriors a k Primera 
guerra mundial. 

3.5.2.7.- Eii classics del pensament militar 

La ciència militar no sempre ens és accesible, però en determinades oca
sions ens pot resultar necesaria per a completar k nost.-a visió de conjunt 
sobre un període determinat. 

Deixant de banda els autors aliens a tes nostres tradicions culturals i 
civilitsatòries, coin el xinès Sun-Tsú, ens podem fixar en alguns autors antics, 
com Cèsar o Polibi, y»e*ò, sobretot, el Xenofont de k Ctropèdta, que Liddell 
Hart considerava un dels ir'Jor llibres de text militars. 

De l'Edat Mitjana, que es va inspirar en Vegeci (De re miiitan), ens 
han quedat tractats militars importants, alguns dels quak, curiosament, son 
deguts a una mà feroenima com Le time ie$ fat* d'armes et de la ckerilene 
o YEjnstre d'Othea i Hector, de Christine de Pisan. 

Per a l'Edat Moderna són adequats les Revertes de Maurici, mariscal de 
Saxottk, o 1'Essai General de (ochave de Guibert. L'Ennelopèdta de Diderot 
ofereix una mostra gràfica del saber militar de l'època molt atractiva. Jay 
Luvaas (1966) tria i comenta alguns textos militars de Frederic el Gran de 
Prussia. 

Per a l'Edat contemporània hi ha les obres d'esperit oposat de Jomixü 
i von Ckusewits, el Tracta! i De Im ferm, respectivament; els articles de 
tema militar d'Engels, els estudis sobre el combat d'Ardant du Picq o els 
nombrosos llibres de Sir Basil H. Liddell Hart (Estratègia, L'olíra banda del 
t*ró, etc). 

lambé es poden trobar algunes seleccions d'escrits, com les d'Azar Gat 
(1989) o k del mateix Liddell Hart (1978). 

im 



Entre el» dankt es lanyc t el nét important és Jote Almirante (IMS i 
1989). 

3.5.2.8.- Biblioteques, museus i institucions especialitsades 

Al nostre país no hi ha gaire institucions ai entitats destinades a pro
moure el coneixement de la guerra tn el pastat. Amb tart, el Muten Mi. ri
del Castell de Montjuïc, a Barcelona, té una bona exposició d'armes i at
uells bèl·lics. D'altra banda, la biblioteca de la capitania de la Regió militar 
dels Pirineus, al Passeig de Colom 14, de Barcelona, ofereix un fons enorme, 
encara que proveït molt desigualment i amb una classificació bibliogràfica 
problemàtica. Ofereix horari d'atenció al públic en general. A Madrid, et 
pot consultar una bona biblioteca sobre d temu la del Servicio Histórico 
Militar (c. dels Mártires de Alcalá 9). A Mont pellet, a la Universitat Paul 
Valéry, hi ha d Centre d'Histoire Militaire et etudes de defense nationale, que 
dirigeix Jules Mamin, i que disposa d'una biblioteca ben assortida (Route 
de Mende, boòte póstale 5043,34032, Montpeller. Tef. (07) 14200). A Pad« 
hi ha d Musée de l'armée, a l'Fótel National des Invalides i a, 1« Bourget, 
d Musée de l'air et de l'espace. EI Chateau de Vincennes acull la comissió 
francesa de la Comistión Intemationde d'Histoire Militaire (94.304 Vicennes 
Cedex poste 3447, tdf, 374.ll.5S). Al mateix castell hi ha ds arxius militars 
dd Service historiqu« de l'armée. El Museo Storico Italiano della Guerra et 
troba al Castelló Véneto, a Rovereto, a la vora de Trento. 

Llmperid war Museum, de Londres ofereix materid bèl·lic només d'ençà 
de la Prunera guerra mundid pero di.posa d'una biblioteca modèl·lica, d'un 
important centre de documentació (fotogràfica, magnetofónica, iconogràfica) 
i un gabinet pedagògic dd qud ja hem parlat abans. (Lambeth Road, Lon 
don SE16HZ. Tdf. 017351922). Ea canvi, l'Armée Museum d'Estocolm, que 
conté una col·lecció d'estendards militars sense parió, tot just està engegant 
d seu departament d'explotació pedagògica dd fons. (Box 14095, S-10441, 
Stockholm). 

3.6. Conclusions a la Primera part 

Aquests capítols han volgut mostrar que la guerra no es considera un 
tema digne d'ésser explicat amb deteniment a les nostres escoto i que, ha
bitualment, se la utilitsa com a simple fita cronològica sense aprofundir gens 
en la teva descripció ni en els lligams que les teves ^araetefíttiqnes puguin 
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tenir aab la resta de 1» dades socioeconòmiques i polít ique» del període que 
es tracti. Aquesta opció depèn i« cam« diverses, tant subjectives i pròpies 
del decantament personal dels mestres com objectives, derivades de l'oferta 
de materials històrics susceptibles d'engrescar elt professors i proveir los de 
fonaments per a la seva t a s e 

També s'han posat de manifest els «reus inconvenients que suposa bande
jar els fets bèl·lics a l'hora d'ensenyar Ciències Socials, tant pel fet d'ignorar 
una activitat que la majoria de les societats humanes ha practicat —i prac
tica— de forma molt reiterada com per les possibilitats de dissectionar els 
valors, les actituds i els comportaments a què donen lloc aquestes activitats 
eminentment destructives. 

Finalment, s'ha evidenciat la possibilitat d'incorporar a les nostres aules 
aquests continguts específics relacionats amb la historia de la guerra amb 
la presentació d'un recull d'elements bàsics i disponibles per a utilitsar ab 
ensenvaments primari i secundari, tant en continguts fsxtuals, conceptu
als i dt valors com en materials útils per a proveir els mestres i professors 
dels coneixements indispensables i possibilitar-los la preparació d'activitats 
d'aprenentatge. Un cop demostrat que la guerra s'ha d'ensenyar, que aquest 
ensenyament es pot fer bc.i fot des del punt de vista professional i que, a 
més, resulta socialment rellevant, dediquem la Segona part d'aquesta tesi a 
oferir un exemple de tercer nivel de concreció que se centra entorn de la 
Primera guerra mundial. 
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SEGONA PART 

PROPOSTA D'UN TERCER NIVELL 
DE CONCRECIÓ CENTRAT ENTORN 
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 



CAPÍTOL I.- INTRODUCCIÓ 

La primera part d'aquesta tesi teak com a objectiu el demostrar que k 
docència de k guerra és gairebé absent de les nostres escoles i que aquesta 
absència és injustificable, tant des del punt de vista dels continguts factuals 
i conceptuals de les Ciències Socials com de les necessitats més elementals 
de l'educació en valori. Éi a dir, que l'absència de k guerra no sols desval
ora indiscutiblement la potència explicativa de les Ciències Socials sine que 
..amb* les desproveeix d'una part de k seva capacitat per a connectar els 
afeases amb k realitat social, present o passada, i facilita k preeminència 
de les interpretacions ofendas pels mitjans de comunicació de masses amb 
criteris morals no semple acceptables. 

Igualment, en k primera part s'hi exposaven ona sèrie de pautes i in
struments d'anàlisi adients per a tractar els fenòmens bèl·lics més o menys 
sistemàticament en els currícuk de Ciències Social* adreçats als ensenya
ments primari i secundari. 

Aquesta segona part, en cae vi, presenta un exemple de tractament de 
k guerra en un curriculum de Ciències Socials adreçat als ensenyaments 
secundaris, amb l'objectiu de demostrar les possibilitats d'aplicació pràctica 
a k nostra escok, dels principis que s'han propugnat a k primera part. 

El tema escollit per a exemplificar k idoneïtat i les capacitats didàctiques 
i educatives dels temes bèl·lics ha estat k Primera guerra mundial". Aquest 
tema ha estat habitualment present en les nostres programacions, encara que 
ren pocs els elements pròpiament bèl·lics que se n'expliquen, i k mostra és 
el tractament rebut als libres de text100. 

Sigui com vulgui, k Prunera guerra mundial ocupa un lloc central en k 
història contemporània. És un tombant històric determinant: és la primera 
guerra imperialista de redistribució combatuda amb mitjans industrials i a 
gran esrak, i amb elk s'hi relacionen alguns fets fonamentals, com l'es
fondrament de diversos imperis dinàstics, k compareixença de nous Estats 

**La tri« fea decstifMBMBt influid« pet una convers« amb ei professor Jaatp Fontan«, a 
qui he d'agrair el m ajut ona vegada met 

"K'Per a comprovar acatat« afirmació, vegi'» l'epígraf 1.3 de la primera port 
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«uropcus, I« modificado de' map« cokmid, l'eclosió d« la primera revolució 
socialista reeixida, etc.101. A ella s'ha d« recòi *r per a explicar part 4« les 
tensions sodopolítiques actuáis, com ate capgiraments de l'Europa central i 
oriental i tes crisis dal Pròxim Orient. 

D'altra banda, l'aUunyament en d temps és suficient >er a permetre prou 
perspectiva i una historiografia abundosa103. Però la bibliografia publicada 
no pertany pas tota al capítol historiogràfic. En efecte, els quatre anys i 
escaig que va durar d conflicte vas aportar una experiencia tremenda a tots 
els combatents, que s'enfrontaven per primera vegada al fet atuldor de la 
matenaUhlacht o "guerra de materiaT, i a la poblado civil, que es va trobar 
introduïda ea l'engranatge de l'esforç a ultrança de la guerra toUL Con
vençuts d'haver assistit a fets dedsius, molts combatents — alfabetittatt 
per primera vegada a gran escala, almenys en alguns paños bel·ligerants— 
en» han deixat una gran profusió de memories, dietaris, reflexions, corre
spondència, narrativa i obra poètica, fonamentada en les seves vivències del 
front. També la poblado civil va vete deixar constancia dels seus anys de 
guerra. Disposar d'aquest devessall de literatura és un avantatge incommen
surable. 

El tractament de la Primera guerra mundial es contempla des de dos 
punts de vista diferents, que corresponen a les dues seccions que conté aque
sta segona part. La primera secció es dedica a la presentado d'alguns as
pectes histèrics de la guerra, de tractament escolar poc freqüent. A la segona, 
l'hi fan algunes propostes adreçades a estructurar tercers nivells de concreció 
més o menys centrats en el tema de la Primera guerra mundial. 

La primera secció té com a objectiu complementar el que els mestres i 
professors ja saben de la guerra, —és a dir, causes i conseqüències i evolució 
política del conflicte— amb aquells aspectes que normalment es negligeixen, 
és a dir, 1 actuació militar i alguns aspectes socioeconomics i culturals que 
l'hi relacionen. La segona secció pretén exclusivament suggerir possibilitats 
d'estructuració delí continguts del tema —factuals, de valors, procedimen 
tais— adaptables a les necessitats dd curriculum amb què es treballi. 

En general, he procurat de donar bibliografia suficient per tal de facilitar 
l'ampliació de coneixements i he deixat constancia de ks polèmiques que 
han tingut lloc sempre que m'han semblat significatives. Alguns temes s'han 
tractat àmpliament en el convenciment que, per a ensenyar, sempre »'ha de 

" ' »egeu els map««.. 
1 "* Malgrat ela anjrt transcorreguts, l'apassionament d:1s aaten »o ha minvat faite, »egons 

demostra per exemple U polèmica que meare e» manté «ate« la incompetència professional 
del general britànic Douglas Haig. Vegj's: Diïon (1977), Regan ( l f t t ) , Terraine (1M2) 
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saber molt més del tema que s'explica que allò que te r.'exposa a classe: 
els ensenyants estem «vetáis a considerar desitjable la possessió d'un petit 
"iceberg" de coneixements, de part visible canviant segons fet circumstancies 
però amb un centre de gravetat pr<M profund per a garantir-ne la solidesa. 
De tota manera, voldria deixar constància que efe capítols que componen 
aquesta primera secció no pretenen pas fer un estat de la qüestió exhaustiu 
dels aspectes militars o socioeconomics de la Primera guerra mundial: amb 
ells be volgut, només, fer d'intermediària i acostar ab enrenyants de Ciències 
Socials els materials que m'han semblat fonamentals per a poder tractar el 
tema de fe, Gran guerra. Els criteris de tractament i de selecció de bibliografia 
s'exposen tot seguit. 

Efe especialistes consideren que és al front occidental allà on es guanya i 
es perd la Gran guerra. Per això i perquè és allà on fes innovacions tàctiques i 
de materiel són més nombroses, el front occidental es tracta amb preferència 
als altres. També l'actuació de fes pans potències frueix de més espai no 
només perquè és la decisiva sinó també perquè ha gener-t major quantitat 
d'anàlisi«. 

De tota manera, el material historiogràfic analitsat pateix, en general, 
d'ailò que en podríem dir etnocentrisme: molts autors es limiten a tractar 
fes activitats bèl·liques dels seos connaturals i obliden fes dels altres ni que 
siguin aliats: la batalla del Somme, per exemple, pot passar per un com
bat entre britànics i alemanys si s'utilitsa determinada bibliografia britànica 
(John Keegan, 1976, o Macdonald, 1989) i s'han de veure textos francesos 
per a descobrir que, de fet, els combatents procedien de tres Estats. En el 
mateix sentit, efe autors que tracte« la innovació tàctica, com Gudmunds-
sor (1989) o Lupfer (1981), no mencionen fes ofensives de Pétain de l'any 
191? mentre Pedroncini s'ocupa gairebé en exclusiva de la valoració posi
tiva d'aquest general. Stephen Brooks (1980) explica detalladament l'èxit 
britànic a Cambrai, el 191?, sense fer la més mínima al·lusió al contraatac 
alemany quasi immediat que en va anorrear tots efe efectes. D'altra banda, 
francesos i britànics obliden el front oriental i gran part de la informació 
de què es disposava fins a l'obra —importantíssima en molts concepte»— 
de Norman Stone (197S) procedia de Liddell Hart, que l'havia obtinguda de 
fonts alemanyes especialment esbiaixades. Per tot plegat, he intentat fer un 
esforç, reeixit o no, d'equilibrar fet fonts d'informació i fes valoracions. 

També aquí voldria justificar l'ús reiterat i aparentment «xcessiu de mate
rial literari per tal de descriure i il·lustrar determinat! aspectes de la guerra. 
Tal com s'ha avançat, la Primera guerra mundial va provocar una veritable 
massa de literatura testimonial i de ficció, de volum, interés i qualitat diver 
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sos segons d paí* que ei tracti, Per ezempk, a Itàlk ton mama* é» escrits 
o kt mnàrin déte simples soldats rasos: en aquells anys, cas diu Lucio 
Ceva(19S8, p. 92), eh ktelectuah eren quasi sempre oficiaU i k majork de 
k tropa era analfabeta. En canvi, a k Gran Bretanya hi ha una veritabk 
Uteratura "nadonal", no resernda només a les classes superiors -és a dir, als 
oficials—, amb pott de referenck populars i accessibles a tots, i aquest fet 
marca els resultats literaris de k guerra a Gran Bretanya (Fussell, 1977)103. 

Les raons generals de Tus de k literatura no estrictament històrica com 
a instrument descriptiv en l'aplicació didàctica de k història de k guerra ja 
han estat exposades a k Primera Part d'aquesta tesi, d« manera que aquí 
ens limitarem als textos usats per a k Primera guerra mundial, que fan 
part de diverses categories: periodístics procedents sobretot dels diaris de 
trinxera francesos; relats confegits a partir de notes preses al front; diaris o 
cartes personals i, finalment, k poesia i les obres de ficció ambientades en 
k guerra. En gairebé tots els casos, els autors son combatents de diverses 
categories. És evident que les possibilitats d'aplicació de cadascun d'aquests 
generes son diferents. Pel que fa a k seva fiíbilitat, però, convé tenir present 
que, com diu Robert Graves 

"les memòries de qui hagi viscut les pitjors experiències de k 
guerra de trinxeres no son veritables si no contenen una bona 
proporció de falsetat". 

(Paul FusseU, 1986, p. 345). 

Aquesta provocativa afirmació es pot interpretar en el sentit que l'horror 
de k guerra, que d lector no ha viscut, només es pot transmetre % base 
d'imatges literàries i exageracions que l'ajudin a posar-se en una situació 
que, d'altra banda, sembkva irreal ab pretagoaistes mateixos dels fets, ék 
absorbia i els trasbalsava el« sentits. 

Paul Pussell, reconegut analista de k literatura anglesa de k Primera 
guerra mundial bo i tractant tres famosos autors —Siggfried Sassoon, Robert 
Graves i Edmund Blonden— conclou que tots tres havien descobert que 
qualsevol testimoni sobre l'experiència de k guerra s'havia de posar sota 
l'ègida d'un esquema derivat de l'art (1986, p. 327). És a dir, que no es 
podia oferir un llibre que posés, simplement, un fet darrera l'altre, sinó que 
calk establir-hi un esquema pievi, una impostació artística. 

'Tanmateix, nomé* I» pegat far i t d'aqaesta M M literària ta proporció desequi
librada, ca fnabó de hm imitaria— del MM « M Í M B M linguistic i d« let dificultats 
d'accedir, d» de Barcelona. • determisada bibltogxafia 
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l a el mateix sentit, el fotògraf Frank Hurley contiderava que 

tl'i 
del fang, el coratge, k grandària i l'horror de 

kUaitaalfroBt104*'. 

Et tracta, en definitiva, de vivènciet potter involuntàriament modifi-
k memòrk o bé volgudament deformades per tal d'oferir ena 

méi adequada delí fett, però valuotet per tal com nosaltres 
pat el protagonista predi del relat de Jünger ni k data ex

acta d'allò que ens explica Louis Barthat. Tanmateix, el fet que en algunes 
dades bàsiques —com ton ek combats, com els pateixen homes i paisatges, 
etc.— hi coincideixin autors molt diversot ens permet d'usar aquestes fonts 
complementàries amb k convicció de k teva pertinèncialus. 

El conjunt de k primer* secció et divideix em tit capítols: el primer tracta 
de respondre a k pregunta genèrica "com és aquetta guerra?", i s'hi descriu 
Tevolució de les formet de combat en els diversos fronts. La finalitat debt 
següents és justificar perquè k guerra ét com ét, i, per explicar-ho, s'ocupen 
de k forma en què et concebeix i dirigeix, dels objectius que pretén i de k 
manera en què s'organiti* el teu proveïment, tant de material de combat 
com en combatents. La segona secció et compon d'un capítol únic. 
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Secció I 

Algunes contribnciont a l'anàlisi 
de la Primera Cuerra Mundial 



CAPÍTOL 2. - COMBAT I QÜOUDIANITAT AM DIVERSOS FEONTS 

2.1.- Introducció 

Aquest capítol et dedica « l'anàlisi de la Primera guerra mundial des 
del punt de vista més concret, immediat i elemental: la descripció de les 
activitats dels exèrcits bel·ligerants als diferents camps de batalla tot al 
llarg dels quatre anys i escaig que durà el conflicte. 

El centre temàtic és doble, i el constitueixen els només que combatien i la 
manera en què bo feien. És a dir, que s'hi plant »gen, d'una banda, l'evolució 
de la tàctica, amb els canvis a l'organització, disposició i actuació de les 
tropes i tos innovación? tècniques en l'armament, i, d'altre banda, l'existència 
quotidiana dels combatents, amb tos incomoditats, els sofriments, la por i tos 
humiliacions que la caractericen. La decisió de no separar aquests dos eixos 
temàtics ha provocat que l'extensió d'aquest capítol pugui semblar excessiva. 

Aquest plantejarrent, que capgira l'enfoc mes habitual, posposa la res 
olució de molts dels problemes perquè, en no veure* s hi altra cosa que els 
camps de batalla, s'ignoren la majoria de centres de decisió externs a ells 
—que són molts—, i l'origen i tos vicissituds dels elements que s'hi troben, 
incloent-hi els mateixos combatents i el seu armament. 

De la jerarquia militar només se'ns fil present i proper aquell sector que es 
troba en contacte directe amb tos tropes, generalment, suboficials i oficials 
de baixa graduació. L'anàlisi to tos característiques i actuació dels caps 
militars té el seu lloc al capítol següent, i als mitjans de proveiment del 
camp de batalla —combatents i matérteJ— se'ls destinen els dos capítols 
subsegüents. Tal com ja ha estat advertit, el front occidental acapara una 
proporció molt gran de la descripció tant de tos formes de combat com de la 
quotidianitat de tos tropes. 

Aqu * capítol és no sols el més llarg sinó el més carregat de texto» proce
dents de la literatura de ficció o de memories i correspondència personals, 
etc. L'explicació és evident: la major part de la literatura de creació i de tos 
memòries personals tracta no pas el» temes més abstractes de l'estratègia, 
la diplomàcia i l'alta política, sinó que descriu l'aspecte físic i to« petjades 
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vivencials que deixava el combat, és a dir, la part més manifesta, immediata 
i colpidora de la guerra. És per això que he volgut il·lustrar la reaü tat dels 
camps de batalte amb els testimonis existents, Es podria adduir que amb 
una simple anotació que cités quins autors tractem aquest o aquell detall 
n'hi podria haver hagut prou. És possible. Malgrat tot, m'he estimat més 
de reproduir fragments literaris amb una certa inmoderado perquè la teva 
lectura sens dubte suggerirà més cotes i seduirà més el lector que no pas la 
simple citació, oi més quan un hom es pot adonar així de les potencialitats 
didàctiques que enclou cadascun dels texto*. 

El criteri per a dividir el capítol ha estat doble; en primer lloc, cronològic, 
per tal de poder vetllar l'evolució de tes formes de combat, cosa que s'ha 
seguit forca detalladament al front occidental. I, en segon lloc, el criteri 
espacial, que ha servit per anaütsar independentment els diversos fronts: 
l'oriental, la guerra en mar, l'Orient Mitjà, la guerra de muntanya i la guerra 
colonial. El capítol es tanca amb algunes consideracions sobre les baixes i la 
destrucció provocades pel combat. 

2.2.- Els inicis de la guerra 

l a guerra comença amb grans maniobres ofensives. Masses d'infanteria 
i cavalleria es desplacen centenars de quilometres, en ferrocarril sempre que 
n'hi ha, a cavall i a peu, acompanyades per grans trens de bagatges i nom
broses ~xt» d'artilleria de campanya. Els exèrcits alemanys ataquen Bèlgica 
i França, França ataca Alemanya, Rússia ataca Alemanya, Àustria Hongria 
ataca Serbia. 

Aquestes maniobres ofensives pretenen situar tes tropes en te milter 
posició per atacar l'adversari i derrotar-te, en un cop decisiu, si és possible, 
cosa que no s'aconsegueix en cap dels dos fronts més importants: l'occidental 
i l'oriental (vegi's mapa 3). Però els resultats decebedors no t'adiuen amb 
l'enormitat de tes baixes, ja que l'agost del 1914 es caracteritta pel fet que 

"tots els exèrcits europeus s'havien posat d'acord tàcitament per 
a tractar lo com a peca de museu de la guerra del segle XIX 
més que no pas com a expressió de tes noves possibilitats de què 
disposaven els soldats del segle XX. Els homes ho van pagar molt 
car: hi va haver més morts durant aquest me*, que en cap altre 
de posterior (l'exèrcit d'Àustria-Hongria arriba al 151914)". 

(N. Stone, 1985, p. 45). 
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»ota te 
er» així: • In Ardennes, 1'agost 

i » H M i 
L'avenç et fa, 

de ka files dt la qual i&crementa 
de l'armament modern: artilleria de tir 

de repetició. D'altra banda, alguns bel·ligerant! 

metàl·lics que e« fan fàcil objecte dels tiradors. Algunes 
unitats de cavalleria, com «te < 
metàl·lica. Els inconvenients d*a 
paraules d'Oskar Kokoschka: 

"(...) al començament BO anàvem pas de gris. Els nostres uni
formes, vermells, blans i blancs, es veien massa, i, mentre avan
çava, em sentia espiat per un enemic invisible amagat en el dens 
i fosc fullatge delí boscos"*". 

Els tres fronts oberts inicialment evolucionen de manera diferent. Serbia 
aconsegueix d'expulsar les forces invasores attstrohongareses després de cinc 
mesos de combats duríssims per a tots dos contendents. Aquest triomf, 
aparentment sorprenent, t * deu no sols alt errors del comandament de les 
tropes imperials107, sinó també a la manca d'experiència bèl·lica real (la 
darrera guerra en què havia combatut l'imperi austro-hongarès havia es
tat el 1866) davant unes tropes sèrbies ben entrenades per les dues guerres 
balcàniques (1912-1913) i ben dirigides pel veil voivoda Putnik (Dimitrije 
Djorjevic, 19SS, p. 576). 

En efecte, la situació de les tropes del doble imperi era més aviat patética, 
tal com mostra Jaroslav Hasék: 

"Un caporal, el nom del qual no recordo, li va ordenar a la 
seva gent que cantés "Els serbis han de saber que nosaltres els 
austríacs som els vencedors*'. Però algú li va clavar una puntada 
de peu al cul tan forta que va anar a parar als rails del tren. 
(...) a una distància com d'aquí a aquells arbres, ja petaven els 

' »utobtocrafw d"Oikar kokoackka, transcrit • Glover i Silbn, lMO, p. l i t 
'or Et tracta de Potiore«, que et» d mateii a qui t'havia encomanat la seguretat «it 1 

«1 tea viatge a Sarajevo, Potior*« volia «menar el ten 
i, amb el favor de api «bspoaara a la Cort, aconseguí la direcció de lea 
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obusos. V« arribar ú comandant del batalló i en« va fer formar 
tot$. Després va arribar d nostre tuent Maces, que era més txec 
que la cervesa, però que només parlava alemany. Blanc com «1 
guix, ens va comunicar que no podíem seguir endavant, perquè 
la línia ¡ferroviària] l'havien destruïda la nit passada. Els serete 
s'havien sortit de travessar el riu [Danubi] i, hores d'ara, «stA al 
flanc esquerre. (...). Ens va anunciar que rebriem reforços i els 
fariem a miques. (...) També va dir que no donéssim importància 
al fet que els obusos esclatessin prop sostre: «rea, simplement, 
exercicis de la nostra artilleria. De sobte, ca algun lloc de les 
muntanyes, es va sentir "rata-ta-ta-ta-ta". Ens va explicar que 
eren simplement les nostres metralladores (...)". 

Posteriorment, e) foc arriba a l'estació on sos concentrades les troves, 
que es troben sense una sola bala. L'escena següent és la rugida precipitada 
de tot el batalló, després de pèrdues gravíssimes (1980, pp. 413-414). 

Serbia quedarà fora de la guerra catre el desembre del 1914 i el setembre 
del 1915. 

En canvi, al front occidental, cap dels dos adversaris no aconsegueix 
d'imposar-se. Els alemanys aconsegueixen una indiscutible superioritat en 
artilleria pesada i obusos, capacitat de maniobra i flexibilitat de formació 
(Gudmundsson, 1989, p. 27). Malgrat tot, Jofre el» atura al Marne i, 
després, l'esgotament deb combatents i la manca de prou municions priva de 
força decisiva les topades que tenen lloc. Uns i altres con.encen d'atrinxerar -
se provisionalment"*. 

Let dificultats que presentava l'assalt de posicions atrinxerada les coneix
ien tots els comandants per l'experiència de guerres passades d'ençà de la 
civil nordaaierkana i, sobretot, de les dels bòers i la russojaponesa. I qui 
no ho sabés, aviat va poder comprovar-ho amb l'enormitat de les baixes que 
provocava (Bruce Gudmundsson, 1989, p. 3). Això i l'obsessió per arribar 
a un xoc decisiu fa que ambdós contendents provin, de totes passades, de 
retornar a la maniobra. Cap al Sud, la frontera suïssa eh impedia l'avenç i, 
per tant, francesos i alemanys emprenen la "cursa cap al mar", feta d'intenti 
consecutius d'envoltar l'adversari i clavar-li un cop decisiu des de darrera. 
El 18 d'octubre arriben a la costa: el front occidental s'ha anat convertint 
en una unia de posicions: 

"L'esfotMTicnt i Im enorme» pèrdues qae pateixen ek *oUUu alemany« et poden trobar 
descriu ab primen capitals de U novel·la de Ludwig Renn (1M4). 
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"Quan la defensa directa, malgrat ia feblesa de lw teves forces, 
triomfa com sempre de l'atac directe, la barrera de trinxeres es 
consolida des de la frontera suïssa fins la mar i allò <jue Te després 
éi el punt mort" 

ens explica Liddell Hart (1967, p. 177). 
Al front oriental s'hi manté el moviment tot al llarg de la guerra, malgrat 

que també s'hi dóna el combat d « de posicions atrinxerades. La mobilitat 
s'explica per diverses raons: les vies de comunicació constitueixen xarxes 
molt més febles i això significa que és molt més difícil i lent el trasllat de les 
tropes de reserva i, per tant, molt més fàcil d'aconseguir el trencament de les 
Unies de l'adversari; als russos els costava un mes el transport de 18 division» 
des de l'Est de Cracòvia al Sud de Varsòvia (vas 171 qms). Segonament, 
al Croat oriental hi ha menys combatents per a un territori immens: boscos 
de Lituània, planes i aiguamolls de Polònia, Ucraïna i Rússia. Per raons 
econòmiques i organitiatives, la potència demogràfica dels imperis rus i aus-
trohongarès no es traduïa automàticament en uns exèrcits numèricament 
ben proveïts, i així, feia de molt mal ocupar intensivament una línia de front 
que, posada a l'occidental, hauria arribat des de Rotterdam fins a València (o 
fins a Algèria, després de la intervenció romanesa) (Vid. mapa 3). (Norman 
Stone, 1985, pp. 92-93). El mateix Stone explica que en l'espai que a l'orient 
els alemanys disposaven una divisió i mitja, a l'occident n'hi encabien 5. I, 
de més a més, la quantitat de peces d'artilleria disponibles era molt desigual 
per a ambdós fronts: a finals del 1916, a l'Est, cada bàndol hi tenia uns 8000 
canons, mentre a l'Oest, els aliats n'hi tenien uns 18.000 i els alemanys, uns 
11.000 (Ibid. p. 93). De manera que la immobilitiació del front occiden
tal depenia de l'extraordinària fermesa de les dues unies de posicions i de 
l'espessa xarxa ferroviària, que possibilitava de moure tropes d'un sector a 
l'alt re amb rapidesa sempre que calia cobrir l'escletxa que hagués pogut fer 
l'adversari. 

2. 3. El front oriental 

Si calgués fer una sinopsi dels fets del front oriental, podríem dir que, 
com a norma general, els alemanys vencen repetidament els russos, encara 
que mai no ho fan de forma decisiva ni arriben a anihilar los hi ks trones. 
A! seu torn, els russos vencen els auitrohongaresos, els quals, d'ençà de ta 
primavera del 1915, han de menester el suport sostingut dels alemanys. 
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L'escenari M t combats é» ample, però let teves característiques físiques 
es clouen en dues: la plana, que hi predomina, i la serralada dels Càrpats. 
Aparentment, a la plana (Curlandia, Lituania, Prussia Oriental, Massúria, 
Masó via, Galíttia, Rutènia, Volínia) §*M donen millors condicions, però cal 
tenir en compte que oferia punts de referència mínims per aquells que no la 
coneguessin: les vies de comunicació hi «ca escasses. El gel de l'hivern, el 
fang del desglaç, i la pols de l'estiu no hi faciliten el transport dels proveïments 
necessaris: el fang impedeix d pas de les peces d'artilleria i es pot empanar 
les caixes de les municions. Els aiguamolls del Pripiat i els llacs de Massúria 
també constitueixen un obstacle important. 

En aquestes condicions, l'escassetat de camions, aleshores tècnicament 
poc de refiar, i la posterior macea de tancs no son cap inconvenient perquè, 
en absència de ferrocarrils, la cavalleria seguia essent el mitjà de transport 
mes adient El problema és que, militarment, ja era ineficaç.. Els genwt« no 
poden evitar que els fusells dels adversaris encertin maisivament fes seves 
muntures. Però dt russos sembla que no se n'adonin i continuen ocupant 
centenars de vagons de tren amb els cavalls i d farratge, en comptes de fer-los 
arrvir per a la més eficient infanteria, tal com Can ds alemanys. Però és què, 
a més, els tradicionalment temible» genets cosacs no disposen d'armes de foc: 
d general Ku*opatkin havia donat ordre que carreguessin exclusivament amb 
sabre després que, durant la guerra rimo japona, algunes unitats cosaques, 
ddmades pel foc japonès, es retir»- sin. L'inefable Kuropatkin va deduir que 
d fet no era degut a la insuperable superioritat del foc adversari sinó a la 
manca de coratge dels cosac». (N. Stone, IMS, p. 17). 

La regio muntanyenc« dd front oriental presenta els inconvenient» pre
visibles —que també es donaran, a partir dd l i l i , a la regió del Trentino-
i, le» condicions de combat hi són temible»: l'ofensiva de la primavera ¿el 
1915 fa patir ds auitrohongareso» 17.000 baixe» per congelació. 

Vegeu com ens ho descriu Jaroslav Hasch: 

~ - (...) Ja m'han advertit que vostè beu molt i només cal veure-
li aquest nas tan vermell per adonar H de qui és vostè. 

— Això és dels Càrpat», mon tinent. Alià havíem de beure, 
perquè el ranxo hi arribava fred, allà dalt, le» trinxeres eren fetes 
a la neu, no en» era permès de fer foc, de manera que només ens 
aguantava el rom. I si no hagués estat per mi, la cosa hagués aca
bat com en d'altres companyies, a fes quals la gent »'hi glaçava 
perquè no tenien rom. I així, a la nostra companyia, tots te
mem el nas vermell dd rom. Però això també va dur male» 
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m arribar ma ordre del batallé en què es 
disposava que només podrien »ortir a descobert els soldats de nas 
vermell". (1980, p. 368). 

Però és que, en general, les circumstàncies en raè combaten les tropes 
austrohongareses són molt dores. La irregularitat en els proveïment* de 
municions és habitual, i s'agreuja pel fet que el parc d'art illeria inclou canons 
de quaranta-cinc menes diferents, —fins i tot alguns models de brottxe— 
cadascun dels quak requereix munició específica. Les racions alimentarien 
de la tropa minven sostingudament des del 1916. Els oficials menyspreen 
sovint la tropa, la procedència ètnicament molt diversa de la qual fa que 
moltes ordres no siguin compreses, perquè la llengua militar de l'imperi és 
exclusivament l'alemany. Es van donar alguns casos curiosos com el d'un 
regiment eslovac que en absència d'altra llengua comuna, era comandat en 
anglès: els homes l'havien après amb la intenció d'emigrar i els oficials el 
sabien de l'escola (N. Stone, 1985, p. 125). 

Aquest fragment, procedent d'un llibre de reportatges del famós peri
odista nordantericà John Reed també en dóna constància. Es refereix a una 
colla de presoners austrohongaresos, que són en mans dels genets eosacs: 

"eren 30, i representaven 35 rac«: txecs, croats, hongaresos, 
polonesos i austríacs. Un croat, dos hongaresos, tres txecs no 
podien parlar ni una sola paraula en una llengua que no fos la seva 
i, per descomptat, cap austríac sabia ni una paraula de bohemi, 
croat, hongarès o polonès. Entre els austríacs hi havia tirolesos, 
vienesos i mig-italians de Pola. Els croats odiaven els hongaresos i 
els hongaresos odiaven els austríacs. Pel que fa als txecs, ningú no 
els parlava. A sobre, es dividien segons grans socials de separació 
molt marcada, i cadascun dels quals menystenia els que li eren 
inferiors... Com a mostra de l'exèrcit de Frans Josep ei grup era 
d'allò més il·lustratiu1*". 

De més a més s'obliga els soldats a escalar els Carpan en l'època més 
freda (ofensiva del pas d'Ussok iniciada el 23 de gener de 1915) i els fusells 
s'han d'escalfar al foc per tal de poder disparar. S'estableixen les línies 

Raed; Thr H'«f in tht Etilfrn Front, N York, l l i t , citat per Glovcr i Silkin. 
'WO, pp. 4SS-459 M tema deb problem« angusties din» l'eièrol 
et troba a la wmú-U de Wiulw (USO. p. 1ST) Mases (1M0) y 
(pp. 329. 5 « , etc.) 
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de proveïment pel mig dels aiguamolls, es fa cat omís d t tes condicions de 
visibilitat en d moment de decidir l'actuació de Partüleria, etc. Les baixes 
són molt elevades, tant per mort o ferides com per malaltia —3/4 parts de 
les 80A.000 baixes de l'operació dels Càrpati ho son—. 

Els oficials frueixen d'avantatges molt superiors als dels seus només, 
inclús en situacions extremades. En ocasió del desallotjament rus d? la 
fortalessa de Prsemysl, el març del 1915, després d'un setge de mesos, un 
observador britànic va fer notar que, mentre la tropa en sortia afameïda 
i esparracada, els oficial]! oferien un aspecte UuTdíssim (N. Stone, 1985, p. 
114). Albora, la disciplina era molt dura, i els mals tractes a la tropa no 
eren infreqüents. 

Tot plegat explica la baixa moral dels combatents anstrohongaresos que, 
sovint, s'estimaven més de donar-se presoners que no pas continuar al front. 
Algunes unitats, sobretot les més pròximes ètnicament als russos, com els 
intens, tendeixen a desertar, però molts au'ors consideren que les històries 
oficials n'han fet un p a massa, de les desercions, i que vnb el recurs a la 
"traïció" dels combatents ban volgut encobrir errors de comandament1 :l>. 

Les tropes russes no son gaire més afortunades en la seva vida quotidi
ana. Ni les municions ni les racions alimentàries són, en general, suficients 
o. com a mínim, ben repartides perquè ei sistema logístic de l'exèrcit im 
peral rus era força íneficient. Tampoc resultava gens digne de confiança el 
sistema de tractament dels ferits, que, sovint, s'amuntegaven a les estacions 
del ferrocarril o en hospitals de carn pany» més aviat inadequats com el que 
es descriu en la primera part del Doctm Jtvago, de Boris Pasternak. Al 
començament de la guerra, moltes dames russes varen dotar generosament 
algunes instal·lacions sanitàries de campanya. Però, en vista de l'allargament 
de les hostilitats -que tothom havia previst curtes— aviat se'n van desdir. 
Es deia a més que aquestes unitats de campanya, ateses per les noies per 
merèixer de Taita societat, servien, sobretot, com a lloc de contacte amb els 
oficials d'alta graduació i, d'altra banda, la seva eficiència quedava compro
mesa per les pretensions de moralitat: s'hi prohibia el tractament de ferides 
situades "més avall del cinturó" dels combatents. (N. Stone, 1985. p. 169). 

Però els inconvenients, majors procedien de la manera en què es feta com
batre aqueste» tropes. En efecte, la infanteria segueix actuant en massa, i 
en files espesses, i els fracassos s'atribueixen o bé a la manca de projec 

A l » no»el la de Hacek (1900) l'hi c«r»c»tunt»en «is meted» de fedaecié d aqueste* 
histérica oficial* el »olutilaii Marek. que éa l'mrarregat d'eacriwe la hmona del bMalló. 
la «a ronfeginl abana que la unitat entri en acció teme ratalviar lea expreaaioni né t ex 
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tili o bé a la covardia d« la tropa; que les cosca no anaven exactament 
així «at bo pot most rar una anècdota, protagonitzada una vegada nét pel 
general Kuropatkin, que va ordenar un «tac nocturn antra let posicions ale
manyes, amb la particularitat que els atacants russos havien d'anar proveïts 
de llanternes. En ona * W ait «area perdre vuit mil homes (V Stone, 
1985, p. 226). Tan en! om el març del 1916, quan els llargs mesos de 
guerra ja havien donat» <tes lliçons, generalment ben aprofitades pels ale
manys, com aviat veurem, es dona una batalla que N. Stone considera una 
mena d'antologia de desencerts militars russos i que, per això, paga la pena 
d'aturar-s'hi. Es tracta de la batalla del llac Narotx (Byelorussia). En primer 
lloc, et tria la pitjor època de l'any, durant la qual, les glaçades i els desglaços 
converteixen el terreny en una font de problemes: els projectils esclaten en 
tocar un terra tan dur com l'acer o bé els engoleix el fang. La reraguarda 
és d'ona confusió èpica, reblerta de masses de cavalleria que no podran en
trar en acció però que entrebanquen tott els moviments. Mentre la tropa 
passa fam, let provisions es podreixen als magatsems. Les posicions russes 
són massa estretes, poc fondes, discontinúes, mal protegides per filferradet 
i amb la reraguarda a la vista de l'ad versar i. Els soldats s'havien venut 
let einet destinades a la construcció de posicions, i ningú no vet IL va que 
la fortificació es fes adequadament. Per atacar, sovint s'hi snviavem com a 
reforç tropes de segona Unia, mal entrenades i sense mapes, i no es estrany 
que el comandament fos absent del front en el moment de la topada. De 
tota manera, ei comandament rus desconeixia resquema organitsatiu dels 
adversaris. L'enllaç entre infanteria i artilleria no només és inerkient sino 
mdút contraproduent, perquè els oficials d'ambdues armes es troben en
frontats. L'artilleria, que en alguns sectors va rectificar el tir sobre les teves 
pròpies Unies per si de cas els alemanys les arribaven a prendre, va fer una 
actuació tan ineficaç i espectacular que te la va anomenar mU> son et Umière 
del general Plethkov". (N. Stone, 1985, p. 229). 

De tota manera, això no és sinó una manifestació més de l'ai tttud ha
bitual de l'arma d'artilleria durant la guerra, almenys fins les reformes del 
jener«! Brussílov. En general, els artillers menystenien la infanteria i, so
bretot, let tropes de segona Unia, i en cas d'haver de triar entre conservar 
les seves peces —o estalviar la munició— i donar suport alt infants, sovint 
triaven la pr»mera opció cosa que es demostra no sols per la poca eficàcia del 
teu foc contraba»eria, sinó sobretot pel fet que, mentre c's alemanys acos
tumaven a prendre molts presoners, de peces d'artií'eria en prenkn poques 
perquè, quan hi arribaven, ja tnavien retirat. A Opàtow (Polònia), el juny 
de 1915, et va ordenar a un batalló que ataqués una posició alemanya de 
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fensaoa per metralladores i filferredss. Quan els atacants sobrevivents van 
alçar banderee blanques de diu dels embuts estant, els oficials russos van 
ordenar la pròpia artilleria que els disparés. (N. Stone, IMS, p. 169). I no 
és aquesta Púnica orasió en què té lloc un incident semblant. 

No és adient, tanmateix, de creure que l'exèrcit ros només va tenir ac
tuacions desafortunades. A més de la victòria inicial de Gumbinnen (1914), 
aconsegueixen de refusar els alemanys la tardor del 1914 i fer-ne fracessar 
les ofensives de l'hivern següent. Van precipitar l'esfondrament militar de 
l'imperi austrohongarès, i d'altra banda, son els responsables, almenys par
cialment, de) fet que le« baixes alemanyes siguin més elevades al front oriental 
que no pas a l'occidental; fins a principis del 1917, els masos havien pres més 
presoner alemanys que els francesos i els britànics plegats. 

Però encara és més important que les operacions es desenvolupin de tal 
manera que la indiscutible superioritat alemanya no es pugui materialitzar en 
una victòria dec iva, que elimini l'exèrcit rus del camp de batalla. Quan això 
passi, serà degut, tal com veurem més endavant, a raons internes, inherents 
a les estructures socioeconomic jes, polítiques i militars de l'imperi rus. 

En les condicions del front oriental, on encara eren permeses les grans 
operacions de moviment, els alemanys no se sentien empesos a repensar 
la seva tàctica, i, com va reconèixer posteriorment el mateix L dendorff, 
generalment posaven en pràctica 

"els vells mètodes tàciics i ia vella instrucció que havien après en 
temps de pau111". 

La possessió de peces d'artilleria més nombroses i pesant s, la seva efi
ciència en usuries així com en Tus dels serveis d'informació i de la xarxa 
de ferrocarrils i o. les formacions e<parsr*s d'infanteria, més adients amb la 
potència de foc de l'armament modern, tot plegat eb permet d'enfrontar sf 
amb facilitat a les reconegudes falles de la tàctica russa. 

De tota manera, a principis del 1915, l'arribada de vuit divisions ale
manyes procedents de Franca denarà un tomb a l'estil bèl·lic del front orien
tal i permetrà els alemanys de superar les dificultats presentades per alguns 
punts excepcionalment fortificat» de les Unies russes. El fet de lluitar en dos 
fronts ofereix als alemanys la possibilitat d'anlicar en un l'experiència de 
l'aitre. cosa que es demostrarà, per exemple, en l'expugnació de Gorlice, for
tificació situada en uns turons molt ben reforçats al peu dels Càrpats. Aque
sta operació fa part oe l'ofensiva de Galítiia, engegada la primavera del 1915 

'"' Ludrnäorff'$ mm Story, N York. 1919, p If4. Citat per Gudmunduon. 1919, p. 107 
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amb la intenció i t privat to tropes russet de la possibilitat, aleshores immi
nent, d'entrar a la plana hongaresa. En el transcurs d'accions cotn aquesta 
quedaran paletes la millora de In activitats d'observació i camuflatge, de la 
cooperació entre infanteria i artilleria i, sobretot, l'augment de la potència i 
eficiencia d'aquesta darrt» arma. 

Ea efecte, a Gorlice, l'atac es desempallega en tres fasts. En el tran
scurs de la primera, es fa toc d'artilleria intermitent per tal de descobrir 
d'on procedia, exactament, la resposta i aunar el tir. Segonament, el foc 
es dirigeix contra la primera Unia é t defensa i, en un tercer moment, que 
coincideix amb 1 avenç de la infanteria F tacant, el for fa retrocedir d seu ob* 
jectitt. L'atac és reeixit i constitueix una de to clau* cel desallotjament dels 
russos de Galíttia (Bru-e 1. Gudmundsson. 1989, pp 108 111). En aque
stes actuacions convé constatar un dels principis més eficaços de l'evolució 
de l'artilleria alemanya, deguts, en gran part, al coren«! Georg Brüchmüller: 
l'artilleria serveix més per a eliminar l'acció adversari» iue no pas per a 
destruir l'enemic. En primer lloc, pretén suprimir Facció de les Sat ertes 
contrariet; el foc de barrem serveix per a establir una línia que els reforços 
no podran travessar i que privaré la retirada ordenada de to forces com
promeses en l'acció. Finalment, nom« als morters pesats els pertocava de 
destruir —i no només neutralitiar — alguns objectiui ben determinats: punts 
de comandament prèviament identificats, banquers de ciment, etc. (Cid-
mundston, 1989, pp. 113-114)112. 

Després de l'ocupació alemanya de Galíttia, els exèrcits russos es retiren 
cap a l'Ent. en una línia que aniria, aproximadament, de Nord a Sud, im 
de Riga fins a Tarnopol i Csernowiti, passant per Pinsk (vid. mapa 4). 
La retirada, que molts van voto comparar impropiamen» a la d« '812, es 
féu sense planificació, ea gran desordre i sense líniet de defensa, i així, va 
provocar gran nombre de baixes. Et practicà, a més, una política de "terra 
cremada que va significar, bàsicament, duet l'exili fer'at de prop 
d'un milió de persone«, obligades a escamparse, en condicions miserables, a 
to barriades de diverses ciutats russes, i la pràctica de l'antisemitiíme més 
extremat, donat que, si s'havia de cremar alguna cota, eren to possessions 
dels jueus, mentre to dels altres, ea general, es rerpettaven. La descripció 
següent, deguda a John Reed, ea dona testimoni: 

"Pobles tapats pels arbres s'amuntegaven als plecs immensos de 
la terra, pobles de boniques cases d'argila fetes a mà de ma «era 

1 ' Qu*n ttactem el hem occidental, • l'apartat »egCent. hi »eurem aqu-ats temes amb 
un xic més d* detall 
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irregular i pintades d« blanc immaculat amb una llenca de blau 
lluent al baix i amb cobert« d« palla treballada. Holte« eren 
buides, esclsiades i negre» de foc, sobretot les que hi havien vis
cut jueus. Hi havia senyals ¿e pillatge descontrolat, Ja que aqui 
no hi havia hagut bátate les portea esbottades, les finestres 
arrencades, i tot escampat, mobiliari i roba estripada. Iks del 
començament de la guerra els austríacs no havien vingut aquí. 
Era obra de rossos113 (...)" 

Durant dies, soldats i població civil es veuen obligats a caminar per 
les vies del tren, deixant pas, però, ab luxosos combois ter viaris amb els 
oficials de l'Estat Major que, de tant en tant, els avançaven ràpidament. Els 
refugiats munten campaments improvisats als boscos, els quals són tan plens 
de gent que, de nit, ks guspires de les fogueres semblen focs d'artifici, segons 
la descripció que ens fa V.M. Doroshevitx, periodista liberal rus. La gent no 
té menjar ni medicine«, la canalla moren "com a mosques" i la disenteria els 
afecta ràpidament" '. 

Liddell Hart ha escrit que, en l'art militar, la línia que separa l'estratègia 
de la tàctica sovint no és altra cosa que una ombra. Tanmateix, LudendorfT 
que juntament amb Hindenburg dirigia les operacions alemanyes al front 
oriental des de la tardor del 1914, tenia tendencia a travessar contínuament 
aquesta línia i a considerar èxits estratègics allò que no eren sinó victòries 
tàctiques, per »onades que fossin, com Tannenberg (1914), Gaütxia (1915), 
Romania (1916) o Riga (1917). Que la realitat no s'adria amb les valo
racions de LudendorfT ho demostra el fet que aquestes victòries no duien 
modificacions substancials de la situació en favor dels vencedors. En el cas 
de l'ofensiva de Galítiia, els alemanys hi obtenen com a resultat, la neu
tralització de l'amenaça russa contra Àustria-Hongria però de retruc queden 
com a posseïdors d'un territori relativament buit i inhòspit lluny de ¡es seves 
reserves i amb dificultats per a poder mantenir les línies de proveïment men
tre l'exèrcit rus segueix capacitat per a le« seves accions (Stone, 19S5, pp. 
ISS- 189). 

Després de la presa de Vilnius, darrer gran èxit alemany al front oriental 
si descomptem el de Riga, el front queda estabiUtsat i »'hi instal·len posicions 
atrinxerades, ben reforçades i fondes, segons aconsellen els coneixements 
pràctics adquirits al front occidental. 

" :Jokn R M 4 : Tk* Wmr m •»-»* Emtern F*mO, N, York, l · l i , citat pe* Gl#**r i Silkin. 
1H0. r 4«T 

' A Glovf i Silkin, 1990. pp 4§4 i M. »Til UtMcñwB alfunei pagtBM dr Ikrashcvits 
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L'any 1916, a part d'ésser el de la batalla del Llac N «otx, que jähem co 
ment at, ofereix ona novetat extremament interessant. Es tr ta de »'ofensiva 
Brussilov, que constitueix una mostra de la capacitat de renovació tàctica 
en el front oriental. 

Els alts oficials ranos eren, generalment, d'edat tan avançada que Alek-
sey Brussilov, que tenia S3 anys ú 1918, se'l considerava jove. L'ofensiva 
engegada per aquest general renovador el 4 de juay a la regió situada entre 
els pastant del Fripiat i els Càrpats va fer retrocedir les Unies austrohon-
gareses al llarg d'un front d'uns 4M qms. Brussilov pretenia aconseguir un 
efecte sorpresiu sobre els austrohongaresos i privar-los de capacitat per a dur 
reserves i, així, explotar la perforació del front que pensava practicar. 

El fet que els russos no disposéssií. At munició d'artilleria gaire abundosa 
—encara que menys escassa d'aílò que els comandants volien fer creure— m 
obligar-los a ésser innovadors; però encara hi ajudava més «1 fet que ell, com 
d'altres oficials del seu mateix tarannà, considerés per simple experiència que 
un bombardeig gaire masiiu malbaratava la sorpresa i malmetia el terreny. 
Per tant, el pla va inclourt els elements següents: l'atac aniria precedit 
per una preparació artillera breu, contundent i simultània tot al llarg del 
front previst —una trentena de qms.— per tal de no deixar entreveure per 
on es faria l'assalt principal. El front seria llarg amb el designi d'evitar el 
foc d'enfilada. Les reserves se situarien tan a la vora com fos possible de let 
tropes destinades a l'assalt, però fora de la vista de l'adversari Les posicions 
russes serien fetes a consciència i disposarien de trinxeres de comunicació 
amb la reraguarda ben a recer del foc austrohongarés. L'artilleria havia de 
col·laborar estretament amb la infanteria, i, per això, s'havia d'arribar a la 
bona entesa entre ambdues armes cosa que, com ja sabem, era més aviat 
excepcional. De manera que Brussilov va fer conviure ai tillers i infants a les 
trinxeres, a fi i efecte que tots dos s'adonessin d'allò que tels demanava. 

Per primera vegada, els aviadors russos van obtenir fotografies aèries 
de les posicions adversàries i, a més, els soldats s'entrenaven amb rèpliques 
a escala real de les trinxeres que haurien d'assaltar. S'excaven túnels per 
iota de les Mnies adversàries. Mentre tots aquests preparatius tenen lloc, 
Brussilov recorre el seu front de cap a cap —i això també constitueix una 
novetat— per tal de controlar tots els detalls i de calmar els ànims dels molts 
oficials que consideren forassenyat el projecte. 

En arribat el 4 de juny, un foc de tambor molt intens e*dafa les trinxeres 
austrohongareses al llarg de molts qms.. El pla de Brussilov te èxit i els 
russos s'apoderen de gras part de la Bucovina, encara que l'avenç queda 
aturat per diverses raons: les baixes pròpies ton nombroses, l'aprcximació de 
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lei seves reserves no és òptima i, de ears a eventual» ofensives future» Palta 
jerarquia militar pos* entrebanc» consistents, bàsicament, en la reduced 
de ks forre» a la tem di»po«ició. Algunes de ks característiques tàctiques 
de l'ofensiv* Bnmflov con*titueixen un remarcable antecedent de les que 
LudendorfT posarà ei. funcionament al front occidental durant l'ofen»iva de 
primavera del 1918. Però, en el seu moment, no tothom va saber apreciar ne 
els avantatge», i alguns, incloent hi el comandament militar de les potències 
centrals, van atribuir l'esfondrament del front a la reconeguda inepcia de 
ks tropes austrohongaieses. El fet és que ks potències central« disposaven 
de poques tropes en aquell front i en aquell moment, que coincidia amb la 
campanya de Verdun. De més a mes, i en paraules de W. Stone (IMS, p. 
266), la contraposició d'interessos del comandament germanoaustriac també 
hi ajuda: Von Falkenhayhn no col·laboraria amb Conrad ni ídendorff amb 
von Falkenhayn. 

Poc després de l'ofensiva d'estiu de Bnmflov, Ramania fa una entrada 
a k guerra que va resultar militarment ben galdosa i, a conseqüència de la 
qual, als russos tels va obrir allò que comunament s'anomenaria "la llaga 
romanr«-: un front més per atendre i més dÜcmltats (mapa 3). 

L'any 1917 resulta militarment poc actiu al front oriental: hostilitats 
a Volí ni* el marc,, la curta ofensiva alenada per Kerenski i dirigida per 
Brussílov durant l'estiu i la konsequent contraofensiva alemanya que dóna 
com a resultat l'adquisició de l'Est de Galitzia. El v tembre. eh alemany» 
conquereixen Riga. 

Aquesta darrera operark presenta alguns trets interessants encara que 
l'objectiu estratègic que pretenia, consistent en atrapar l'exèrcit rus del 
Bàltic, no s'aconsegueix. Es tract« d'una batalla d'encerclament clàssica, 
l'obstacle major de la qual és el pas del riu Daugava. L'interès consisteix en 
la sorpresa amb què t'engega l'atac i amb l'eficiència amb què s'organitsen 
el pas del riu i l'establiment de caps de pont i el bombardeig de ks posicions 
defensives ruises, incloent hi l'ús de gasos tòxics que el 1915 havien resultat 
contraproduents en aquest front, però que l'experiència de l'occidental h-via 
consagrat. La direcció és de Brüchmüller. 

Els russos, mal comandat» i mal proveu, i amb gens de confiança en les 
seves màscares antigás, fugen. Posteriorment, organitsaran contraatacs en 
formació e¡pesta i sense n^mt d'artúlrna, tot i que estem a l'any 1917. 

El fracàs estratègic de la presa de Riga procedeix tant dels entrebancs 
posats als atacants, que són hostilitsats a l'estil kamtcaze pels "batallons 
de la mort** constituïts per dones, com pel fet que pan part de ks tropes 
alemanyes són reclamades des del front occidental. L'exèrcit rus del Bàltic 
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fuig de l'abast delí atacant». (Gudmundsson, 1989, pp. 115-121). 
Detpres de Riga, te millors trope« alemanyes són destinades a sostenir 

rofensiva britànica de Passchendaele i al front italià, on protagonitsaran una 
de te victòries mes consistents de tota la primera guerra mundial, la batalla 
de Caporetto. Mentrestant, ha esclatat la revolució d'octubre i, com després 
va dir Trotski, els soldats russos varen signar la pau amb els teus peus. És a 
dir, van abandonar el front bo i substituïm una guerra que no els interessava 
per la participació en una vorágine d'activitats sociopnb'tiques que semblaven 
adreçades a afavorir els interessos de la majoria. Amb la buidor del front rus, 
els alemanys varen poder ocupar grans extensions de l'imperi i, després de 
l'armistici (5-XII-1917), varen poder imposar un tractat de pau per separat, 
signat a Brest-Litovsk el març de 1918, que consagrava l'adquisició per a te 
potències centrals de gairebé el 20 

2.4.- £1 front occident.il 

El front occidental és el front immobilitzat per antonomàsia. És cert 
que tot al llarg de la guara, hi ua sistemes de trinxeres més o menys es
tables gairebé en tots els fronts, com a manifestació d'una situació de punt 
mort derivada, con ja hem vist, del predomini de l'ofensiva sobre rofensiva. 
Tanmateix, en el front occidental, dues línies paral·lel?* de posicions ad
versàries, separades per «na llenca de "terra de ningú" corren gairebé sense 
solució de continuïtat des de la costa del canal de la Mànega, a Nieuport, 
fins la frontera entre França i Suïssa (vid. mapa 5). Amb poques variacions, 
aquestes posicions es mantindran Ans la represa de la guerra de moviment, 
b primavera del 1918. 

2.4.1.- Lea tnnzmt 

La Unía de posicions enfrontad« s'havia iniciat amb l'excavació provi
sional de línies de clots que la infanteria havia anat obrint i que s'havien 
reforçat amb parapets fets de sacs de torra o de troncs d'arbre. En alguns 
indrets, com Flanües, el grau d'humitat del sòl obliga a fer te Unies de pro
tecció no pas excavades sinó enterament construïdes. En qualsevol cas, les 
pluges provoquen esllavissaments de te parets o l'enfonsament dels refugis i 
els soldats es troben obligats a refer contínuament te seves instal·lacions. 

Alguns metres més endavant de te Unies de trinxeres, ja em terra de 
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fllogá, s'hi situen obstacles, com arbres abatuts i, més habitualment, uaa o 
dues Unies de filferro de ( onzes, one fan un embull alt i fond* de diversos 
metres. A la sona dels Vosges, la Maia es fa més discontínua en fundé del 
relleu trencat. Com de seguit veurem, du.ant aquest període els alemanys 
actuen bàsicament a la defensiva mentre els aliats, i, sobretot, els francesos 
ho fan molt més a l'ofensiva. Per aquesta raó, les trinxeres alemanyes són, 
ja de bon començament, fetes més a consciència, mentre les tropes aliades 
pagaran amb greus incomoditats el sentit de provisionalitat que regeix els 
seus fràgils refugis. 

La descripció següent correspon a un sector de les trinxeres franceses la 
primavera del 1915: 

"(...) Hoy los campos de batalla están llenos de una tristesa 
infinita. Se llega hasta ellos insensiblemente, a través de una 
progresión de silencio, de misterio y de soledad. No se ve nada, 
ni se percibe nada. Una inmensa llanura desierta y un cielo 
abierto, impasible. Eso es tedo. Los combatientes hay que ir a 
buscarlos en las entrañas de la tierra. (...). 

A lo largo de las trincheras, no se ve nada mas que una sucesión 
uniforme de cavernas, donde los soldados se defienden como pue
den de las inclemencias del tiempo y de las asechanzas de un 
enemigo implacable, tenas. Estas habitaciones son deleznables 
asilos que a duras penas pueden ser designados con el nombre de 
humanos. Imaginad un agujero excavado en la humedad de la 
tierra. A su entrada un pedaso de tela roída sirve de puerta, de 
ventana, de tragaluz y ventilador, todo a un tiempo. El interior 
del antro está sumido en una obscuridad que de día es completa, 
de noche pavorosa (...) El santo suelo hace las veces de estera, de 
colchón, de almohada y de sábanas, cuando no de piscina, porque 
a menudo la caverna se inunda con las lluvias torrenciales (...) 

Las trincheras modernas no son zai.jas, sino laberintos. Es im
posible imaginar el número de vueltas y revueltas, callejones, 
pasajes, recodos, atajos, quebraduras y encrucijadas, que se de
sarrollan interminablemente ante los ojos aturdidos del curioso 
que se atreve a penetrar en las trincheras,,s (...)*. 

"'Guiri: "En IM trincheras" (1917, pp 107, 10*-110) Gasiel %» vtettat les M M de 
combat del front francés quan ja hi havia hagut algunes ofensives aliades molt mortíferes, 
malgrat d qual mai MI s'hi troben detalls tètric» Per tal de complementar la seva vertió es 
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Let trinxeres alemanyes ofereixen més comoditats i solidesa: es con
strueixen amb posts de fusta i indús es reforcen amb ciment. Al llarg dels 
640 quilòmetres del front occidental s'hi van excavar uns 19.300 quilòmetres 
de trinxeres del cantó de l'entente i uns 25.000 del cantó alemany: com fa 
notar L. Ceva, això significa una llargada superior en 5.000 quilòmetres a la 
de l'equador (Ceva, 1985, p. 364). 

2.4.2.- Lea ofensives dàaàea del 1914-1915 

Durant la tardor i l'hivern del 1914*1915 tots dos adversaris engeguen 
ofensives amb la intenció de trencar les Unies i poder reprendre la guerra de 
moviment (vid. cronologia). Però les Unies resisteixen i les coses queden poc 
més o menys com abans després de setmanes de topades i milers de baixes. 

En el cas de la primera batalla d'Ypres, per exemple, els alemanys en
viaven repetides onades d'infanteria que s'estavellaven contra les defenses 
aliades, a les quals els atacs de l'artilleria alemanya no havia privat de la 
seva capacitat. Com a darrer recurs, decideixen d'enviar-hi la Guàrdia Impe
rial Prussiana, però, com diu Gudmundsson (1989, p. 11), el fet que aquesta 
constituís una formació Uuïdíssima, els oficials de la qual eren els idols de 
l'alta societat, no implicava que estiguessin millor entrenats que la reserva 
que havia fracassat en el mateix indret. Van avançar perfectament desplegats 
però els tiradors britànics, l'artilleria i les metralladores er. van esclarissar 
de seguit les files i, els qui van poder arribar a distància adequada per a 
l'ús de la baioneta els resultà inútil davant el foc dels tiradors entrenats pel 
cos a cos. És coneguda l'anècdota del jove tinent que cridava ordres a una 
companya de la qual ja només ell era viu. El conjunt de baixes, (entre el 18 
d'Octubre i el 22 de Novembre), fou de 148.000, el 67'6quals eren alemanyes 
(Winter, 1988, p. 14). 

El període que va de finals del 1914 a finals del 1915 ofereix una com
binació de la persistent constatació del fracàs de les velW tàctiques (atac 
frontal, infanteria formada en ordre tancat, etc.) i de l'experimentació de 
noves vies per tal de trencar el punt mort. Una gran part de les innovacions 
introduïdes procedeix de l'esforç i la imaginació de la tropa, generalment de 
les unitats d'élite. Mentrestant, les jerarquies militars no ofereixen noves 
instruccions perquè no saben massa com sortir-se'n però, alhora, no sempre 

podra veure eli fragments del di*ri de p a t i d'Henri Barbusse escrit» poc« mnoi després 
i que es transcriuen un« mic» met endavant. Pel que fa • la forma de lei trinxeres, vegeu 
el map« f 
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acullen bé els resultats de ks novetats experimentades a les Unies. En això, 
com en d'altres aspectes, l'exèrcit de l'imperi alen» \y serà una excepció. 
Els resultats d'aquestes ofensives seran humanament devastadors: 

"(.-.) Els atacants, que havien corregut Ans aquest punt des de 
la Croix de Berthonval i s'havien atrinxerat el millor que havien 
pogut en clots al peu del turó havien convertit el lloc en una mena 
de rusc, els havien agafat de costat amb les metralladores i els 
havien massacrat. El barranc i els terraplens que • allargaven uns 
quants quilòmetres ara no són sinó una gran necròpolis. Pertot 
arreu hi ha cadàvers momificats, esquelètics, reduïts a petites 
piles barrejades amb fang vermellós. També en podeu veure un 
de sol que sobresurt; de vegades hi ha un peu aquí i allà, o un 
tros de roba que surten de la terra per a mostrar on hi ha un cos. 
(...) Ja no són cossos, sinó piles de deixalles seques que sembla 
que les han abandonades amb restes d'equip, gobelets, ampolles 
d'aigua, galledes d'escombraries"6 (...)". 

2.4.3.- Eh e$forço$ per a mnowr la tàctica 

Tot al llarg del 1915, els alemanys, encara que comparteixin la tendència 
ofensiva de la resta dels bel·ligerants, están a la defensiva al front occidental, 
simplement perquè tenen moltes tropes ocupades al front oriental. Aquesta 
circumstància els afavorirà, perquè, com ja hem vist, la clau de la situació 
de punt mort era, justament, el predomini de la defensiva sobre l'ofensiva. 
La iniciativa pertany, doncs, als aliats, que llancen tota una colla defensives 
al llarg del 1915 (vid. cronologia), de les quals un i altre bàndol n'extreurà 
conseqüències i deduccions diferents. 

a. El bombardeig massiu 

La tàctica adoptada pels aliats consisteix en el bombardeig massiu de les 
posicions enemigues abans d'enviar-hi la infanteria. Aquesta opció quedarà 
reblada tot al llarg de la guerra, malgrat els inconvenients que ofereix. A la 
guerra de trinxeres no hi ha possibilitat de flanquejar ni envoltar les posicions 
i tots els atacs han d'ésser frontals. Però la preparació artillera prèvia a 

1 FrafHMat «tel Dtan de d'Henri Barbuiar, corrmponent a la tardor del 1915 i 
transcrit a Glover i Stlkis, IMG, p. l · l 
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Tat». *; frontal no sols cl prim de sorpresa sinó que, amb els esvorancs oberts 
pels projectUs d'artilleria, el terreny pel qual haurà d'avançar la infanteria 
queda impracticable. Encara més peu és el fet que el bombardeig previ 
no garanteix la desaparició de la resistència dels defensors. Tot al contrari, 
l'experiència demostrava que, per pocs que en quedessin, podien impedir 
l'èxit de l'assalt sempre que conservessin algunes metralladores amb què 
escombrar la terra de ningú. En força ocasions ni tan sols les filferrades no 
quedaven pro« destruïdes, però, inclús així, la infanteria podia rebre ordre 
d'avançar: 

"A través d'un bosquet d'avets que les dissimula de l'enemic 
però no les preserva pas de les seves bato, les nostres patrulles 
d'avantguarda han arribat a prop de les trinxeres enemigues. Ar
riben a una ftlferrada, però darrera d'aquesta n'hi ha dues més. 
Hi ha enormes piles de troncs d'arbres. Ens trobem davant d'una 
poderosa organització defensiva. (...). El tinent Penin s'adona 
de seguida que avui no ens en podem pas sortir. (...) a les 
onze, es decideix qua l'acció es continuarà demà després d'una 
fort preparació artillera que destrueixi les obres enemigues. (...) 
(l'endemà), la 21 i la 22 es posen altra cop al davant i la 19 queda 
de reserva com el dia abans (...) A les onze, la 21 i la 22 arriben 
a la ftlferrada. Aquest cop els boche»117 quedaren sorpresos del 
nostre atac (però) (...) les nostres baixes foren més serioses que 
la vigília (...) El capità Savaray, al davant de la seva companyia, 
s'havia adonat de la dificultat de la situació. De pressa i corrents, 
escriu en un paperot, a poques passes de les trinxeret enemigues: 
"Defenses de l'enemic intactes. 3 Unies de filferrada i d'arbres 
abatuts protegeixen les trinxeres enemigues. Impossible de pas
sar" (...) amb prou feines acabava d'escriure-ho que va caure 
amb una bala al cap i dues ai pit (...) l'ordre de replegament ens 
arribà al cap d'un moment'""1. 

Inclús si l'atac té èxit i s'aconsegueix de trencar el front, aquest fet deixa 
el guanyador en una positura tàcticament indesitjable, perquè constitueix 
un sortint, fàcil de contraatacar per totes dues bandes,i, com més fonda 
hagi estat la penetració, més. El temps corre a favor de la defensa, que pot 

• EU ternes èoeàcjo kwum feiea servit pet • i 
üt aJrmajíTf 

*L'tcho dtt marmttti 20-IV 1915. •. Audoin Rouseau, 1986. p. 75 
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acumular forces per a contraatacar. En cauri, és íàcil que ab atacant* ell 
costi de rebre reforço» i hagin de cedir tes posicions preses, Ea cas que el 
contraatac no es doni o bé sigui infructuós, «AS i altres refaran les seves línies 
per tal d'adaptar-les a la nova posició. Els guanyi o pèrdues s'avaluen més 
aviat en metres que no pas en quilòmetres (JFC Puller, 1984, p, 318). 

El» francesos estaven tots satisfets de la seva noi« màxima l '«rttUerie 
coiupuert, l'mfanterte occnpe, però la realitat no refrendara aquesta satis
facció i el judici que mereix a JFC Fuller aquesta "innovació" és prou sever; 
Fuller considera (1984, p. 156) que l'ú» massiu d'artilleria adoptat pels aliats 
significa que 

"la tàctica tornava al nivell de l'època espartana del segle V a.C, 
amb una notable diferència, i és que, ara, els generals no es pre
sentaven al combat". 

Els aliats atribuïen la manca d'èxit de les seves iniciatives a l'escassetat 
d'artilleria i de munició i creien que, si s'hi posava remei, els resultats foren 
decisius. A finals de l'any 1915, l'avantatge inicial en artilleria pesada i en 
obusos i morters de trinxera de què disposaven els alemanys ja havia estat 
anul·lat pels aliats. Però l'opció aliada significa que la seva infanteria esdevé 
molt dependent de l'artilleria i, així, es perden tant la iniciativa com la 
flexibilitat, la capacitat per adaptar-se a les circumstàncies. Gudmundsson 
(1080, p. 32) considera que una de les raons d'aquesta decisió és el tipus 
d'exèrcit de què disposaven el» aliats: no gaire ben entrenat el francès i 
sorgit del no res, pràcticament muntat de cap i de nou el britànic, el nucli 
professional del qual, moit reduït, aviat va desaparèixer literalment. Els nous 
combatents disposaven de molt poc temps d'instrucció i, així. la qualificació 
es deixava només per a l'artilleria. Amb tot, i com després veurem (capítol 
3), la Inflexibilität organizativa i ideològica dels quadres aliats pesa també 
en una opció que no implica modificacions a fons de l'estructura militar. 

b. Metralladores i granades 

A més de l'increment de l'artilleria, hi ha d'altres modificacions en l'arse
nal usat a les trinxeres. L'eficienci. defensiva demostrada per la metralladora 
significa l'augment del seu nombre. Aviat es comprova també que les grana 
det de mà són molt més útils que no pas el fusell i la baioneta si es tracta de 
desallotjar una trinxera, i aquestes armes, en principi patrimoni dels peoners, 
són adoptades per la infanteria, que hi veu també menys risc en el seu ús. De 
granades n'hi ha de diverses menes. Algunes se les fabriquen els mateixos 
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soldats, amb pots de llauna i explosius. Les més característiques ton 1» 
famoses granades de mànec de fusta alemanyes, que eh anglesos •nomenen 
pololo mnsfcer" >• i que es podien llançar molt lluny. 

c- Llançaflames i tiradors de precisió 

Amb la mateixa finalitat, d'anul·lar o foragitar els defensors, els alemanys 
introdueixen el llançaflames el gener del 1915. Aquest artefacte tenia an
tecedents a la guerra russo- japonesa i els primers en usarlo són una colla de 
voluntaris la major part dels quals són bombers a la vida civil. L'avantatge 
bàsic del s n ús és la por insuperable que inspira, però té l'inconvenient 
d'esclatar si un tret li ensopega el dipòsit de combustible (Gudmundsson, 
1989, p. 44). 

Els fusells reglamentaris s'usen, gairebé des del principi de la guerra 
de posicions, per a fe/ foc de precisió sobre objectius predeterminats, per 
exemple, les latrines de l'adversari. Els tiradors de punteria afinad» són de 
primer voluntaris però, amb el pas del temps, se n'organitta la instrucció 
sistemàtica. (Ashworth, 1980, p. 57). 

d.- Gasos tòxics 

El primer ús massiu de gas tòxic al front occidental (clorina) té lloc 
l'abril del 1915 per iniciativa alemanya, després d'haver-ne fet una prova 
fallida al front oriental. Els efectes foren terribles i els defensors aliats so 
brevivents varen fugir absolutament etíereïts. Aquesta era, veritablement, 
l'ocasió d'aprofitar el trencament del front, però els alemanys ho havien 
planejat com un atac d'objectius limitats i no varen explotar l'èxit obtingut. 
Temps a venir, l'ús de màscares artigas més o menys eficients anul·larà bona 
part dels efectes del gas que s'anirà diversificant (fosgè, mostassa o iperita) 
alhora que s'aprèn de llançar lo amb granades de gas i, així, s'eviten els 
inconvenients dels vents contraris. Els gasos tòxics, prohibits per les con
vencions de l'Haia de 1899 i 1907, sempre han estat considerats una arma 
terrorífica. Però JFC Fute (1984, pp. 163- 164) considera que "el gas és 
una de les armes més humanes i una de les més efectives" pel fet que, de 
les baixes provocades ©el gas, en morta una part molt més petita que les 
provocades pel foc d'artilleria. A més, l'ús de la màscara antigás redueix en 
un 50és eficient en minvar la qualitat defensiva de les trinxeres. 

* Podríem traduir ho com • "mà de morter" 
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e.- Patrulles 

De forma més o menys espontània, algunes unitats de lín;a organitzen 
patrulles (de voluntaris, de vegades), que surten a la terra de ningú per ober 
tures camuflades a les filferrades. L'objectiu de les patrulles és observar les 
posicions enemigues, veure'n la disposició i, si és el CM, prendre presoners 
que puguin ampliar la informació. Durant aquesta primera etapa és gen
eral la inexistència de mapes de les sones de trinxeres en part "per raon» 
de seguretat". La sensació de provisionalitat de les posicions que tenia el 
comandament és una altra raó per a no disposar de mapes. Peter Chas-
seaud (1990) exposa una curiosa situació: els oficials britànics acaben fent 
servir els mapes que de les seves posicions han aixecat els alemanys amb 
l'ajut de l'aviació, i, quan els aliats es decideixin a disposar de la seva pròpia 
cartografia, les seves característiques tècniques sovint la fan inútil. 

Sigui com vulgui, les patrul·les s'han d'enfrontar a un territori sense fa
cilitats per a orientar-s'hi no sols per manca de dades, sinó sobretot perquè 
els bombardeigs continuats i les posicions fetes, destruïdes i tornades a refer 
han produït un paisatge sense vida, ple de fang, d'esvorancs i de filferrades, 
"extraterrestre'' en diu Jay Winter (19S8, p. 142), i amb els punts de re
ferència en continua modificació. En aquestes condicions no és gens estrany 
que aquells que busquen informació es perdin ells mateixos i acabin en mans 
de l'adversari. 

D'ençà del juny del 1915, l'exèrcit alemany recomana la construcció d'una 
segona Unia darrera de la primera, per tal d'assegurar la defensa (Lupfer, 
1981, p. 3). De fet, es considera que els primers en adonar-se de la vàlua de 
la defensa en profunditat són els francesos, però, per raon organitiatives són 
els alemanys els primers que la utilitxen sistemàticament. Per anar d'una 
Unia a l'alt ra es fa servir allò que els francesos anomenaran boyaux o corriols, 
és a dir, trinxeres de comunicació. Això vol dir, en definitiva, que la xarxa 
de les posicions augmenta i es complica, es converteix en el laberint de què 
parlava Gatiel (vegeu mapa 6). 

f.- L'aviació 

En aquesta primera etapa de la guerra de posicions s'utüitta també 
l'aviació, que hi fa un paper especialment eficaç en contrapesar la insuperable 
immobilitat de la situació. 

Quan la guerra va començar, l'aviació militar tenia molt pocs anys d'ex
periència i s'havia usat només a la guerra d'Itàlia contra Turquia, a Tripolitània 
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(1911-1912), i a la d'Eipanya contra al Marroc (1913). Tanmateix, no tots 
ab militar» s'havien adosa« de te* pos»'<>ilitats que significava, entre d'altres 
raons perquè ja tenien prou feina a heure-st les amb les metralladores, d 
transport a motor per terra i les revolucions n l'armament i el blindatge 
navals. D'altra banda, es prenien poc seriosi ment aquells artefactes fets 
de fusta, lona i filferros que produïes una insv >erable sensació de fragilitat 
(David Maclsaac, 1986, p. 628). Segons J.J. L »cker (1985, p. 14), el futur 
mariscal Foch havia dit, el 1910, bo i referir í se x l'aviació: 

"Tot això, per a l'exèrcit, és two!" 

Però, ja gairebé d'entrada, l'aviació s'usa a tots el fronts, totes les potèn
cies respectables en tenen, pocs o molts, i el« aparell» eficients es produeixen 
en molts països, l'Ily» Murometi rus de quatre motors o el Caproni Ca4 
italià per exemple. De maquines voladores n'hi havia de diverses menes: 
aeroplans, globus i dirigibles. En una primera fase serveixen per a localittar 
les bateries adversàries i dirigir el foc de les pròpies i en aquestes tasques 
de reconeixement tenen més utilitat que no pas la cavalleria. La fotografia 
aèria, permetrà, de més a més, controlar la situació i evolució de les línies 
defensives de l'adversari, i fer-ne mapes. Ho hi ha armes específiques con 
tra l'aviació i com que l'eficiència dels fusells i metralladores no és gaire 
elevada, la solució serà de moment, usar la pròpia aviació per tal de neu 
tralitiar l'adversària. A partir de la primavera del 1915, les metralladores 
s'incorporen als avions que, tot al llarg de la guerra, seran objecte d'una 
intensa i ràpida evolució, adreçada a fer-los capaços de complir cada cop 
funcions militars més diversificades. Amb la capacitat d'usar metralladores 
i la possibilitat de dur càrregues explosives, l'aviació serà capaç des del 1915, 
dins de radis relativament reduïts i amb volum de càrrega no gaire alt i amb 
poca precisió, d'actuar contra les tropes adversàries, de terra, i contra les 
seves instal·lacions i nusos de comunicación«. No cal dir però que són molt 
més coneguts els "duels" de pilots a l'aire, els més famosos dels quals foren 
el "Baró Roig" (Manfred von Riehthofen) o el nordamericá Eddie Ricken 
backer. Però la introducció d'aparells òptics, que millora la precisió de les 
accions aèries, juntament amb l'augment de la capacitat de càrrega farà més 
perillosos els bombardeig aeris. 

Els combatents de l'aire són tropes molt especials, qualificades i difer
ents de la massa de hi infanteria. Personifiquen un cert esperit cavalleresc 
i individualista enmig d'una guerra anònima i sense herois. La infante
ria adversària els tem i els menysprea: "voltors carronyaires" els anomena 
repetidament Ernst Junger. 
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g. Les incursions 

Al llarg del 1915, algunes unitats d'élite britàniques i alemanyes intro
dueixen el raid o incursió. Es tracta d'una tàctica molt elaborada que pos
teriorment tindrà un interessant desenvolupament. Una incursió és un atac 
ràpid, sobtat i d'objectius limitats a les posicions enemigues, amb la pre
tensió de fer baixes i presoners i recollir informació sense donar temps al 
contraatac. 

Una actuació com aquesta requereix una preparació acurada i l'actuació 
coordinada de diverses menes de combatents: els qui han reunit informació 
sobre les condicions de la trinxera adversària, els que tallen els filferros sense 
ésser vistos; els qui assalten la posició amb les seves granades de mà i els qui 
els cobreixen amb el seu foc de fusell, de més a més de la reserva deixada a 
les pròpies línies per a cas de contraatac (Tony Àshworth, 1980 p. 73). Per 
tal de dificultar la defensa de la posició assaltada, els incursors alleti amb 
filferrades els extrems del sector triat. 

Sembla que aquesta tàctica la inicien els membres del ler. i 2on regi
ment de Rifles Garhwali, indis, de la BEF (Força Expedicionaria Britànica). 
És adoptada per d'altres unitats d'élite britàniques, com el 2 Royal Welch 
Fusiliers i, posteriorment, es generalitzarà. 

La descripció següent correspon a un raid britànic fet el 1917: 

"Junt amb un altre oficial, em va correspondre de reunir el major 
nombre possible de voluntaris de la nostra companyia i, una nit 
fosca i bruta, fer una incursió a les trinxeres de l'enemic, matar-
ne tants com poguéssim i portar com a mínim un presoner amb la 
finalitat d'obtenir informació. (...) Quan el batalló va marxar a 
les línies nosaltres ens vàrem quedar a reraguarda, per a entrenar-
nos i agafar-nos- bo amb calma. Els dos oficials haviem de fer 
moltíssima tasca de patrulla i observació. Haviem de descobrir 
els punts febles de la filfetrada de l'enemic, les millors rutes i el 
màxim dels seus costums (...) Ens vàrem pintar la cara de negre 
amb suro cremat i tot allò que pogués fer soroll ens ho vàrem 
treure o bé ho vàrem lligar. Ens vam armar amb punyals ¡bombes 
i amb diversos invents mortífers per tal de fer saltar en l'aire els 
filferros i els refugis de l'enemic, i, és clar, fusells o pistoles. La 
incursió havia de ser molt sigilosa i el seu èxit depenia de la 
sorpresa. De manera que, un cop fora de les nostres filferrades, 
ei.» vam arrossegar, amb el cor que ens anava a batzegades però 
decidits. Haviem de travessar 540 ¡ardes (493 metres) fins arribar 
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a l'objectiu. La primera meitat eta força semilla. Aleshores tas 
vam c jmençar d'ajupir i després ens arrossegàvem, cada iarda un 
minut, més o menys. De sobte, quan érem a une« ISO lardes de 
les trinxeres alemanyes, vàrem veure i sentir que se'ns acostaven 
homes (...) Els huns vesica a posar filferrada (...) Dos boches 
sc m'acostaven molt. Vaig pensar que er. millor sorprendre'l« 
abans no eas veiessin. De manera que em vaig posar a correr 
cap a ells apuntant-los amb la pistola i cridant "Hände hoch" 
(mans en Taire) amb el n.eu fidel sergent i altres homes darrera 
meu. Potser el boche no va comprendre el meu alemany acabat 
d'aprendre. Signi com sigui, van tirar i van fallar. Vaig respondre 
amb la pistola i el meu sergent amb el fusell. Un quedi tocat i va 
fer un xiscle. Aleshores vaig anar per Fahre xicot que ara estava 
ben espantat i va caure en un embut. "Je suis ofücier!" va cridar 
en francès. Aleshores ja hi havia un combat general, amb foc per 
tots cantons. (...) L'objectiu de la incursió l'havia aconseguit: 
havíem fet un presoner, i ben valuós120. (...) 

h. Els destacaments d'assalt alemanys 

Pel seu cantó, els alemanys inauguren el primer Sturmabcitlung o desta 
eament d'assalt el març del 1915, però sense gaire èxit, fins que se'n fa càrrec 
el capità Rohr. La idea de Rohr és muntar una unitat d'élite amb els teus 
propis escamots de metralladores, morters, llançaflames i canons de cam
panya, capaç de fer amb èxit una ruptura al front estabilitzat. Després de 
fer una primera actuació reeixida als Vosges (12 X 1915). Rohr estableix un 
seguit de principis, a partir dels quals engegarà rentrenament sistemàtic de 
la seva unitat i, més endavant, ei d'altres: 

• desaparició de la formació ea columnes i línies; les esquadres, que ac
tuaran com a unitat tàctica bàsica no adopten cap formació prede
terminada, sinó aquella que millor d'adapti a les característiques del 
terreny. El cap de l'esquadra adquireix més poder à: decisió. En el 
moment de l'avenç, no cal amoïnar-se per la pèrdua del contacte entre 
les esquadres, perquè "l'objectiu garanteix la un*.at d'acció". 

• assalt de les trinxeres amb els mètodes propi» del raid i amb arma
ment de suport —metralladores, canons lleugers, morters de trinxer.% 

Herbert Read, Dtmn ét ftierm, 1 VIII-1917 A Glover i Silk», I960, pp 2ST-2M 
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Uançaflames— coordinat al nivell met baix possible per tal dt disposar 
de flexibilitat en la iniciativa. 

• entrenament amb foc real: l'esquema d'actuació consisteix en esbandir 
les defenses de les trinxeres amb Uançaflamn i panadee; eliminació de 
l'artilleria i les metralladores advenirle« a base de projectils de morter 
i artilleria; aïllament del sector de trinxera pres amb sacs de sorra i 
feina de pic i pala, a càrrec de la infanteria que segueix els assaltant i i 
que ajuda a consolidar la posició: models a escala real de les trinxeres 
.nemigues; ús de mapes a gran escala (1:50.000,1:10.000,1 5.000, etc.). 

• canvis en l'abillament i equip dels combatents: botes més còmodes, 
polaines, reforços de cuiro als colies i genolls per tal d'impedir que es 
destrossés la roba quan es reptava, incorporació de bosses per a dur-hi 
granades, Mauser més lleuger. Però el canvi més significatiu i poste
riorment generalitzat serà el casc d'acer {Stahlhelm) que substitueix 
el casc prussià tradicional o la gorra de campanya. Els destacaments 
d'assalt usen també garrots, ganivets i pales esmolades per al cos a cos. 

És especialment interessant el paper atorgat a l'artilleria dins l'esquema 
de Rohr: no ha de fer la feina de la infanteria sinó que li toca, justament 

"suprimir i paralitzar l'enemic per tal que la infanteria es pugui 
moure, proveir l'enclusa contra la qual picarà la infanteria" 

(Gudmundsson, 1989, p 52). 

Aquesta visió del paper de l'artilleria, molt estès als exèrcits alemany», 
segons la qual l'artilleria serveix "més per a mantenir els caps baixos que 
no pas per a tallar-los" i que li atorga una funció molt matisada, contrasta 
poderosament amb la simple acumulació quantitativa de l'opció aliada, de 
la qual n'esperaven la solució al punt mort de la guerra de posicions. (Gud
mundsson, ibidem). 

i.- Els tancs 

També del 1915 és la idea del futur carro de combat, anomenat "tanc" 
com a part de la boira de secret que envolta el seu procés de recerca i 
producció. Diu Liddell Hart a la seva història de la primera guerra mundial 
(1970, cap. VI, pp. 332 i ss.) que la idea del tanc és molt vella si per 
tanc s'entén un vehicle autopropulsat i que fes en terra el mateix paper que 
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els creuers en mar: hi ha els antecedents de les maquines de Leonardo i de 
Simon Stevin (1539), els carros de guerra hussites i, fins i tot, els cavallers 
medievals. Però *ls vehicles cuirassats inventats durant la Primera guerra 
mundial responen estrictament al problema tactic plantejat per la resistència 
insuperable que oferien ks trinxeres (filferrades més metralladores). 

El coronel Swinton, que ja s'havia ocupat d'aquest problema arran de 
la guerra russo-japonesa va haver de suportar tot un calvari de riotes i de 
burocracia fins que va poder convèncer el govern britànic que pagava la pena 
investigar per tal d'aconseguir un vehicle cuirassat, amb rodes d'eruga, capaç 
de dur armament antipersonal i de superar els obstacles físics que oposaven 
les trinxeres. Paral·lelament a la recerca britànica els francesos també s'hi 
varen posar. Els britànics varen disposar dels primers exemplars el 1916. 

2.4.4.- La vida quotidiana de la infanteria a íes trinxeres 

Resulta gairebé tòpic parlar del sofriment suportat pels combatents so
bretot per la infanteria a la guerra de trinxeres, ks condicions de vida i de 
combat de la qual són veritablement dures i penoses. Sobre la poor Uooéy 
mfaniry, en efecte, tiren fusells i metralladores i hi esclaten granades, obusos 
i projectils de l'artilleria adversària, i, sovint, de la pròpia i tot. Si demanava 
ajut a la seva artilleria, amb certa freqüència quedava decebuda, perquè als 
artillers els recava d'engegar unes peces que després s'haurien de netejar i, 
en canvi a ells, el perill els tocava de molt més lluny: 

"en aquell moment, per por que algun obús fes volar pels aires el 
nostre dipòsit de municions, s'havia donat l'ordre tradicional de 
salvi's qui pugui! Feliços artillers que podien escapolir-se en cas 
de perill! No era pas el nostre cas, pobres soldats d'infanteria, 
que mai no teníem el dret de donar l'esquena a l'enemic!". 

(Louis Barthas, 198?, p. 4M). 

Però, de més a més de la por i el sofriment causats pels assalts inútils o els 
bombardeigs inacabables, hi ha els sofriments, l'esgotament i les infinites in
comoditats que, de manera quotidiana, enfosqueixen la vida dels combatents 
en aquest "món troglodita'', com l'anomena Paul Pussell, en aquest 

"Paisatge de desolació, terra nua sembrada de cossos de pagès, 
de troncs negres convertits en memòria del bosquet verd, poble 
de fang, argila informe de l'obra retornada a la matèria amb 
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les seves vanitats, nag fastigós barrejat amb r o m aspre de la 
pólvora cemada i de la carronya que fa que la pròpia macerado 
(dues setmanes sense treure's la roba) gairebé es pugni resistir, 
amb el vent que, quan el terrabastall calla, transmet amb quietud 
els estertor» dels qui agonitsen (...)". 

(Jean Rouaud 1991, p. 161). 

A la premsa periòdica publicada pels soldats francesos del front occiden
tal la vida quotidiana és el tema més freqüent, i la seva lectura deixa una 
impressió de desesperació. Segons l'estudi d'Audoin-Rouseau (1986, pp. 37 
i ss), els enemics pitjors són, de bon tros, la pluja i el fang: 

"aquesta simple paraula, la pluja, que gairebé no vol dir res pel 
ciutadà, pel civilitzat que s'ha fet una casa: una teulada per 
tal d'arrecerar-se de les intempèries, aquesta paraula conté tot 
l'horror del soldat en campanya". 

(L'Horison, juliol, 1918. in: Audoin-Rouseau, 1986, p. 37). 

El fang s'empassa trinxeres, bèsties i homes, i morir-hi, lentament engolit, 
és molt més terrible que no pas patir les bales i els obusos. 

Henri Barbusse, a la seva novel·la El foc (1916), diu que l'infern és l'aigua: 

"Ha parat de ploure. Al cel ja no hi queda pluja. La plana de 
piom, amb els seus miralls d'aigua, sembla que surti no sols de 
la nit sinó del mar. 

(...) 

On són, les trinxeres? 

Es veuen llacs, i, entremig, línies d'aigua lletosa i estancada (...) 
No hi ha trinxeres; aquests canals són les trinxeres sepultades. 

(•••) 

M'aixeco a mitges, amb penes i treballs, fent tentines com un 
malalt, i miro. El capot m'apreta amb la seva horrible carrega. 
Hi ha tres formes monstruosament informes al meu costat. Una 
és Paradís, amb una extraordinària crosta de fang, un bony a 
la cintura, al lloc de la cartutxera. També es lleva. Els litres 
dormen sense moure's gens. 

(...) 
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On són, els homes? 

A poc a poc, els veiem. A la vora nostra, n'hi ha que dormen, 
embolicats en fing de cap a pent, gairebé transformats en coses 
(...) 

Sobre l'aigua qne desborda d'una trinxera, enmig d'un terreny es
pecialment arrasat i devastat, hi turen unes masses, illots rodons. 

Ens hi arrosseguem. Son negats. 

(...) 

Hi va haver una època que jo creia que el pitjor infern de la guerra 
eren les names dels obusos; després, molt temps vaig pensar que 
era l'ofec dels soterranis que eternament ens estrenyen. Però, no, 
l'infern és l'aigua". 

(Henri Barbusse, 1944, pp. 234 237). 

Però també hi ha l'haver de buscar els ferits i enterrar els morts, el 
fred, sobretot durant les guàrdies de nit, i la fatiga provocada per marxes i 
contramarxes, tasques de construcció i reconstrucció, i la impossibilitat de 
dormir tot el que cal durant molt de temps. I després, la consciència de viure 
com a bèsties, bruts, mal menjats i tractats sense consideració per l'oficialitat 
que no s'hi mira gens en enviar-los a prendre objectius impossibles "sense 
mirar les baixes". 

Com a resum, ens podria servir aquest fragment de Le Filón (1918) 

"Combatre a la guerra moderna és passar-se deu dies seguits dins 
d'un clot ple d'aigua sense moure's, és obrir l'ull, esmolar l'orella, 
prémer una granada, és menjar fred, enfonsar-se al fang fins els 
genolls, dur l'avi» lailament en la negra nit, donar voltes entorn 
del mateix punt durant hores sense trobar-lo és rebre obusos de 
no se sap ón, en una paraula, és sofrir". 

(Audoin Rouseau, 1986, p. 48). 

Quan es fan marxes, la carrega que duu a sobre un soldat d'infanteria és 
de més de 20 quilos. Hi ha pan quantitat d'andròmines, distribuïdes per les 
butxaques (llumins, ganivets, cordes, papers, tabac, beguda,...) l'armament 
i equip que duu penjat a coll (fusell amb baioneta, granades, munició, pala, 
pic.) i els sostres de roba que es posa per sobre per tal de protegir-se (teles 
de tenda de campanya, per exemple). Tot plegat els donava un aspecte tan 
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estrafolari que Robert Graves explica que els britànics m deien "arbres de 
Nadal1' mentre els francesos es consideraven comparables a la "botiga de la 
cantonada". Com que l'aprovisionament BO és adequat, tothom s'equipa com 
pot: comprant, robant a camarades o enemics o retirant-ho delí cadàvers. 

P s permisos per anar a casa són molt escassos. Durant els primers 
anys de la guerra, els francesos gairebé no en tesen, tal com veurem més 
endavant, el conjunt de les condicions de combat empitjorarà a partir del 
1916. La resta de les condicions de vida -avituallament, equipament, estat 
de les trinxeres varia segons la situació dels diversos bel·ligerants. 

Per a enfrontar-se a una hostilitat tan omnipresent, els combatents reac
cionen de diverses maneres. Tant a les unitats d'élite com a les que no ho 
eren, la convivencia a la trinxera gtnerav* relacions de solidaritat de grup 
molt estretes que ajudaven a protegir-se dels perills bèl·lics i a superar les 
misèries quotidianes. Els companys es cobrien mútuament, recollien els fer
its malgrat la prohibició d aturar-se quan hi havia un assalt, arreplegaven les 
possessions dels morts i les enviaven a la familia. Compartien les notícies, els 
paquets de menjar o de roba que rebien de casa, les confidències i les crítiques 
amargues contra polítics i militars. Es preparaven el menjar i es feien el cafè 
o el te plegats quan hi havia ocasió. Diu Ashworth que els records més 
amargs de la guerra de trinxeres procedeixen de combatents que no varen 
trobar ocasió d'integrar- se en una d'aquestes colles cohesionades i solidàries 
i que sumaven l'hostilitat de la situació a la manca de companyonia. 

Les unitats d'élite combaten reforçades per la seva cohesió interna, per 
la confiança en la solidaritat dels companys. L'optimisme d'algunes afir
macions de Jünger, fonamentades en l'agradable companyonia d'aquells que 
ell anomena guerrers fa part d'una vella herència, compartida per soldats i 
guerrers de temps passats, Le Jtmwncet, manual cavaüeresc del segle XV, 
ens pot servir de testimoni: 

"Quina cosa tan agradables que és la guerra... Tothom s'estima 
tant. durant la guerra! Quan un hom considera justa la propia 
causa i veu a combatre amb bravcsa la seva raça, les llàgrimes 
pugen als ulls. El cor lleial i pietós sent la dolcesa de veure 
l'amic que exposa valent ment el seu cos pel tal d'acomplir el 
comandament del nostre Creador. I aleshores es fa el propòsit de 
morir o viure amb ell i, per amor, no abandonar-lo. Això dóna 
una delectació tan gran que qui no hi ha passat no ho sabria pas 
dir. Us penseu que un home que fa això tem la mort? De cap 
manera. Perquè se sent tan reconfortat, tan entusiasmat, que no 
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sap pas on és. Veritablement, no li fa por res121". 

En canvi, les unitats més corrents les formen, habitualment, individus 
poc bel·ligerants. Sovint, consideren que els ocupants de la trinxera situada 
a uns metres d* la pròpia ton 

"homes que compartien les nostres dificultats, que lluitaven la 
nostra mateixa batalla perduda contra l'aigua, impotents davant 
la sobtada tempesta de metall que petava, enyorats de casa seva 
i de la seva canalla". 

i que es demanaven: 

"que potser són ells, l'enemic? m * . 

Combatents com aquests provaven d'establir acords o treves, implícits o 
explícits, amb l'adversari. Molts dels testimonis que ens han pervingut de
scrits per combatents de totes les potències, presenten com a tema recurrent 
el plantejament de la pregunta: perquè fer mal a algú que no ens ha fet res? 
I era força estesa la convicció que, si tots dos adversaris es posaven d'acord, 
l'avantatge seria comú. Ash worth (1980, p. 30) cita l'advertiment que se li 
fa a un soldat nouvingut a la 29a divisió britànica: 

"el senyor bot xe no és mala peça. Si el deixes en pau, ell també 
t'hi deixarà a tu". 

A aquests acords, anomenats "sistema de viure i deixar viure", "laissef-
faire, etc.", s'hi podia arribar a partir d'una trobada casual en terra de 
ningú, o de propostes llançades des d'un bàndol per mitjà de signes més 
o menys inequívocs: disparar sistemàticament marrant qualsevol objectiu; 
enviar granades buides amb missatges escrits a dins, etc. La conseqüència 
podia ésser la inactivitat absoluta o, si això no era possible, l'activitat in
operant: gran ostentació artillera sense cap resultat real. En determinades 
tones i períodes s'intercanviaven notícies i diaris, menjar o tabac i es com
partien cançons i entreteniments, com un trompetista britànic, molt apreciat 
pels alemanys i un violinista alemany a qui els britànics sempre demanaven 
bisos, tots dos, localitxati ni Bois Grenier, durant la primavera del 1915 
'Ash worth, 1980. p, 140). En qualsevol cas se solia respectar la treva de les 

~7,· U J aut enetl II, p. 3» (lUTltM) citat pet Huiiin«« (1MT), ltTS, pp. IOS-lot 
'• trttmioni d'un «oldat britànic. ciUt per Tony Athworth, 19S0. p, 143 
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hores d'àpat. Hi ha tones ten tranquil·les que •'•pronta la terra de ningú 
per a plantar-hi verdures. Quan Basil H.L. Hart arribà al front el setembre 
del 1915, francesos i alemanys compartien la protecció que oferien lei cases 
que quedaven dempeus a la terra de maga i es podia fer instrucció amb un 
batalló tot sencer a la vista de 1* enemic amb absoluta impunitat (citat per 
Eric J. Leed, 1979, p. 108). El mateix Liddell Hart trobava 

"inoblidable l'olor casolana del bacó de l'esmorzar que passava 
per damunt de la bravada de clorur de calç de la guerra i, així, no 
només duia una treva tàcita al front, sinó que ajudava a preservar 
el seny". 

(Ashworth, 1980, p. 25). 

Gaziel (1917, pp. 276-286) explica com ha estat testimoni de la utilització 
conjunta de l'aigua d'una font que comparteixen francesos i alemanys. 

Hi ha molts altres testimonis en el mateix sentit. Ashworth calcula que 
aproximadament un terç del temps i dels sectors confiats a la BEF va man
tenir treves més o menys amples. El moment de confraternització més estesa 
i reconeguda és Nadal del 1914. En algunes ocasions, la confraternització la 
dictaven agents externs: 

''Però una nit que plovia a bots i barráis l'aigua va envair el 
refugi (...) L'endemà, 10 de desembre, en molts llocs els soldats 
de la primera Unia van haver de sortir de les trinxeres per no 
ofegar-s'hi; els alemanys van haver de fer el mateix i aleshores hi 
hagué un espectacle singular: dos exèrcits enemics cara a cara 
i sense tirar-se un tret de fusell. (...) Francesos i alemanys es 
van mirar, van veure que eren homes ben semblants. Es van 
somriure, s'intercanviaren paraules, es van allargar i estrènyer 
mans, es van partir el tabac, un quart de suc, de vi1-1 (...). 

En una actuació dirigida pels principis elementals que regeixen la vida no 
militar, l'hostilitat es retornava augmentada, però, en cas que l'adversari no 
actués amb correcció, és a dir, que no mantingués els acords. El càstig era 
extensible al membre de la pròpia unitat posseït de "l'esperit de l'ofensiva", 
agressiu i provocador de la resposta del» adversaris. Aquell qui trencava 
les treves, se'l castigava amb l'expulsió del grup solidari, sense el qual eren 

'Loui* Barthu, 1987, p 215 EU feta m «tuen ai Meter <k NnmUe-Satiit Vaaat, 
i del 1915. 
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infinitament mé» insuportable« IM condicioni de la guerra. Albora, s'obs-
taculitxava tant coa et podia la tasca deis artillen que es cuidaven deis 
morter« i que, amb el seu foc, provocaven la resposta d« l'adversari sobre la 
infanteria. 

A finals del 1915, l'abast de la influencia del sistema de "viure-i-deixar 
viure" era molt gran. Al manual publicat pel nou cap ¿¿ la BEF, Douglas 
Haig, el març de 1918, sel considera endemic, i parlava de l'extensió de la 
inèrcia, la letargia, la inactivitat, etc. (Aihworth, 1980, p. 183). Coses 
semblants en pensaven «Is comandaments francès i alemany. 

2.4.5.- M$ canvu de 1916 

Tot al llarg del 1915 »'havia mantingut el punt mort al front occiden
tal, i, mentre les baixes seguien essent enormes, les innovacions tàctiques 
introduïdes t'havien mostrat eixorques de moment, de manera que tant ks 
jerarquies militars com els polítics van començar d'acceptar l'evidència que la 
guerra seria llarga. Això, i la constatació de la poca combativitat mostrada 
en alguns sectors del front provocarà canvis substancials en la forma de fer 
la guerra, que s'aniran manifestant al llarg de) 1916. 

En efecte, al front occidental, 1916 serà l'any de les grans batalle» de 
desgast —Verdun i el Somme—, de la introducció de la guerra de material, de 
l'extensió de les tàctiques d'incursió i dels destacaments d'asalt alemany?, de 
la compareixença del tanc. El ressliat d'aquests canvis serà la intensificació 
inaudita de la violència, però la decisió segueix essent inabastable ab camps 
de batalla. 

Verdun és la primera ofensiva alemanya al front occidental d'ençà de 
la immobilitiació de les posicions. Von Falkenhayn tria un punt que els 
francesos no poguessin permetre's de cedir: es tracta d'un indret ple de 
records de la resistència antigermànica medieval. El projecte consistia en 
dessagnar amb artilleria pesada, massivament concentrada, tants exèrcits 
francesos com volguessin defensar la sona; durant les sis primeres setmanes 
els plans alemany« es compleixen i les pèrdues franceses són molt superiors a 
les alemanyes. Es tracta d'un cas gairebé únic a la Primera guerra mundial 
de defensor» que pateixen més baixes que no els atacants (N. Stone, 1985, 
p. 244). Però la batalla, en allargar»*, fuig també de les mans de von 
Falkenhayn i, de batalla de desgast esdevé batalla pel terreny, cosa que 
provocarà l'augment de ks baixes alemanyes. 

Mentrestant, i per tal d'obligar els alemany» a manllevar tropes de Ver 
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dun, eli aliats inicien una ofensiva a la regió del Somme, la majoria deb 
efectius de la qual seran britànics. En totes dues ofensives, els avanços ter
ritorials que raconsegueixen són mínims, encara que es fan a un preu en 
baixes astronomic. Bo i sumant fes de tots tres contendents en totea dues 
batato són 1.790.000 morts i ferits (J.M. Winter, IMS, p. IM). La batalla 
de Verdun s'inicia al febrer i s'acaba el desembre. És la més llarga de la 
història. La del Somme comença el juliol i s'acaba el novembre. Aquesta 
enorme durada obliga els soldats a combatre en companyia de milers de 
cadàvers, impossibles de retirar i que es podreixen al sol de l'estiu abans 
d'incorporar-se al paisatge i a les fortificacions: Le $ol eat /ast de no$ morts 
s'anomena un recull de testimonis francesos de la guerra (Jean Daguillon, 
1987). La carta següent ofereix un testimoni de primera mà sobre la situació 
a Verdun: 

"Estimada esposa: 

No et pots pas imaginar el paisatge que ens envolta, sense gens 
de vegetació, ni tan sols una ruina; aquí i allà, el monyó d'un 
tronc d'arbre es dreça tràgicament en un sòl clivellat per milers 
i milers de forats d'obús que es toquen. No hi ha ni trinxeres 
ni corriols per a arrecerar- s'hi. Som una colla aïllada, estirats a 
terra entorn d'un caporal a alguns centenars de metres a l'oest del 
fort de Vaux. Entre nosaltres i els alemanys no hi ha ftlferradet, 
tot ho ha pulveritiat la canonada. Però més activa que no el 
bombardeig, pitjor que la manca de vituailarnent i que el terror 
de l'atac és l'olor que hi ha, pesada i pestil-fent, que et prem els 
budells, t'esvalota el cor, et priva de menjar i fins i tot de beure. 

Vivim en un cementiri immens, en el què només sembla que hi 
estan de gust les mosques immundes tipes de sang i unes rates 
grosses i lluents. Tot put de cadàvers en descomposició, les deix
alles humanes de tota mena, la pols dels explosius, el gas. 

(...) doncs imagina't que a cada esvoranc, un home com jo, sol, 
sense enllaç, sovint sense ordres, resisteix. No em demanis pas 
com ni perquè, no et podria pas respondre124'*. 

Des del punt de vista tàctic, aquestes batalles ofereixen algunes nove
tats, deixant de banda l'enorme escala a què s'hi combat: xifres mai vistes 
d'homes, d'armament, etc. A Verdun, per tal de suprimir l'artilleria francesa, 

"* Carta d'Eufrnr Bo«n, naig 1916. Transcrita • A unit Brava et alii, 198«, p. SS 
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els alemanys llancen un gas lacrimogen. Els peoners s'ocupen de destruir 
i neutralittar eficientment els nius de metralladores i les filferrades, amb 
equips de tall, explosius i llançaflames, mentre els bombardeigs massius ali
ats demostren, tant «qui com al Somme, la seva inutilitat per a eliminar la 
resistència dels defensors, tot i la tem duresa literalment insuportable. 

Els alemanys actuen bombardejant amb "foc de barrera", és a dir, amb 
una cortina de foc d'artilleria que aïlla la sona que es vol atacar; darrera 
d'aquesta barrera, que avança a un ritme preestablert, vénen les tropes 
d'assalt, indiferents al manteniment de posicions fortificades a la seva rera
guarda que eliminaran posteriorment des dels costats o per darrera. Els 
fusellers que les segueixen defensaran el sector adquirit i els sc'dats munits 
o eines reforcen immediatament la posició. 

Al Somme, Haig decideix una preparació artillera de cinc dies, tan fer
otge i insuportable psicològicament com anodina en els seus resultats1*': els 
atacants es troben, el dia de l'inici de l'ofensiva que els defensors han so
breviscut i que, en molts llocs, inclús les filferrades són senceres. Tot i així, 
l'atac no s'anul·la ni tan sols se'n modifiquen els plans. Per la resta, els 
aliats varen actuar com fins aleshores: onades d'atacants, sovint en formació 
tancada, avancen contra posicions ben defensades amb resultats fàcilment 
imaginable». El fang de la regió — la btme sanglante de la Somme, en diu 
Louis Bart has- acaba d'amargar l'existència dels combatents. Les condi 
cions en què es lluita al Somme es poden apreciar en aquest text d'Ernst 
Jünger: 

"Quan es va començar de fer clar van anar compareixent davant 
els nostres ull» esverats aquells estranys indrets. Aleshores vam 
veure que el camí de la fondalada no era sinó un seguit d'embuts 
gegantins, tots plens de morts, armes i pelleringues d'uniforme. 
Les granades de gran calibre havien remogut completament el 
terreny del voltant, tan lluny com es podia veure. Per molt que 
busquéssim, no es podia veure ni un sol bri d'herba. L'esgarrapat 
camp de batalla era espantos. Els defensors morts je*en entremig 
dels defensors vius. Bo i cavant forats per a protegir-nos- hi vam 
veure que els morts eren els uns a sobre dels altres, en capes so
breposades. Una companyia darrera l'altra hi havia perseverat 
fins al final, ata leída sota el foc de tambor, que les havia anat 
segant i, després, les masses de terra que els projectils llençaven 

• M B lerrabaatail cm te« intens qa» ea podia teat« de% del »ud d'Anglateira (Cr»», IMS, 
p MS) 
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en Taire n'havia sepultat d t cadàvers. Els homes del relleu 
havien vingut a ocupar-ne d lloc. Ara ens tocava a nosaltres. 
El camí de la fondalada i d terreny de darrera teu eren sembrats 
d'alemanys; d terreny de davant. J'anglesos. Dels talusos en sor
tien, tots encarcarats, braços, cames i caps; davant dels nostres 
caus hi havia membres solts, arrencats i també cadàvers sencers. 
Damunt d'alguns, hi havien tirat capots i lones de tenda de cam
panya, per te' de fugir de la vista permanent d'aquells rostres 
desfigurats. Malgrat les altes temperatures nirgú no pensava en 
tirar terra al damunt dels morts". 

(1987, pp. 103-104). 

A part del considerat le increment de l'escala dels bombardeigs, els aliats 
disposen al Somme d'una novetat, que tampoc no serà gaire eficaç, almenys 
de moment: els tancs. La primera compareixença dels tancs al camp de 
batalla és pel setembre del 1916, al sector de Flers-Courcelette (vid. mapa 
7). Vai a dir que el seu pa|*er fou més aviat galdós i això no pas per la 
tnoperància dels artefactes sinó per l'ús que se'n va fer. En efecte, al manual 
d'instruccions que havia preparat Swinton es proposava que s'usessin de 
forma massiva i sorpresiva en terreny favorable. Però Haig n'hi posa pocs i 
poc provats sobre el camp. Els disposà en grups separats, i després d'haver 
omplert el terreny d'esvorancs i alertat els alemanys arr»b la seva pròpia 
artilleria (Brooks, 1980, pp. 9 i ss.). Val a dir que ds nous &rtilugis no 
aconseguiren de trencar el front, «ncara que, de moment, fessin molta por 
als alemanys que, per això, es van limit J- a introduir tàctiques anti-tanc 
però sense decidir-sf & produir-ne (T.T. I upper. If 31, p. 39). 

La incorporació dels nous elements materials —diverse ació i especial-
itsació de l'armament— així tom la inusitada massificació dels mateixos 
canvia el caràcter de la guerra. Verdun i el Somme constituiran un model 
per a moltes batalles posteriors: són batalles de de" -;»st, iitacab&bles, cos 
tosíssimes en vides human' i (Tony Ashworth, 1980, p. 49). Ernst Jünger, 

»timoni i actor de la guerra l-.o veu així: 

"... era la batalla del Somme, que ja projectava les seves omb es. 
Amb ella ..¿abaría el primer període de la guerra, el més sen-
i;ll- ira entràvem, per dir-ho així, en una guerra nova. Encara 
que tertsmen» nosaltres no ho sospitàvem, allò que fins aleshores 
havíem vi., at havia estat l'mtent de guanyar la guerra per mitjà 
de batalles campals J vell estil, i el fracàs d'aquest intent, que 
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va quedar aturat a la guerra de posicions. Ara s'alçava davant 
nostre la guerra de material, arab el sea desplegament f tgantí de 
mitjans". 

(1987, p. ?3). 

El símbol de la nov matenalsa lacht o guerra de material seria la gen-
eralitració del Stahíhel-, de Lss tropes alemanyes d'assalt. El mateix Ernst 
Jünger ens diu que, l'agost del 1916, al bo..ime en va vrere w : 

"Ell era el primer soldat alemany que veia amb casc d'acer, i 
de seguida se'm va «parèixer com l'habitant d'un món estrany, 
dotat d'una duresa nés gran". (Ibidem, pp. 96-97). 

Hi ha d'altres modificación» en la forma de combatre que resulten menys 
llampants que les anteriors. Per exemple, la practica obligatoria de la in
cursió, ¡ntroduïd. per ordre de l'alt comandament britànic. Segons Tony 
Ashworth (1980, pp. 177 i ss), la decisió del general Douglas Haig respon a 
diverses raons. En rrimtr lloc, era una resposta »is caps militars francesos, 
que es queixaven perquè ·,rob*>vert les baixes britàniques desproporcionada-
ment inferiors a les seves. D'altra oanda, era un mitjà per neutralitzar el 
sistema de "viure-i deixar-viure", perquè les incursions trencaven qualsevol 
acord entre els ocupants dels dos costats de la terra de ningú. Finalment, 
Haig concebia la incursió sistemàtica com a part d'un esquema més ample 
de guerra tie desgast. La quantitat de raids reconeguda oficialment pels 
britànics per l'any 1916 és de quatre cents. Britànics i alemanys, que també 
els generalitien, duen tropes d'altres sectors per a realitsar-los, però la ven
jança o contraincursió la pateix la unitat estat jada al sector, sigui o no 
violenta. Les unitats poc bel·ligerants odiaven les incursions tant per la seva 
perillositat com pel fet que destrossaven els nervis i la moral Gudmundsson 
(1989, p. 83) considera, en canvi, que el raid, sí té «fit, provoca "satisfacció 
vicaria" en el soldat alemany mitjà, i ajuda a alleujar la frustració derivada 
d'estar »empre posat a la defensiva. La justificació alemanya per a promoure 
oficialment la incursió és "la necessitat de fJaCfttßJftr l€ i COSC9 i acabar amb 
les treves (Gudmundsson, 1989, pp. 82- 83). Els francesos no l'introdueixen 
fins el 1917 i sembla que, fins «lesboret, tendien a practicar el sistema de 
"viure-i- deixar-viure" sempre que podien (Ashworth, 1989, p. 201). 

A les unitats d'élite els agradaven aquestes activitats que, de més a més, 
duien la contrapartida de rebre millor tracte que les tropes "noi mals", és 
a dir, millor menjar, més permisos i poca feina de pic i pala. El problema 
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era que, un cop reglamentades, el pla de les incursions vé de la superiori
tat jeràrquica i, sovint, no és adequat a les circumstàncies en què s'ha de 
realitzar. Per això, les tropes d'élite menyspreen i odien els "buròcrates 
incompetents" que es posen en detalls que no entenen. 

L'èxit a Verdun de les tropes d'assalt entrenades segons els mètodes de 
Rohr convenç les autoritats i les jerarquies militars alemanyes per a ampliar-
ne el destacament que ara s'anomenarà "batalló d'assalt Rohr" (Abril, 1916). 
Alhora, quatre batallons de Jäger s'havien convertit en batallons d'assalt'x. 
També s'engega un projecte d'entrenament segons els mètodes de Rohr d'un 
contingent d'oficials i suboficial* de cada exèrcit, que formarien unitats d'élite 
a les seves respectives divisions. 

Però l'impuls més important per a l'expansió dels mètodes de Rohr pro
cedeix del recolzament del nou cap de l'Estat Major alemany, Eric Ludendorlf 
(setembre del 1916), que es proposa de fer-ne un model per a tot l'exèrcit 
alemany. Els principis de la tàctica d'assalt s'incorporen a la versió de de
sembre dtl 1916 del Manual d'instrucció de tmpe$ d'tnfantena en guerra, 
la qual cosa elimina de la instrucció dels reclutes l'aprenentatge del pas de 
l'oca i d'altres inutilitats més o menys vistoses. 

També els altres bel·ligerants introdueixen tropes d'élite capaces d'efec
tuar assalts ben planejats i coordinats ("grenadiers á'éltUF i m§nmp$ /rancs", 
"ardits" italians, batallons de xoc russos). Però cap exèrcit no els integra en 
el funcionament general de les seves tropes (Gudmundsson, 1989, pp. §6-87). 

Al Somme hi varen patir tant els britànics com els alemanys però, en 
opinió de T.T. Lupfer (1981, p. 7), només eb alemanys varen reaccionar 
et: un intent d'evitar les baixes massives degudes als atacs d'artilleria en 
gran escala. La desproporció d'homes i material disponibles en favor dels 
aliats explica que els alemanys no poguessin acceptar una competència com 
aquest. Com a conseqüència, es generarà una nova doctrina defensiva, 
impulsada també per Ludendorff i que es generalitzarà durant el 1917. Els 
aliats la varen batejar com a "defensa elàstica en profunditat". Es basava en 
uns principis parcialment extrets d'alguns document» capturats a l'enemic, 
—dels quals von Falkenhayn no n'havia fet gaire apreci— però allò que més 
la definia ira l'adaptació a les noves circumstàncies de la matenolachalacht. 

La "defensa elàstica en profunditat" substitueix el vell mètode d'amun
tegar homes en la primera Unia, ben bé sota l'abast de l'artilleria aliada, i 
la decisió de mantenir aquesta primera línia al preu que fos per la decisió 

'**La in» dfli J&ger o caçadora provenia de la teva tradietó de rombal en formación» 
d'ordre obert o de guerrilla, i el mateix Rohr en procedia. 
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de forçar l'atacant a gastar-se mentre el defensor manté la teva força. DOM 
conviccions s'han fet camí: no s'ha de cedir la iniciativa a l'atacaat i la 
defensa no s'aguanta en la massa d'homes, sinó en la potencia de foc. Les 
posicions es disposaran en proiunditat, en un sistema de búnquers de ciment 
i de forts disposats com un tauler d'escacs, i protegits per unitats petit«: 
esquadres, escamots i servidors de tes metralladores. La resta del« defensors 
estan arrecerats més endarrera, i preparat» pel contraatac, que està pre
vist de realitiar amb tàctiques dels bataltes d'assalt (Gudmundsson, 1989, 
p, 94). Quan els atacants avancessin per a prendre la posició no sols es 
trobaríem, com ja era habitual, més lluny de l'abast de la seva pròpia artille
ria sinó també enfrontats a le* posicions alemanyes més fortes, generalment 
col·locades en contrapendent i camuflades, de manera que resultaven difícils 
d'identificar inciús per l'aviació. 

Les posicions haurien de tenir, en resum, tres sones diferenciades: en 
primer lloc, els posts avançats, que serveixen per a contenir incursions i 
avisar d'atacs importants. Eh defensors s'amagaven, sobretot, als embuts. 
Més enrera hi ha la sona de batalla, generalment limitada pe/ tres línies 
de trinxeres i una línia protectora d'artilleria. Fn conjunt, ocuparia uns 
1.5 2 quilòmetres de fondària. En aquesta sona hi h&ria també una sèrie 
de búnquers o punts forts camuflats, on s'encabien metralladores amb què 
es faria foc d'enfilada sobre els atacants, mentre l'artilleria tirava, prefer
entment, darrera els atacants per tal d'aïllar lo» d'eventuals reforços. El 
cont. èatac t'engegaria abans no es consolidessin els guanys dels adversaris, i 
el protagonitsarien les reserves, situades en la tercera línia defensiva. (T.T. 
Lupfer, 1981, pp. 11 i »».). 

Per tal que aquest mecanisme defensiu funcionés, calia una cadena de 
comandament desprovista d'entrebancs burocràtics i l'assumpció de la ini
ciativa als esglaons més baixos de la jerarquia perquè eren els »ot »oficial» 
que comandaven les unitats petites els que havien de prendre decisions sense 
rebre ordres. Segon» LudendorfT, la tàctica esdevenia "cada cop més Indi
vidualitzada" (Gudmundsson, 1989, p. 94). Alhora, tota l'artilleria, trr.b 
excepció de la pesant, depenia de la divisió d'infanteria (Lupfer, 19f 1, p. 
19). Aquestes modificacions organitzat i ve», realitzades en el sentit de pro
moure la iniciativa dels sots oficial», contrasten notòriament amb la rigidesa 
dels exèrcits aliats. 

El setembre del 1918, el» alemanys decideixen escurçar la seva línia de 
front bo i retirant-se a terreny més favorable. Durant l'hivern del 1916 al 
1917, i amb l'ajut de presoners de guerra i població civil, construeixen allò 
que els aliats anomenaran "línia Hindenbmg", segon» les normes que hem 
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explicat en ell paràgrafs anteriors. 
En definitiva, al Cwg del 1916, la intensificació dels combats i l'inTement 

de te quantitat de material utilitiat converteix la guerra en 

"un mecanisme massiu que turments.va els només més enllà de la 
tem resistència i provoc: una nova mema dVperiència bèl·lica". 
(Ashworth, 1980, p. 54). 

2.4.S.- 1917 
Durant el 1917 els alia,- tornen a orgaaitsar grans ofensives (Arrar, 

Scarpe, Chemin des Dames, Tercera Batalla d'Ypres Passchendaele; vid. 
cronologia} però els seus resultats »ón tan poc convincents i, inclús, tan 
negatiu« en alguns casos, que el general francés Pétain declara, a finals d'any, 
que, d'aieshores en endavant més s'estima "esperar els tanc» i els americans" 
abans de passar novament a l'ofensiva a gran escala. Pel seu cantó, els ale
manys es passen tot l'any a la defensiva, amb la qual experimenten la seva 
nova tàctica, que els resulta força eficaç, i organitsen allò que pensen que 
serà ¡"ofensiva decisiva pel 1918, abans que el gruix dels soldats nordamer 
iran« no hagi tingut temps de desembarcar al front occidental i després de 
reunir els seus efectius militars deslliurats del front oriental per la retirada 
de la Eússia revolució, ària del conflicte (vid. cronologia). 

Durant aquest any els combatents es troben immersos en la mateixa 
situació de sofriment intens i inútil iniciada l'any anterior; la tensió és tan 
pan que, en algunes unitats franceses esclata en forma de motáis mastins. 

Les ofensives aliades del 191? permeten demostrar 1'eficacia creixent dels 
sisteme» defensius alemanys. Tant a Arras com a Le Scarpe (vid. cronologia) 
els britànics hi perden molts més homes que no pas els alemany». En el segon 
cas, els alemanys cedeixen un xic de terreny que no els és favorable, i, així, 
poden mantenir la Unia defensiva (T.T. Lupfer. 1981, p. 30). 

Però les operacions que més terribles varen resultar pels combatents foren 
les ofensives francesa (Chemin des Dames) i britànica al sortint d'Ypres (3a. 
Batalla d'Ypres o de Pa»«chendaele). En el primer cas, el comandament 
francès, que havia escampat entre la seva tropa la convicció que es tractava 
de l'ofensiva decisiva, va actuar amb una ingenuïtat i una inconsciència tan 
desmesurades que el resultat no solament va consistir en un fracàs estrepitós 
i a un cost en baixes exagerat, sinó també en l'esfondrament de la moral de 
les tropes i l'esclat de molins que varen afectar molt a fons l'exèrcit francès. 
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En el segon cas, Doughs Haig manté exactament d mateix sistema d'atac 
una i m i vegades fracassat, amb l'agreujant que les condicions del sòl i els 
bombardeigs massius conrerteixen els camps ée batalla de Flandes en un 
mar de bag pitjor que el del Somme en el qual desapareixeran milers de 
combatents (vid. capítol 3, apartat 3.S). D'aquestes operacions del 1917 ens 
interessen, ara, dues cosca: la modificació de la tàctica francesa endegada 
per Pétain l'endemà del Chemin dea Dames i l'actuació dels tancs britànics 
a la batalla de Cainbrai, seguida del contraatac alemany. 

Pétain va decidir de "restablir la confiança de l'exèrcit en fil mateix i 
de la nadó en l'exèrcit" (Pedroncini, 1974, p. §9), i, amb aquesta intenció, 
va organitzar alguns atacs, mo¿ests en els seus objectius però d'èxit segur. 
Aquesta vegada, però, k rt%s$ite a tont prsz la pagaria !'artilleria i no les 
vides dels combatent r. En l'atac a Verdun, per exemple (agost del 1917), 
es va assegurar la reeixida posant-hi una peça d'artilleria de campanya cada 
20 metres, una de pesant curta cada 30 i una de pesada llarga també cada 
30, convenientment dirigides per la informació procedent de l'aviació. Com 
a resultat, va obtenir quasi tot el terreny que havien adquirit els alemanys 
l'any anterior, a un preu molt baix (uns 5000 morts) i va apoderar-se de més 
de 10.000 presoners (Pedroncini, 1974, p. 93). 

Després d'aquest bon resultat, el següent atac, també dirigit més als 
efectes morals que no pas ab materiab fou a la Malmaison. a la regió del 
Chemin des Dames, justament allà on el» combatents francesos havien fra
cassat tan dolorosament: es tractava, doncs, d esbo mr-ne el mal efecte i 
de provar de substituir-lo per la constatació de la possibilitat de victòria, ni 
que fos parcial. Aquesta * egada, Pétain va comptar no sob amb l'aviació 
sinó tamb* amb el reforç dels carros de combat, dels quals es refiava molt, a 
diferència d'altres caps militars francesos. I, en efecte, després de tres dies de 
preparació artillera ben dirigida per l'aviació, els tancs precedeixen la infan
teria i demostren la seva capacitat per a neutralitiar els banquers de ciment 
i eb nius de metralladores de la defensa alemanya (oct. 1917). Es cert que 
eb objectius eren molt modests, cosa que feia grinyolar eb esquemes de la 
jerarquia militar, però eb resultats s'havien obtingut a un preu incompara-
blement més baix que al sector britànic de Flandes (del ai . ara parlarem), i 
en un període de temps molt més curt i, sobretot, havien aconseguit de refer 
la moral de l'exèrcit francès. 

També els britànics varen usar eb tancs amb èxit per primera vegada 
durant el 1917. A Arras i a la carena de Messines no se n'havien sortit 
massa bé; a la 3a Batalla d'Yprei havien malmès diverses vegades eb tancs 
de què disposaven per culpa d'usar los en terrenv inadequat (i no era pas per 
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manca d'experiència, que sabien que el fang abundós els neut ralitlava). Pere, 
finalment, el 20 de novembre del 1917, a la sona de Cambrai, el Tank Cmp§ 
aconsegueix de fer una actuació reixida bi i seguint un pla de J.F.C. Fuller; es 
tracta d'un raid sorpresiu, en terreny fem i anivellat, en conjuminació amb 
la infanteria, després d'un atac d'artilleria breu que havia servit, sobretot, 
per a dissimular el soroll de l'avenç dels carros. L'atac és massiu (378 tancs 
més 01 de suport en un front d'uns 10 quilòmetre ' i l'efecte és profitós: la 
Unia alemanya s'enfonsa i és possible la penetració. Aconseguir el mateix 
territori que a Passrhendaele en 00 dies i al preu de 250.000 baixes havia 
costat a Cambr >i 5000 baixes i poques hores (Stephen Brooks, i980, p. IS). 

Altra cosa és la forma en què aquest èxit va quedar malmès; les tropes 
de reforç anaven retardades, es donà —tot i que a aquestes alçades de la 
guerr» sembla inconcebible— un paper complementari a la cavalleria, que hi 
fracassà, i els canons alemanys van tenir temps i ocasió d'anorrear tancs i 
tanqmistes: no hi hagué supervivents (Dixon, 1977, p. 120-121). El sortint 
britànic que en resulta és objecte d'un fort contraatac alemany, engegat amb 
mètodes de les tropes d'assalt. Tot i que era previsible, ningú no l'havia 
previst i la sorpresa fou tac total que el general de la 29a divisió britànica va 
haver de fugir en pijama del seu estatge. Les Unies tornen al seu IHt previ 
al 20 de novembre (T.T. Lupfer, 1981, p. 40). 

Segons Gudmundsson (1989. p. 144), el contraatac alemany hagués 
pogut avançar més però els britànics varen poder comptar amb "un aliat in
esperat": la possibilitat de pillatge; l'escassetat dels subministres alemanys 
era ja tan notòria que la disciplina s'esvaí a la vista dels dipòsits tan ben 
provistos, sobretot ée rom, dels adversaris: 

(...) "Hi vaig apostar sentinelles i després vàrem explorar la trinx
era conquerida; era olena d'armes i d'equip. AU punts de guaita 
hi havia metralladores, üançamiíies, granades de mà i de fusell, 
cantimplores, armilles amb folre de pell, impermeables, lones de 
tenda, llaunes plenes de carn, de melmelada, de te, de cafè, de 
cacau i de tabac, ampolles de conyac, eines, pistoles de combat 
i de senyals, roba Manca, guants, en resum, tota mena de cotes. 
Com si fos un vell cap de lansquenets, vaig concedir una estona 
perquè els homes es dediquessin al pillatge i poguessin examinar 
amb més detall totes les coses bones que hi havia allà. Tampoc 
jo no em vaig poder estar de preparar-me un petit esmorzar a 
l'entrada d'una gal leria, i de fer li una pipe amb el magnífic 
Naw cut : »entre gargotejava el meu informe per al cap de les 
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tropes de combat. (•••). 

(Ernst Jünger, INT, p, 224). 

LudendorfT en in concloure que, tot i le» teves limitacions, els nous 
mètodes ofensius eren prou eficients i engega els plans per a l'ofensiva a 
gran escala i que es vel decisiva, de la primavera següent. 

k finals del 1917, mentre els aliats kan introduït poques modificacions or 
ganitsatives, a la infanteria alemanya d fútete s'havi» convertit clarament 
en minoritari. Le« metralladores lleugeres, l arma defensiva per antonomasia, 
anaven a càrrec d una esquadra (portadors de l'arma, de la munició, de 
l'aigua) complementada per «na altra de futellers, que actuen com a oro 
tecció de la prunera. Les unitats de cavalleria, que s'havien mostrat tan 
inoperants al front occidental, es desintegrer s'usen els cavalls pel trans
port, i els homes es reconverteixen en infants (TT. Lupfer, 1981, p. 14). 
D'altra banda, a bona part áe les peces d'artilleria s'hi ban incorporat rodes 
i la metralladora pesada (Maxim) disposarà d'un trípode i es podrà usar com 
arma ofensiva (Gundmundsson, 1989, p. 97). Moltes d'elles »'han incorpori! 
al control directe de les petites unitats d'infanteria. 

En canvi els aliats havien incrementat la proporció d'artilleria de cada 
divisió (pel cas francès, del lüal 2üdivisió (de 4 a 3) i de companyies per 
batalló (de 4 a 3 també) (Pedroncini. 1974, p. 94), però l'artilleria era molt 
menys integrada en les decisions de la infanteria; d altra banda, la imitació 
de ks instal·lacions defensives alemanyes no significarà que s'hagin assimilat 
ks tàctiques que IM complementen, i això es demostrarà durant l'ofensiva 
de primavera del 1918. 

2.4.7.- /. 'ofensiva alemanya ¿e la pimarera del 1918 

Durant l'hivern del 1917-'918 l'exèrcit del front occidental, que ha anat 
creixent fins a disposar de 192 divisions, és entrenat a consciència segons els 
mètodes de ks tropes d'assalt'r. L'artilleria és instruïda amb els mètodes de 
Brüchmúller per tal de poder tirar acuradament, amor« que s'intenta vèncer 
k tradicional (i raonable) malfiança de k infanteria envers l'artilleria a base 
d'organitsar xerrades explicatives: es permit que qualsevol combatent, ni 
que fes soldat ras, pogués fer preguntes. També s'hi inclou preparació anti-
tancs, amb k introducció d'un fusell ks bales del qual són capaces de foradar 

ltTLa d«*ctipoó d'aqont eatrntunrat n po« trabar • Lttávig Rmn. 1IM, pp 289 i n 
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el blindatge dels carros de combat, que feien molta por a la infanteria ale
manya. Tot i així, LudendorfT desestima els consells d'engegar un cos de tancs 
propi perquè considera més útil d'esmerçar els recursos disponibles, cada cop 
més escassos, en d'altres elements de l'arsenal, convençut que els tancs son 
andròmines poc eficients. Bis alemanys en van construir poquíssims i eren, a 
més, difícils de maniobrar i poc útils (Brooks, 1980). Per tal d'actuar contra 
el declivi moral de les tropes, s'engega també una preparació de mena psi
cològica, adreçada bàsicament a millorar els mètode« de comandament de les 
unitats. Però hi ha repetida constancia, inclús oficial, del mancontentament 
de gran part de la tropa, sobretot de les divisions anomenades "de trinxera" 
[Steüwgdtvwonen) compostes pels homes menys idonis (per raons d'edat i 
de constitució física) i el tracte rebut pels quals contrastava prou amb el que 
es dispensava a les divisions d'élite destinades a l'assalt (proveïment d'armes, 
d'equip i d'avituallament manifestament inferior) (Lupfer, 1981, p. 49). 

La tria del sector de la BEF a atacar es féu en funció dels avantatges 
tàctics que presentava: el terreny controlat pels britànics era més favorable 
que no pas el francès i ben conegut perquè havia estat reraguarda prrpia. 
r'altra banda, els britànics són forces menys nombroses que les franceses. 
L'objectiu es l'obtenció d'un trencament del front que pugui ésser decisiu i 
que permeti de reprendre la guerra de moviment. Amb aquesta intenció no 
es pretenia la destrucció de les forces britàniques, sinó més aviat el desUoriga-
ment dels seus sistemes organitiatiu i de transmissions, a més de la retenció 
de la iniciativa. El mètode triat no cal dir que no serà el bombardeig massiu, 
poc éxitos fins aleshores i fora de l'abast dels recursos cada cop més escassos 
de l'Estat alemany. 

En la fase prèvia a l'ofens i va mateixa els alemanys llancen tota mena 
de mesures de confusió: atacs d'artilleria amb gas tot ai llarg del front, 
que desorienten els adversaris sobre el lloc triat alhora que mantenen molt 
ocupats «Is defensors; increment substancial dels raids alemanys, amb la 
finalitat d'evitar les activitats informatives dels aliats; de més a més, els 
incursoTs han estat informats amb incorrecció de la localitiació de l'ofensiva 
i, si els agafen com a presoners, ontiibuiran a la confusió (Gundmundsson, 
1989, p. 160). 

Quan el moment és arribat, el 21 de març del 1918, l'artilleria alemanya 
engega un atac amb gas ¡ explosius tan intens (encara que és curt: poques 
hores) que els artillers s'han de posar la màscara antigás per tal d'estalviar-
se el respirar les emanacions de les seves p.òpies peces, i que fa embogir els 
defensors. L'èxit, és a dir, la neutralitsació de l'artilleria adversària, és més 
o menys ample segons la sona. 
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El posterior assalt a les línies britàniques s'inicia un matí de boira amb 
quasi total i segons la coneguda tàctica que els aliats 

"d'infiltració": les tropes d'assalt segueixen una barrera rodant i au 
deixant de banda els punts forts, dels quals st n'ocupen les onades següents 
d'assaltants. Als tres sectors de l'ofensiva (vid. mapa 8) s'hi aconsegueixen 
resultats desiguals, però el front britànic cedeix, tot i estar constituït segons 
els mateixos principis que l'alemany. La raó, segons Gudmundsson (1989, 
pp. 156-157) és que els britànics 

"s'han sortit bé de copiar l'aparença exterior del sistema defensiu 
alemany, però no han estat capaços d'adoptar-ne la substància. 
La clau de la defensa elàstica alemanya era que es basava en 
la iniciativa i el seny de l'home que s'hi trobava, independent
ment del grau que tingués cosa anatema per a un sistema de 
comandament que valorava més que cap altra cosa la fidelitat als 
procediments establerts". 

Com a conseqüència, el comandament britànic, lentíssim en les seves 
reaccions, és incapaç de coordinar la defensa amb unes ordres que sempre 
arriben massa tard al teatre d'operacions. Hi han petits contraatacs locals, 
alguns amb tancs, però els combatents, gens habituats a actuar per pròpia 
iniciativa davant la sorpresa, si no tenen ordres concretes tendeixen a retre's 
i van a incrementar unes xifres de presoners enormes. 

Quan s'ataquin posicions franceses, el mes de Maig. l'èxit alemany al 
Chemin des Dames serà degut, en canvi, a la tossuderia del comandament 
en seguir disposant les seves tropes ben espesses i a primera línia, amb 
l'ordre de no cedir ni una polsada de terreny (Lupfer, 1981, p. 53) a més 
de la negativa de Foch a creure's els advertiments dels espies nordamericam 
que preveien un atac en aquest sector. El text següent, procedent d'un diari 
"posin* en dóna una \ersió gens optimista: 

"... El 26 de maig, cap a les onse de la nit, el 252 sel dugué 
bruscament al Chemin Des Dames per a rebre el primer cop de 
l'ofensiva alemanya sobre l'Aisne, on el 19, el 62 i el 118 acabaven 
de quedar anihilats per un etranic vint vegades superior en nom
bre. (...) Com a conseqüència de l'increïble avenç dels boches 
tots els elements del regiment es varen trobar successivament en 
primera línia. El tren de combat, el tren del regiment, la milícia, 
incitis el dipòsit de la divisió se les hagueren d'heure amb els 
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alemanys. (...) Hi va haver morts, ferits i presoners en tots els 
esglaons del cos (...) I quan l'ordre de replegament va arribar 
a les unitats de primera línia del 252 hi ta haver poquíssims 
sobrevivents que poguessin reunir-se al seu cos12*". 

L'avenç alemany és impressionant dins el context de la guerra de posi
cions (vid mapa 8) però acaba topant amb la presència de les reserves 
fàcilment transportades pels aliats a través de la seva xarxa ferroviària cen
tralitzada a París i de noves línies defensives que els aliats han anat fent. 
Els alemarvs s'acosten perillosament a París, que queda a l'abast de la seva 
artilleria pesada (l'obús "la Grosse Bertha" hi provoca força esvorancs i al
gunes baixes civils)129 però són incapaços de treure partit dels trencaments 
produïts. Han patit gran quantitat de morts, la majoria insubstituïbles forces 
d'assalt d'élite, no disposen de prou reserves, estan esgotats i mal alimentats 
i la indisciplina i el desig de pillatge entorpeixen les seves actuacions. 

Els alemanys s'acaben trobant a la defensiva, amb una línia plena de 
sortints, més llarga i, per tant, molt més difícil de guarnir i, és aleshores 
que els aliats decideixen que ha arribat el moment de reprendre la iniciativa 
ofensiva. 

Abans de donar per acabat el tractament de la guerra de trinxeres, convé 
dir alguna cosa referida als altres fronts immobilitzats, en els quals *s donen 
situacions similars a les del front occidental. 

Als Balcans hi ha relativament poca activitat. Els aconteixements de 
Gal-lipoli mereixen un capítol propi a la secció dedicada a les manifestacions 
més explicites de la incompetència militar. En canvi al front italià del Vènet 
(mapa 9) on es donen les 11 batalles de l'isomo, s'hi varen veure dues ac
cions ben organitzades que, per dues vegades varen dur la ruptura del front: 
Caporetto, a la tardor del 1917, és "la victòria alemanya més important de 
la Primera guerra mundial" (Gudmundsson, 1989, pp. 125) però l'avenç 
alemany i austríac va topar amb noves línies italianes al Piave; a Vit torio 
Véneto simplement s'hi esfondra el front austro-hongarès. A Caporetto hi 
actuen tropes alemanyes d'élite amb tàctica "d'infiltració". Per la resta, 
l'actuació general correspon a la guerra de trinxeres "clàssica", planejada, 
des del bàndol italià pel general Laigi Cadorna, "ultra-desgastista" en la 
mateixa línia de Douglas Haig. 

:M L'Echo du boqutteau, 9 VI 1918. in Audoin-Rouseau, 1986 
•'"El "Grotte Berth«" t'anomena així en honor al nom de la mettrcaM de la Cata Krupp 
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2.5.- La guerra naval 

La majoria de les potències bel·ligerants, i, més especialment, la Gran 
Bretanya i l'Imperi alemany, posseïen el 1914, iotes molt ben dotades i a les 
quals concedien enorme importancia, tant pel seu paper estratègic com per 
l'elevat cost de tes seves unitats. Però, curiosament, durant llargs períodes de 
la guerra, el més significatiu de les operacions de superficie és que no van tenir 
lloc (Paul Kennedy, 1990, b, p. 332), mentre prenien una volada creixent 
les activitats de guerra submarina: mai no va haver-hi la topada decisiva 
entre tes grans flotes rivals, aquella que havia d'ésser el segon Trafalgar, 
fonamentalment pel fet que l'experiència del principi de la guerra convertí 
en prudent el comandament naval, que havia deduït que era massa fàcil i 
ignominiós de perdre uns vaixells tan costosos a mans de submarins i homes 
granota. Per això, hi ha qui considera inadequat que un autor com Hough 
hagi anomenat el seu llibre sobre el tema La Gran Guerra ai mar (1983). El 
minat del mar, el bloqueig marítim i la guerra de cors seran les activitats 
més característiques de la guerra naval durant el període 1914- 1918. 

Durant la primera etapa de la guerra, les batalles navals més importants 
tenen lloc en rrars llunyans: Coronel, a prop de Xile, novembre del 1914 i, 
el desembre del mateix any, a les Falkland. Però posteriorment les activ-
i'ats s'acosten a Europa. A la mar del Nord hi actuen la flota britànica i 
l'alemanya. A la Bàltica, l'alemanya i la russa, Á la Mediterrània, la francesa 
i la italiana, raustrohongaresa i la japonesa. La mar Negra és l'àmbit privi
legiat dels russos. Les unitats alemanyes i, encara més les britàniques actuen 
també a la Mediterrània, a l'lndic, etc. 

La flota britànica eia la més important del món i, des de l'època de Nel
son, no havia tingut rival. L'alemanya havia procurat d'encalçar-la, i totes 
dues disposaven de nombrosos vaixells, als que s'adjudicaven funcions molt 
diversificades. La marina de guerra del 1914 era el resultat d'una evolució 
llarga i competitiva, d'una veritable cursa d'armaments inicialment sostin
guda, a mitjan segle XIX, per britànics i francesos. Per diverses raons1"' 
el francesos varen ser molt inconstants en la seva dedicació de pressupost 
i d'objectius estratègics a l'àmbit naval, i, en acabar el segle, els britànics 
es trobaren amb la naixent rivalitat alemanya. En el transcurs d'aquesta 
batalla tecnològica i econòmica iniciada simbòlicament per La Glotre francès 
(i860) i el Wamor britànic (1862), els vaixell« havien incorporat nombrosos 
avenços que havien millorat la seva potència de foc fins arribar als canons 

»id MacMcül, 1981. Cap. • 
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de tir ràpid, la seva velocitat, amb els motors de carbó i de petroli, i ¡a 
seva capacitat defensiva, amb els blindatges de ferro-níquel prou resistents 
com per a fer-los inabastables a certs projectils. Aquestes característiques es 
distribuïen en proporcions diferents segons el tipus de vaixell: el cuirassat, 
molt protegit i amb gran capacitat de foc, no és tan rapid com el creuer i 
el destructor. El creuer, més vulnerable, pot fer d'avantguarda, mentre el 
destructor, encara més ràpid i vulnerable, té major potència de foc i més ca
pacitat de maniobra. El cuirassat més gros i potent del 1914 era el del tipus 
Dreadnought, construït en prime; lloc pels britànics després d'haver tingut 
en comp** l'experiència naval de la guerra russojaponesa. Els alemanys, 
però, aviat el varen imitar. 

En començar la guerra, els francesos i els italians disposaven de flotes 
de guerra mitjanes i, pel que fa als russos, estaven fent grans esforços per a 
refer-se del desastre de Tsushima131. 

Alhora que les potències navals milloraven i ¡ncrementav*n els seus vaix
ells de superfície, desenvolupaven també una nova espècie d'unitat naval, els 
submarins, que acabarien essent una de les armes més impressionants de la 
guerra Els peoners de la seva construcció havien estat França i els Estats 
Units, i la producció havia augmentat en el transcurs de la dècada anterior 
al 1914. Però són els alemanys qui el milloren notòriament; hi introdueixen 
el periscopi —innovació fonamental, per raons òbvies— i, d'ençà del 190?, 
II poden adjudicar funcions en mar oberta com a resultat de la seva major 
autonomia, deguda ais motors diesel. Ei 1914, encara que els aliats sumaven 
moltes més unitats, els submarins alemanys eren molt més perfectes (Keith 
Robbins, 1984, p. 91). La seva eficiència quedà demostrada d'entrada, 
en enfonsar en un mateix dia de setembre del 1914 tres creuers britànics, 
YAboMktr. el Hogue i el Cre$sy. Aquest fet va provocar una "periscopitF 
general i se'n va derivar la batussa sistemàtica contra foques, onades o qual
sevol altre ofcjene susceptible d'ésser confós amb un periscopi (legan, 1989, 
pp. 331 i ss). 

Els submarins, concebuts bàsicament per a atacar vaixells de guerra, 
mostraran tanmateix una eficàcia enorme contra els vaixells mercants. Per 
a eliminar mercants, que no els poden fer cap mal perquè no van armats, els 
submarins emergeixen i hi fan foc de canó: les municions de canó ocupen 
molt menys lloc que no els torpedes i, així, n'estalvien, bo i reservant-los pels 

'*' Roy»! N«*y: aproi 65 vanellt d* guerra; 120 creuers sense comptar ris destructors 
i fi» »aiitlli menors Alemanya 40 raixells de guerra 57 creuer« França 21 vaiiells 
«Se guerra (nomn 2 Ureadhowfkt); J4 creuer* Rúatia aproi 32; aprax. 13. Imperi 
austrohongares. un i k menys que Rússia (Keith Robbin» 1944, p. M) 
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Atacs contra vaixells de guerra, ab quak eU han de d parar bo i submer
gir (A. Gilbert, 1988, p. IM). Alguns submarins tenen veritables rècords 
d'è::its en la seva missió, com 1' U-35, francès, qu* va enfonsar 224 vaixells, la 
major part a la Mediterrània. (Ibidem, p. 99). Però el risr que corríeu era 
elcadíssim: dels 307 submarins que i'imperi alemany posà en funcionament 
en «1 transcurs de tota la guerra, més de la meitat es perderen en acció (Jay 
Winter, 1988, p. 158). De més a més, les condicions de l'existència dins 
un submarí són especialment dures: l'espai és reduïdissim i claustrofòbic, la 
possibilitat d'intimitat, nul·la i la feina, molt intensa. Tot es fa en situació 
d'aïllament perquè engegar l'aparell de ràdio delataria fàcilment la posició 
del submergible. 

Els efectes que feien els torpedes dels submarins en un vaixell de guerra 
es poden veure en aquesta descripció feta pel tinent d'artilleria Pears, del 
Paimouth: 

"Hi va haver un gran "boom" que va xocar al vaixell i després un 
bram sorprenentment silenciós que va alçar uns 4 peus en l'aire 
tota la part de davant i el vaixell es va sacsejar amunt i avall 
com si es volgués espolsar alguna cosa. Després van venir unes 
onades enormes que ho escombraven tot inclosos molts homes. 
En vaig veure que rodaven i d'altres que els llançaven al combé», 
però no en van matar cap. L'aigua em va picar fort a l'esquena 
però em vaig poder mantenir i així que la gran columna d'aigua 
de 300 peus va baixar, vaig començar de bufar la meva armilla 
salvavides que, per cert, em posava per primera vegada (...). 

Un secern torpede encerts el Palmovtk 

"no hi va haver pànic. Ningú no va saltar per la borda ni es van 
tirar a l'aigua rais ni barques1 >2". 

Naturalment, els mastodont ics Dreadnoughts se sentien en perill davant 
dels submarins però, en realitat, els mitjans de què disposaven per a defensar-
se'n van resultar eficaços. Es tracta de projectors de llum per a facilitar la 
localitiacio, canons de tir ràpid i xarxes d'acer que els impedeixen l'accés a 

*'E» dar que la mostra ét flema mm britànica la *a donar l'aa*ulrnt del capti qur. 
poc deaprá del torpear w b n presentat amb un »hi»kv amb »oda en taíata de plata i 
va comunicar acte tegMt a toti el» oficial» que havia preparat un àpat fred a la cabina del 
capità (Liddle, IMS, pp 13} i 134) 
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determinades sones maritime«, a més dels vaixells destinats a fer de cortina 
protectora, com els destructors. Aquest sistema de defensa s'havia iniciat 
amb la compareixença del torpede, una innovació dels anys seixanta eficaç 
a partir del 1876. Al llarg de la Primera guerra mundial s'introdueixen 
d altres armes antisubmarines, com les càrregues explosives de profunditat, 
que es dipositaven al fons marí i s'accionaven amb les vibracions sonores. 
D'altra banda, la marina britànica introdueix els vaixells "Q", que són uni
tats amb aparença de mercants. Quan el submarí emergeix per tal de fer ús 
del seu foc de canó, la marineria, disfressada de civil fa ús del seu armament 
acuradament ocult. El més famós d« Is "Q" fou el Hyderabad. 

Els submarins britànics tenen poques oportunitats d'actuació contra la 
marina alemanya: la de guerra fa poques sortides de les seves bases i la com
ercial es troba sotmesa al bloqueig practicat pel conjunt dels aliats. En canvi, 
els submarins alemanys tenen tres fases d'actuació especialment intensa con
tra els nombrosos vaixells dels aliats. La primc-a, de febrer a setembre del 
1915; la segona la primavera del 1916 i la tercera des del primer de febrer del 
1917 fins l'armistici. La major part de les dues primeres campanyes es desen
volupen segons les normes internacionals que prescriuen l'avís previ a l'atac 
en cas de vaixells mercants, als quals seis dóna temps a salvar la tripulació 
abans de destruir la càrrega. Però la tercera campanya es fa à outrance i els 
vaixells s'enfonsaven sense deixar-los cap oportunitat. D'aquesta forma van 
morir uns 15.000 marines civils. Hi va haver alguns enfonsaments famosos, 
com el del Lusitania (maig del 1915), que van facilitar enormement les cam
panyes propagandístiques dels aliats. La guerra submarina à outrance va 
ser molt intensa durant la primavera del 1917, però l'almirallat britànic no 
trobava els mitjans de contrarrestar-la i la pèrdua de tonatge es va disparar 
fins al punt de fer perillar estratègicament el proveïment dels aliats. Fou un 
moment en què el coronel Repington es va qüestionar: 

"Que podrà guanyar la guerra, el nostre exèrcit, abans que la 
perdi, la nostra armada?'* (Regan, 1989, p. 334). 

En efecte, es lluita contra els submarins de forma inadequada i sovint 
amb una ineficàcia patètica: el setembre del 1916 »'organitza la captura 
de tres submarins que, en una sola setmana, havien enfonsat 30 vaixells 
mercants, i per a destruir- los, munien un operatiu amb 49 destructors, 48 
torpediners, 7 vaixells "Q" i 468 auxiliars armats (Regan, 1989, p. 336). 
Mentrestant, l'abnirallat es nega sistemàticament a acceptar el suggeriment 
d'organitzar combois de protecció dels mercants, adduint raons tècniques 
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peiò, de fet, mes atiat a causa del conservadorisme del comandament naval, 
que s'estimava mea seguir lluitant amb els mètodes tradicionals; també hi 
comptava la humiliació que representava pels orgullosos mariners britànics 
l'haver de fer una tasca de simple "escorta" ab vaixells civils. De fet, els 
combois eren una forma de navegació defensiva tradicional i que quan fi
nalment es va acceptar, el maig del 191?, va demostrar la seva eficiència. 
En efecte, amb la col·laboració de l'observació aèria, l'escorta protectora del 
comboi mercant deixava els submarins en perill de patir un contraatac i al
hora impedia els atacs de superficie. Tot i així, fes activitats destructives 
dels submarins segueixen, a l'Atlàntic i a la Mediterrània fins a la fi de la 
guerra. 

La guerra de cors també es practica amb vaixells de superficie. En aque
sta versió, alguns vaixells alemanys es varen fer temiblement tunosos, com 
l'Emden el qual, durant la tardor del 1914, va impedir el comerç marítim al 
golf de Bengala, alhora que i tali tia va nombroses incursions contra la costa. 
Aquestes activitats es practiquen també freqüentment a la Mediterrània. 

Ja hem avançat que hi ha poques batalles navals de superficie (vid. 
cronologia). El novembre del 1914, la flota alemanya, que havia aconseguit 
defugir la persecució britànica i japonesa des del mar de Xina, s'enfronta a 
algunes unitats britàniques i n'enfonsa dues. Un mes després, la mateixa 
flota, sempre comandada per von Spec, ataca les Falkland però la indis
cutible superioritat britànica la condemna a la derrota i els alemanys perden 
4 vaixells i 1800 homes. Aquesta és la darrera batalla combatuda exclusi
vament amb foc de canó, sense submarins, torpedes, mines ni avions (Paul 
Kennedy, 1990, b, p. 331). 

El gener del 1915 hi ha una topada a la mar del Nord, al Dogger Bank, 
i els alemanys hi perden el seu creuer cuirassat Blücher, cosa que els farà 
extremament prudents per a la resta de la guerra. L'única batalla de pans 
proporcions combatuda amb vaixells de superficie és la de Jutlàndia (o Sk 
agerrak), a la primavera del 1916. Hi van participar 96 vaixells alemanys amb 
900 canons (més de vint cuirassats, alguns d'ells del tipus Dreadnought) i 
ISO vaixells britànics (gairebé 30 cuirassats, alguns Dreadnoughts) amb 1700 
peces d'artilleria (Alonso de Pedro i Martines-Kléiser, 1988, pp. 164-167). 
A Jutlàndia i'hi posen en joc tots els avenços tècnics de què disposaven les 
marines de guerra —tret dels submarins, que hi fan un paper negligible— 
però això no vol pas dir que s'uséssin amb eficiència: els britànics es troben 
amb greus dificultats d'informació, i a l'almirall Jellicoè no li arriben a temps 
totes les notícies que li calen per a prendre decisions. Allò que Liddell Hart 
anomenava "la boira de la guerra", que impedeix al combatent fer-se la paga 
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del que paisa m é conjunt del camp de batalla, continua existint tot i l'ús 
de la ràdio. Els sistemes de senyals no s'usen correctament, la coordinació 
entre les nnitats de la flota és insuficient i l'índex d'encert dels trets és ínfim. 
També es demostra la qualitat superior dels projectils i el blindatge dels 
bastiments alemanys i la millor punteria dels sew artillers. 

D'altra banda, la Royal Navy també és extremament conservadora en l'ús 
de l'aviació i no n'aprofita tota la potencialitat per a obtenir informació tot 
i que en aquests moments ja es poden fer "aterratges" i envolades d'avions 
des de la coberta dels vaixells, i, en acabar la guerra, ja hi haurà vaixells 
portaavions. Les pèrdues patides pels dos contendenti a Jutlàndia són el
evades. Els britànics hi perden més de sis mil homes i uns 14 vaixells, i 
els alemanys, més de dos mil cinc- cents homes i uns 11 vaixells (Alonso de 
Pedro i Martines- Kkiser, 1988, p. 175). 

El resultat, tàcticament indecís, s'inclina estratègicament a favor de la 
Gran Bretanya malgrat la superioritat de les seves pèrdues, ni que només 
sigui pel fet que la seva preeminència naval ja no es discutirà més: la flota 
alemanya d'alta mar gosarà sortir poques vegades més de les seves bases. 
La seva darrera acció serà el novembre del 191?, quan en una operació de 
retirada de mines, es trobi hostilitsada per unitats britàniques. Un darrer 
intent de fer una sortida decisiva, l'octubre del 1918, provocarà un greu motí 
de la marineria, i la flota no bellugarà de Kiel. Posteriorment, els tractats 
de pau del 1919 obliguen Alemanya a cedir els seus vaixells als aliats. Però 
la fi de la flota alemanya d'alta mar no és tan humiliant com s'havia previst: 
un cop ancorada a Scapa Flow, a les Òrcades, els comandants alemanys, en 
una forma d'actuació segons la més genuïna tradició naval, barrinen els seus 
bastiments i els enfonsen (21 VI-1919). 

El desig d'estalviar les accions de la flota per tal de mantenir-h com 
a carta a jugar en el moment de negociar la pau la comparteixen d'altres 
potències. Itàlia, per exemple, disposava d'homes granota d'una eficàcia 
molt reconeguda, capaços de fer sentir insegura la flota austrohongaresa de 
Cataro. A més, ks característiques de l'Adriàtic, tan tancat, el feien domini 
privilegiat dels torpediners i entorpia els moviments dels grans cuirassats. 
Però la prudència italiana es feu memorable en alguns casos, com quan es 
va negar a arriscar-se a donar escorta a les restes de l'exèrcit serbi, després 
de la seva dramàtica retirada, l'hivern del 1915-1916. 

De tot allí que hem dit fins ara es poden fer algunes deduccions sobre 
les condicions de vida i de combat en els vaixells de superí:*1»: en quatre 
anys i escJg hi ha <tua're batalles dignes d'aquest nom; la resta constitueix 
el domini de la rutina, trencada de tant en tant pels incidents amb els sub 
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marks, ratina one depen, no cal dir, 4t la mena de vaixell i de les tradicions 
de cada marina113. 

La marina és una societat tancada, molt jerarquit tad« i que manté la 
major part de la disciplina de la sera tradició secular, algunes marina, com 
la delí imperis rus o alemany són especialment autoritàries i eh mals tractes 
ab mariners hi sovintegen, units a una alimentació deficient. Fn el cas rus, 
aquestes circumstancies ja havien provocat, la primavera del IMS, d «notí 
al cuirassat Potiomkm. Pel que fa als alemanys la situació es tornà molt 
tensa a causa de l'obligada inactivitat, en el transcurs de la qual l'oficialitat 
encomanava a la marineria exercicis d'instrucció o tasques de manteniment 
excessives i això, unit a una ofensiva desigualtat en els proveïments de taula 
acabà provocant dos seriosos motins. Durant "l'hivern dels naps", del 1916 
a 1917, quan no hi havia gaire res més per a menjar i els mariners es morien 
de fam, l'oficialitat de la marina disposava de plats exquisits i vins selectes. 
El mes d'agost del 1917 hi esclatà un motí, durament reprimit, i l'octubre 
del 1918, un de molt més greu. En canvi les condicions d'alimentació dels 
mariners britànics i les diferències socials no semblen »>as inacceptables. 

La comoditat o duresa de les condicions d'allotjament depenen de la 
mena de vaixell: una cosa és estar al buc insignia de la Gran Flota, prou 
ample i confortable, i una de molt diferent viure i treballar atapeït dini d'un 
destructor. Per exemple, en el destructor Ratder de la flota britànica, els 
cent homes de la dotació havien de viure tan comprimits que ni els oficials no 
disposaven d'acomodació fixa per a dormir (Liddle, 1985, p, 143). Aquestes 
circumstàncies provoquen claustrofòbia i Jay Winter (1988, p. 158) aporta 
el testimoni d'un mariner alemany que, en un« carta privada, anomena "la 
meva presó de ferro" el vaixell en què serveix. 

Els mil inconvenients de la manca de privacitat i de la promiscuitat 
també els constata Ludwig Wittgenstein, que tenia com a missió ocupar-se 
del reflector del vaixell Goplana, en patrulla pel Vistula: 

"a la coberta hi fa fred i a baix hi ha massa persones que xerren, 
criden, fan pudor, etc." 

17VIIl-1914(1991,p. 43). 

**La tota britànica ofert« nombro«» possibilitats d'esbarjo per ai temps Biure, fon« 
mentad** fens sorprenentment en l'esport de competició: regates, partits ét futbol a les 
bases en terra, etc.; però també s'hi ofereixen cinema i activitats teatrals (eh mateixos 
manners fan els papers femenins) o musicals Quan ni ka permisos per a reparar el buc. 
la ciutat o poble que l'acull obsequia eh mariners amb tota mesa d'atraccions 
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