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ÜÍTEODUCCIÓ 

El propòsit d'aquesta tesi és doble: demostrar la necessitat d'integrar 
el tractament dels fenòmens bèl·lics als curricula de Ciè .des Socials, als 
ensenyaments primari i secundaris, i posar de manifest que aquesta integració 
és possible i que es pot fer ben feta. 

Aquesta és una tesi modesta. No descobreix fonts primàries ni posa en 
joc dades fins ara desconegudes. Proposa, en canvi, un determinat tracta
ment d'uns materials ja coneguts i amb explicita finalitat didàctica. L'única 
innovació és l'estructura mateixa del recull ¡ la intenció educativa que la guia. 
Es tracta d'un treball de conjuminació de materials nroredents de la història 
militar però també de la literatura -de ficció o no- creada entorn de la guerra. 
De l'entrecreuament d'aquests materials en surt allò que constitueix el nucli 
de la proposta: suggeriments per a l'ensenyament de les Ciències Sanáis. 

H de dir que he gosat d'introduir me en l'àmbit de la història milito, 
sense tenir-hi cap qualificació prèvia. A la inseguretat que procedeix d'aouíst 
fet s'hi afegeix el tradicional desconeixement que les dones tenim de l'àmbit 
de la guerra -de primera mà, vull dir-, desconeixement que «s degut a la 
discriminació pel gènere en les activitats bèl·liques: 

"En el curs de la història, ben pocs ésser» humans han caigut 
per un fusell sostingut per una dona, i la pan majoria d'ocells 
i de bèsties han estat morts pels homes, peí- vostès, i no per 
nosaltres"". 

0, vist des d'un punt de vista masculí: 

"La guerra feia part d'aquest món d'homes pel qual les dones 
senten ben poca curiositat2". 

Malgrat el quil. sempre m'ha cridat l'atenció la fascinació que les coses 
de la guerra ŝ n capaces d'exercir en les persones i sobre el qual Sir Ian 
Hamilton advertia el novel·lista Erich Maria Remarque: 

Virginia Woolf, Trti gvintai Barcelona, Lomen, 19T1 (1911), p. 14. 
'Pierre Duien: La Rochtlle La Comidw it ChmrUrm, transcrit a Gb*w » Silkin, IC», 

p. S3!. 
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"Perquè t' contrapode- de l'atractiu i la bellesa de la guerra 
al qual vostè no hi fa, assenyadament, cap referència *s gran i 
terrible. 

Pero és latent a k seva ànima, atrinierat en algun lloc. Ha vist 
mai desfilar na cos d'exèrcit alemany, amb les senyeres ilesple-
gadti i fent ti "molar k terra amb el teu pas? (...) 

Aquestes són les llegendes i il·lusions que vostè ha de traspassar 
molt ràpidament amb la seva ploma. 

Perquè els nois d'avui *ón iguals com vostè era fa vint anys om 
jo en fa seixanta (...)1n. 

I perquè sir Ian Hamilton tenia raó considero que paga la pena de fer 
l'esforç de tractar la guerra i fer-ho de forma racional per tal de contrapesar 
la seducció que pot exercir sobre els adolescents a partir de missatges proce
dents de molts orígens però, fonamentalment, dels mitjans de comunicació 
massius. En efecte, l'espectacle en què queda convertida la guerra -per a nos
altres de moment, sempre és la gueira d'altri: o del passat o d'altres llocs- es 
pot apoderar còmodament d'infants i adolescents perquè no connecta amb 
cap interpretació que la matisi, la verifiqui o bé la falsegi, la complementi 
o l'expliqui: en aquest àmbit el saber hutòric impartit a l'escola o l'institut 
corre de forma paral·lela amb les adquisicions que es fan als media seme 
trobar-se ni potenciar-se gairebé mai. 

Molts de nosaltres ens vam interessar per l'educació per la pau a finals 
de la década dels setantes i començaments de la dels vuitantè*, tu l'època 
de la qüestió dels euromíssil» i la discussió sobre la conveniència o no de la 
pertinença de l'Estat espanyol a l'OTAN. Va ser arran del contacte ale mores 
establert amb la terminologia de l'armament "estratègic'' i "tàctic" qu ui vaig 
reflexionar sobre un fet que em va deixar sobtadament perplexa: podem 
parlar tant en favor de la pau si no sabem com és la guerra? ' com és 
que un fenomen tan cor. ú al llarg de la història ha merescut un tractament 
didàctic tan manifestament esquifit? Perquè educ*r per la pau ;s, alhora, 
educar contra la guetra, però resulta que la guerra ens és desconeguda. Com 
a conseqüència, em vaig plantejar la necessitat de disposar d'u.ia "història 
de la guerra per a nens i nenes", i aquest és el punt de partença d'aquest 

*E1 general Sit lan Hamilton (1855-1947) havia combatut • la guern anglobòer i va 
comandar les trepes britàniques a l'operació d« Gal lipoli (1915-1916) La carta a què 
pertany aquer: fragment és del 19 rie >ny del 1119 i és transcrita a G k m i SUkin, 3990, 
,>. «10. 
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treball que, no cal dir, h» perdut molta envergadura per tal de concentrarse 
en alguns temes i convertir se, alhora, en una "història de la gverra per a 
mestres i professors*, amb les prevencions de modestia que Ja s'han avançat 
i que, per tant, matisen molt un tUol tan grandiloqüent. 

Que faci la proposta d'integrar la guerra als curricula de Ciències Socials 
no vol pas dir que propugni el retorn a la història de dates, reis i batrlles 
que en altre temps era generalment a. «reptada. Aliè que provo de demo.trar 
és que la guerra is un f. nòmen social cota qualsevol altre :. que per això 
foi ja té dret a ser tractat per ell mateix, és a dir, a ser descrit, exp. .»•. i 
relacionat amb els altre* fenòmens que constitueixen els continguts factuals 
de ta Ciències Socials, com la religió o les activitats productives. Intejrar-la 
fóra, en aquest sentit, un pas mes en la direcció de la "història tota!". 

L'experiència docent demostra que acostar la realitat de la guerru sempre 
sorprèn desagradablement els alumnes. En canvi, deixar-la fora és contribuir 
a què la ignorància en faci un mite, i si en altre tetips el timbal del reclutador 
seduïa 

"... el jovent esbojarrat i sense seny (...) 

i li fa vendie la seva llibertat per l'encís 

de vestits cridaners i armes lluentes (...) '", 

actualment, la llunyania de la guerra televisiva o cinematogràfica pot fer 
creure que, entre nosaltres i els que la pateixen, no hi ha res en comú, alhora 
que la seva lluïssor espectacular n'amaga el cantó llòbrec i tèrbol que sempre 
té. 

Aquesta tesi:'estructura t .des parts. La primera es dedica a constatar 
l'absència de la guerra dels curricula de Ciències Socials, explicar els incon
venients d'aquetta mancança i fer una proposta de tractament de la guerra. 
La segona part se centra en el tractament de la Primera guerra mundial 
encarat als ensenyaments secundaris. 

La primera part, més breu, parteix de la hipòtesi que el tractament 
específic de la guerra és pràcticament absent de les Ciències Socials que 
s'ensenyen a les nostres aules, previsió que es confirma al capítol primer per 
una doble via: l'examen d'una mostra de llibres de text escolars i »!• resultats 
d'una enquesta passada als alumnes de quatre grups-cl w r pert an vents a en
senyaments de diversos nivells. D'aquesta constatació es passa a exposar les 
raons per les quals és convenient d'integrar la guerra en els nostres curricula 

"Thf Drum" de John Scott (17JO-17S3. 
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de Ciències Socials: «1 capítol 2 IM tacte en dues categories, les pròpiament 
històriques i les educatives. P*l que fa a les primeres, es posa de manifest la 
peu incoherència que significa treballar en una història sense guerres i pel 
que fia a 1« segones, s'argumenta que l'aprofundiment en els teme« bèl·lics 
permet entre d'altre« coses un treball sobre valors extremament interessant. 
Finalment, el capítol 3 ofereix algur.es propostes per a treballar la guerra a 
Taula, amb la corresponent exposició d'objecuas, continguts (fets, conceptes 
i valors) i materials. 

La segona part, més llarga, encara en les dues seccions el tema de la 
Primera guerra mundial des del punt de vista de la seva a< otació a l'ense
nyament. La primera secció es divideix en sis capítols que exposen diferents 
caires de la Gran guerra habitualment negligits ptls nostres llibres de text: 
diversos aspectes del combat, de la direcció de la guerra, de les actituds dels 
ciutadans dels països bel·ligerants, de les implicacions socioeconòmiques de 
la guerra, etc. La segona secció conté propostes d'estructuració de tercers 
nivells de concreció fonamentats en aquests temes. 

Tal com s ha avançat, entre els materials que proposo per a la seva 'util
ització didàctica n'hi ha una bona part que procedeixen de la literatura 
-de ficció, memòries, dietaris, etc.- relacionada amb la guerra. D'entre els 
molts tipus de materials que hagués pogut triar -cinema, pintura i gravat, 
música- per tal d'il·lustrar la guerra a traves del temps, m'he hagut de reduir 
pràcticament només a un, tant per urgència de temps com pel fet que, en cas 
contrar: se m'agreujava molt més la dispersió ja enorme de fonts amb què 
m'enfrontava. La tria de la literatura es deu a la meva predilecció personal 
i el seu ús s'explica a l'epígraf 3.5 de la primera part. La llargada, sovint 
excessiva, i l'abundància de textos es deuen als avantatges que té pels en
senyant s el disposar de mostres àmplies. Totes les citacions que s'han inserit 
en el text són en català, tret que hagin estat fetes originalment en castellà. 
Les traduccions en general són meves -i aprofito per a disculpar-me per la 
seva imperferció- i s'han fet o bé de l'original o bé d'una traducció castellana, 
i, menys freqüentment, francesa. Aquest punt es pot comprovar a partir del 
títol de l'edició que se cita per a cada cas. 

Les notes a peu de plana es deixen només per aquells aclariments o 
digressions personal« que interromprien la lectura, i per aquelles citacions 
que, o bé són massa llargues o bé corresponen a obres qne no es comideren 
sinó d'interés puntual i que, per tant, no figuren a la bibliografia general. La 
majoria de les citacions són intercalades al text, amb la referència de l'any 
de l'edició i la pàgina que se citen. 

Ja »'ha dit que aquesta tesi és, bàsicament, un treball de síntesi i, per 
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tani, la tasca fonamental ha estat d'aplegament 1 reestructuració de materials 
ja elabn-ats. El primer capítol és de constatació empírica basada en una 
recerca limitada i de catee qualitatiu. El segon capítol de la primera part 
i tota la primera secció de la segona part son resultat d'un* tasca feta a 
prrtir de la bibliografia. El tercer capítol de la primera part 1 el setè de la 
segona contenen, en canvi, el resultat d'un esforç d'ordenació dels materials 
disponibles per tal d'estructurar diferents nivells de coacreció centrats en el 
tema de la guerra. 

No cal dir que una part fonamental dels esforços s'ha dedicat a la recerca 
bibliogràfica, que no ha estat tan completa com hagués volgut, inconvenient 
que es deti tant a l'apressament i les dificultats materials amb c,ue ha es
tat fet aquest treball com -sobretot- a la desorientació patida inicialment. 
Per aquesta raó he d'agrair especialment l'ajut d'algunes persones que, ja 
d'entrada, em van facilitar l'organitsació del recull, em van suggerir Unies 
de treball i em van indicar obres indispensables, de moltes de les quals jo 
n'ignorava l'existència. Vist així, aquest projecte pot semblar excessivament 
agosarat. Ara bé, a Ui seva indubtable categoria d'exercici acadèmic, més o 
menys reeixí t, aquesta tesi hi afegeix el pes de la tria feta amb total afecció i 
no pas amb la fredor que de vegades caracteritza la relació entre autor i tema: 
en aquest s ;ntit puc dir que contràriament al que aconsellen la pruJència i 
el seny, no m'he dedicat pas a tractar allò que millor coneixia sinó que he 
anat a buscar un t e m que desitjava conèixer. En favor meu només puc ad
duir que er. sentia la necessitat i que allò que deixo incomplet o mal acabat, 
que és molt, ho aniré perfectint en altre moment, espero que amb ?l concur» 
d'altres ensenyant!. 

Entre les persones que han fet aquest paper d'orientació de primera hora 
hi figura el director de la tesi, professor Gabriel Cardona, que ha tingut una 
paciència infinita a l'hora d'apariar tes incongruències i els desastres termi
nologies i de concepció que la meva condició femenina m'obligava a fer. En 
Rafael Grasa, que no sols va creure en la viabilitat del projecte des del primer 
moment sinó que m'ha proporcionat orientació i bibliografia i ha tingut la 
bona fe de llegir, amb lloable esperit crític, moltes d'aquestes pàgines. Lu
cio Ceva, professor d'història militar de la universitat de Milà, que té la 
virtut ja rara d'ésser un esplèndid corresponsal, m'ha donat consells ines
timables, m'ha suggerit lectures i m'ha posat a les mans autors valuosos que 
jo desconeixia. El general Alberto Piri», D.E.M., m'ha ajudat entre d'altres 
coses amb el seu raonable escepticisme davant "abast inversemblant que el 
projecte tenia en principi. Igualment m'he pogut beneficiar dels comentaris 
crítics de primera hora dels professors Josep Fontana i Enric Ucelay Da Cal. 
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L'ajut del personal d'algunes de les institucions que he visitat ha estat 
molt valuós en alguns casos, per l'orientació que m'han ofert. En aquest 
sentit he d'agrair especialment els comentaris dels bibliotecaris de l'Imperial 
War Museum de Londres i de la senyora Anita Ballin, cap del seu Educa
tion Office, i l'amabilitat del bibliotecari de l'acadèmia militar de Sandhurst, 
senyor Orgile. Els consells del professor Maurin, del Centre d'Histèric Mil-
itaire et d'Études de la Defense Nationale de Montpeller, han estat molt 
apreciables. 

Quan la tesi ja estava avançada, vaig poder comptar amb el recolaament 
i els comentaris de Pilar Benejam i Mary Nash, a més de la critica cordial 
de Juli Busquets i les indicacions del general M. Alonso Baquer. 

D'altra banda, aquest treball ha pogut comptar amb un ajut economic 
de la Caixa de Sabadell, obtinguda en el Concurs d'Estudis i Programes 
convocat el 1989. 

Com tothom sap, una tesi és una tasca reconegudament neurotittadora. 
Per aquesta raó, el suport solidari de les persones que envolten qui l'escriu 
és indispensable. Aquest ha estat el meu cas: en Pau Alegre hi ha posat 
molta peciència i tots els mapes; en Lluís Riudor, l'Anna Botella i l'Albert 
Llemosí, el§ ànims i algun cop de mà; la Genona Biosca i la Gemma Tribó, 
moltes estones de suportar-me el descoratjament a part de feina en efectiu; 
la Maite Arqué ha patit un esquema darrera l'altre i s'ha llegit el capítol 
tercer de la primera par. amb tant de sentit crític que de les seves mans 
n'ha sortit transformat i millorat; l'Oriol Martí ha neutralitiat les meves 
tendències persistents al desmanegament físic; l'Esteve Riambau m'ha fet 
suggeriments sobre material cinematogràfic; en Teo de Lotoya em va ajudar 
a esbrinar alguns textos en alemany; la Bea Porqueres m'ha proporcionat 
pistes sobre els moviments de dones i la Gran guerra; en Manolo Sánchf ? 
m'ha orientat en alguns temes medievals; «n Xavi Hernández m'ha proveït de 
llibres introbables; la Mercè ..dan ha mecanografltat i, sovint, descodificat 
el manuscrit. Finalment, aquesta tesi no hagués pogut passar mai de la fase 
de projecte sense la col·laboració inestimable de les iaies, Eosa i Rosita. 
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PRIMERA PART 

UM A PROPOSTA DTOTEGRACIÓ DE L'ESTUDI 
DE -A GUERRA ALS CURRICULA DE CIÈNCIES 
SOCIALS A CATALUNYA. 



CAPITOL 1. - L'ABSÈNCIA DE LA GUEBJtA EN L'ENSENYAMENT 
DE LES CIÈNCIES SOCIALS 

1.1.- Introducció 

L'objectiu d'aquest primer capítol és doble. En primer lloc pretén mos
trar que el tractament de la guerra com a contingut dins els curricula de 
Ciències Socials és gairebé inexistent. Per tal de fer-ho veure, es recorre a 
la revisió dels llibres de tsxt usats a les nostres aules per a ensenyament 
primari, B.U.P. i C.O.U., i a la comprovació dels coneixements dels alumnes 
pel que fa als temes bèl·lics. 

Segonament, prova de buscar una explicació a aquesta absència que, si 
bé es mira, resulta desconcertant. Les raons adduïdes s'han anat a cercar 
tant en les opcions subjectives del professorat com en obstacles objectius, 
promoguts per la naturalesa mateixa del tema i per les condicions de la 
bibliografia que s'Hi refereix. 

1.2.- Constatacions d'una absència sorprenent 

1.2.1.- Els coneixements dels alumne i 

La forr .a de comprovar l'estat dels coneixements dels alumnes en l'àmbit 
de la guerra ha estat una enquesta passada a quatre grups classe: dos de 
C.O.U. i nos de segon curs de l'Escola de Mestres5. El nivell dels grups 
classe triats permetia comprovar els efectes de tot l'ensenyament primari i 
secundari. L'origen dels alumnes era més homogeni en el cas de l'institut 
però -»ens en el de l'Escola de Mestres: les escoles i instituts de què provenen 
els nostres alumnes són molt variats. Quant a la xJra d'alumnes, era més 

sEb dot grup* de C.O.U. —Cundes i Lletres- pertanyien a rinititut de Batxillerat 
Verdaguer de Barcelona i he d'agrair a la professora Moni Vásquei la tasca de passar-los 
renquesta; pel que fa als des grapa de l'Escola de Mestres, eres de l'especialitat de Ciències 
Socials, que cursaven a la Universitat de Barcelona. Totes les enquestes es van passar d 
cors 1989-1990 
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aviat reduïda per tal com no es pretenien objectius exh*'istius sinó a simples 
resultats qualitatius. 

Els .-esultats de l'enquesta raren confirmar la hipòtesi que mantinc, és 
a dir, que no s'ensenya la guerra ni a pnmària ni a secundaria. De tota 
manera, he de ^conèixer dos inconvenients: en primer lloc, el *et que els 
alumnes no hagin adquirit uns determinats coneixements no sempre vol dir 
que els continguts corresponents no hagin estat impartits —i tots en tenim 
experiència, en aquest sentit—. Segonament, les qüestions que componien 
l'enquesta no em semblen, hores d'ara, les més adients, malgrat el qual les 
circumstàncies m'han privat de repetir-la. Per això, les questions i resultats 
de l'enquesta »Wlitsen amb relativament poc detall«. 

Els alumnes enquestats coincideixen en la possessió del concepte guerra, 
encara que la defiuietó que en donen, sovint, és tautológica: "er frontament 
bèl·lic" és una expressió molt repetida. Més difícil els ha result • la definició 
de batalla que, ea repetides ocasions, s'identifica amb "una guerra en petit" 
i amb la lluita cos a cos. En aquest sentit, el més interessant és que mai no 
es trasllueix que sàpiguen què passa en un camp de batalla ni que tinguin 
gaire interès en saber-ho. Ei pes històric de la guerra l'evaluen gairebé 
exclusivament com a factor de canvis polítics. Només en algunes ocasioni 
se la considera com a origen de sofriments i aleshores els alumnes semblen 
mostrar una divergència clara entre allò que han après acadèmicament i allò 
que saben i senten com a persones individuals. 

Els termes estratègia i tàctics els resulten intercanviables i els atribueixen 
indistintament els "plans" d'actuació dirigits sobretot a "sorprendre" l'ad-
ver sari. Es curiós que aquest: dos conceptes no els semblen específicament 
bèl·lics sinó que els consideren adients per a tractar d'esports i d'altres ac
tivitats competitives. Això i el fet que, en citar les guerres que coneixen, 
n'esmentin majoritàriament algunes que no s'expliquen a classe, fa pensar 
que no deu ser a l'escola on han après les seves respostes". 

*LVnqu«U incloïa un* preg.mta de ronrrpte*. en la qual tt*b demanava una definició 
de: guerra, batalla, tàctica, estratègia, dissuaauo nuclear, míssil, bombardrr, tanc i obu», i 
trea pregunte* àmplies que demanaven quines guerres recordaven les que recordaren: que 
haguessin comptat amb participació dv Catalunya i, finalment, si lei guerres havien tingut 
molt» ctbuda o no en la història que havien estudiat i si consideraven qne era tia tema 
important i perquè Va* respondre l'enquesta 90 alumnes 

Hi ha una coincidència gairebé exacta entre els quatre grups-classe en les guerres 
esmentades les dues guerres mundials (?l i ?4 alumnes, de 90), seguides de la guerra civil 
espanyola (f 3), Vietnam ( t i ) . Secessió nordamencana (20). Successió espanyola i dels Cent 
anys ( l i ) , Iran-Iraq ( IS) , del Francès (10) I es de Vietnam i la de Secessió nordamencana 
probablement les identifiquen més amb el cinema que no pas amb les classes 
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Hi ha algun«« definicions curioses out demostren una opció ideològica 
ben clara: tu alumne de C.O.U. defineix la tàctica com a 

"intento inútil de ganar una guerra (puesto que no te ganan) 
mediante la ratón". 

Eki aquest sentit és sorprenent que els alumnes que aprofiten l'enquesta 
per a vituperar la guerra —una minoria— coincideixin en afirmar que no té 
can interès estudiar-la; un alumne de C.O.U. ho justifica així: 

"No és importante porque los culpables no intervienen ni se les 
puede matar como a los que no tienen la culpa'. 

Aquests alumnes troben que hi ha hagut massa guerra en els seus estudis 
d'història. En canvi, la majoria d'alumne» (§6 sobre 88) consideren que la 
guerra té importància en ranció de la seva influència política, econòmica, 
etc. 

Una gran majoria ha demostrat saber què és un tanc i ignorar què és un 
obús i, en això, ban complert les expectatives. Ara bé, només una minorir 
saben què és la dissuassió nuclear o un míssil. Pel que fa a aquest darrer, 
no l'identifiquen pas per ks seves característiques tècniques definitòries — 
l'autopropulsió— sinó per una capacitat de destrucció que se suposa masviva 
i, sovint, sel defineix com a "bala nuclear". 

Finalment, una bona part considera que Catalunya ha participat en po
ques guerres. Cem a element curios, les guerres medievals amb prou feines 
si compareixen: en total, la reconquesta ha merescut que l'ev.nentessin ? ve
gades, unes "guerres a la Mediterrània", 2 vegades, i ks "guerres de Jaume 
I", 1 vegada. Mou alumnes no recordaven una sola guerra en què hagué« 
participat Catalunya. 
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1.2.2.- EU contingut* bèl·lics dels Utk» dt tett 

S1»an ansditsat im conjunt de 26 Ubres de text d« Ciències Socials d'EGB 
—de 6è a 8è— ¡ d'Història de B.U.P. —ler i 3r— i de C.O.U. Igual com en 
el ca» de le* enquestes passades als alumnes es tracta d'una tria no exhaus
tiva, que inclou els de les editorials més conegudes a tes escotes i instituts 
de Catalunya. S'h« deixat de banda la formado Professional, i, dintre de la 
primaria i el B.U.P., aonús s'ha contemplat la historia. Per a sisè d'E.G.B., 
he analitsat els temes de tes primeres civilitsacions, Grècia i Roma i el feu
dalisme. A setè he estat més arbitrària i he triat sobretot, els segles XVI i 
XVII. A vuitè, m'he limitat a la Primera guerra mundial, que m'interessava 
especialment perquè era el centre temàtic de la segona part d'aqitesta tesi, 
i, per la mateixa raó, també l'he escollit dins el temari de CO U. A tercer 
de B.U.P. m'he fixat sobretot en la Guerra civil espanyola. 

1.2.2.1. Sisèd'E.G.B. 

Aquest curs tenia la importància d'introduir les diverse» temàtiques con
siderades rellevants. Però, amb excepcions puntu-Js, la guerra no hi mostra 
identitat pròpia. 

A £'espot i el temps (Ed. Onda, 1988) no hi compareix res que tingui 
% veure amb la guerra en els temes referit» al Paleolític, el Neolític i l'Edat 
dels Metalls, tret de la imatge d'una Ibuiça, que se suposa que és pròpia de 
caçadors (p. 177). Pel que fa a ROITA, s'esmenta l'existència del seu exèrcit 
i les conquestes que reaütsa sense que ni la seva organitsació ni els seus 
components es mereixin dues ratlles. 

A Soctetat (Sant¡llana, I**8#) l'existència de la guerra al Neolític es dona 
per descomptada: es defens'.-n els aliments produïts, el faraó és un cap religiós 
i militar, però no se n'explica res. S'esmenten les guerres entre polis gregues, 
es parla del militarisme d'Esparta. I, pel que fa a Soma, hi ha una imatge 
de soldats romans però la primera al·lusió que fa el text i. l'exèrcit romà 
és quan dic, refetint-se a l'època del Baix Imperi que Texèrcit tenia una 
influència cad* cop més gran en la vida política romana" (p. 117). En parlar 
del feudalisme, se n'ofereix l'origen sense que hi compareguin ni cavalls ni 
armes (p. 145), encara que més endavant (p. 150) esmenta vagament "en 
cas de guerra" sense dir sí n'hi ha gaires ni com ni contra qui o entre qui 
són. 

El text de Cruïlla (1990) inclou la guerra a partir d'una tria de lectures 
de ficció —molt agradoses, per cert— que introdueixes cada tema. Ferò 
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en el text ao se n'aprofita gaire res, ans al er urari, met aviat es malmet, 
i així ens podem assabentar que "javelines, dards, punyals, espases servien 
per a la defensa" (p. 93)8 i que la funció del guerrer de l'antic Egipte era 
"protegir la ciutat" (p. 98), de manera que els poble« neolítics semblen 
dotats exclusivament d'un lloable sentit de la defensa tot deixant de banda 
les possibilitats d'agressió. 

El llibre de Vicens-Vives (1989) és heterogeni. Hi ha capítols amb algunes 
referències ben útils a la història militar, per exemple, quan comenta la 
composició i capacitat d'actuació dels exèrcits islàmics i bizantins dels segles 
de l'alta Edat Mitjana (pp. 28? i 289) encara que mai no digui com és 
la guerra. Pere en alguns capítols hi surten afirmacions sorprenents: quan 
Alexandre el Gran conquereix l'imperi persa s'hi diu 

"un nan venç un gegant" 

(p. 214). 

Altrament, les armes i la guerra són absolutament absents en el trac
tament dels pobles ibers, encara que l'exèrcit romà es mereix una petita 
monografia (p. 236)9. 

De tots els llibres de 6è d'E.C.B. consultats és el de Barcanova (1983) el 
que millor tracta la guerra, no sob perquè li concedeix un ospai en el tema 
dedicat al naixement de l'Estat que explica la seva existència —i no només 
l'esmenta— sinó perquè, ni que sigui de forma intermitent, la guerra es va 
enllaçant amb la resta de temes tractats: compareixença de l'armament de 
ferro i pèrdua del poder de l'aristocràcia grega, per exemple (p. 122). 

1.2.2.2. Setè d'E.G.B. 

El ilibre Pair«! (Anaya, 1989) bandeja els temes bèl·lics inclús quan sem
blen indispensables: la implantació del parlamentarisme a la Gran Bretanya 
sembla un fet pacífic (p. »34) i 

"holandesos i anglesos dominaren el comerç marítim" 

(ibidem) 

també sense cap al·lusió a la guerra, com si aquest fet no s'hagués bastit 
damunt una competència bèl·lica intensiva. Quan la guerra surt, la infor
mació és poc rellevant: els Tercios es defineixen com a 

* Curiosament, no hi furten els acato, 
'Leí imatges són útils »inó que en la representació d'un legionari t U confon d pilum o 

javelot amb una llança 
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"unitats militars d'infanteria dels exercits espanyols dels segles 
xviixvir 
(p. 123) 

però no te'ns diu quants soldats els conttitueixe, com van arnats, com 
actuen, qui els paga, ni en què es fonamentava el teu prestigi professional, i 
això sense comptar que els exèrcits no eren "espanyols" per du« raons: en 
primer lloc perquè els componien, en gran part, mercenaris d'origen hetero
geni i, en segon lloc, perquè eren exèrcits del rei i no pas nacionals. Algunes 
il·lustracions bèl·liques complementen el text. Per exemple, a la mateixa 
pagina 123 n'hi ha dues, que representen les bátate de Saint Quent in i 
Lepant, però no les acompanya cap comentari no tampoc no es localities. 

En una Unia semblant hi ha el text de Santillana (1919) que, decidit 
a donar raó de la importància del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de 
Córdoba, explica que fou autor de pans proeses bèl·liques, i persona valenta 
i molt intel·ligent (p. 95) sense que poguem arribar a capir en qui van 
consistir aquestes proeses ni quina utilitat política ran tenir. 

En canvi, al volum de Vicens-Vives (1989) l'exèrcit del Gmn Capitán 
s'hi descriu amb un xic de detall i s'aclareix que és "el primer modern" (p. 
195). També Etmo$ ^1983) aclareix com eren els exèrcits dels A ui tries amb 
força amplitud, però els temes bèl·lics mostren un tractament molt menys 
intensiu que en el volum de 6è curs. 

El llibre de reditorial Casals (198S) explica que 

"... la fam i les epidèmies eren les dues causes de l'elevat nombre 
de morts a les societats antigues" 

(p. 194). 

i es diu que la fam procedeix de les males collites però, en aquests pro
cessos catastròfics, la guerra no sembla que hi faci cap paper. 

1.2.2.3. Vuitè d'E.G.B. 

En parlar do la Primera guerra mundial una bona p»i t dels llibres de 
text analitzats no expliquen gairebé res del desenvolupament de la guerra 
mateixa. Aáguns, com e' de reditorial Casals (1986) es limita a dir que la 
guerra va significar 

"una autèntica revolució en el terreny militar: l'ús de Vartilleria 
pesant, de l'aviació, de tancs, de gasos tòxics, etc., que van 
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a la història. 1 els multat! van 
w 

(p.W) 

El text de Cruïlla (1989) no dóna absolutament cap dada referida al 
combat mateix com no sigui que 

"la guerra et detenvolupà en dot front i simultanis" 

(p. 94) 

i se'ns explica que 

Tany 1917, dot fett importants assenyalaren el curt final de 
la guerra: Rússia signà la pau amb Alemanya perquè havia 
d'atendre la revolució interna dels bolxevics (tic) i els Ettatt 
Units van declarar la guerra a Alemanya". 

La guerra t'acaba perquè 

"quan el» aliats d'Alemanya van se 1-licitar la pau, Alemanya es 
va veure obligada a siguar l'armistici" 

(P- M) 

Com es pot veure, aquesta explicació no tolt oblida alguns fronts sinó que 
ens impedeix d'entendre absolutament ret del desenvolupament del conflicte. 

D'altres textos opten per introduir algunes explicacions bèl·liques. Per 
exemple, el volum Etnos (1984) parla de la guerra de moviment, de trinxeres 
i submarina «cara que no s'enten qnè és allò que fa passar de la primera a 
IÄ 

"Però elt alemanys no van avançar amb la rapidesa que et pen
saven i, així, la guerra va passar a una segona fate de tres anys, la 
guerra de trinxeres, en la qual elt dot bàndols no avançaven en 
cara que elt teus soldats van haver de suportar batalles cruentes 
i gasos atixiantt durant molt de tempt "". 

(p. 81) 

'"De let, l'artilleria pesant no és U primer« vegada que compareu al camp de batalla: 
la no*rtat és, me» a»»al, l'increment de la »era potencia i d «cu As ma»*iu 

1' Sern* comptar que e» fa constar Italia al bando) de I« potencie« central» i que la 
inva»i¿ de Bèlgica « produeii "«• temp« de*pré»" d'engegada la i 
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Valla, de 1* casa Anaya (1084), caracteritia la Primera guerra mundial 
com a "primera guerra de la societat industrial" (p. 114) i atribueix la 
victòria al bàndol més ben proveït de recursos, però, de com va anar la 
guerra es Umita a esmentar que la potència de l'allau de foc va provocar que 
els soldats s'amagueisin sota tetra i que la guerra esdevingués "de desgasta-
"nent". La feina de comprovar en qui consistia l'aportació de la indústria a 
l'àmbit bèl·lic la deixa perquè la facin els alumnes (p. 115). 

Els textos que semblen un xic més explícits (Santillana, 1984; S.M., 1984) 
es limiten a esmentar la guerra de trinxeres. 

Com a excepció hi ha els d >s textos de la casa Vicens-Vives. Arrel (1983) 
fa una descripció del desenvolupament de la guerra (pp. 93 94) que, malgrat 
no ser completa té l'avantatge de la coherència i de donar algunes claus per a 
poder Imaginar com era. Molt més complet i capaç de promoure l'acostament 
a la realitat del camp de baialla és el text de Ciències Socials del 1988 que, 
de més a més, relaciona les necessitats bèl·liques amb les transformacions 
econòmiques i l'evolució' sicológica de la població dels països bel·ligerants. 

1.2.2.4.- Primer de B.U.P. 

El text de la casa Vicens Vives, Occident (1987) no concedeix cap espai 
a la Primera guerra mundial perquè s'ocupa exclusivament de l'evolució de 
la cultura i la civilització però, en les seves exposicions, la guerra en queda 
generalment bandejada, malgrat ésser un important exponent tant de la 
civilització com de la cultura de les societats humanes: en el tema de Roma 
no s'hi tracta l'exèrcit i, en parlar de les campanyes d'Alexandre el Gran 
diu, simplement: 

"Alexandre el Gran rei de Macedònia, va concebre una empresa 
extraordinària: la conquesta i reorganització, per part dels grecs, 
de l'imperi persa. La part militar del seu projecte la va realitzar 
entre el 334 i el 32? a.C, i, quan començava la reorganització de 
l'imperi ja conquerit, va morir » Babilonia l'any 323". 

(p. 62). 

1.2.2.5.- Tercer de B.U.P. 

Per a Tercer de B.U.P. un hom es pot trobar la repetició de les mateixes 
tendències, a Aértea (V. Vives, 1977) es dedica el capítol 23 a la Guerra civil 
espanyola i s'hi descriuen les operacions sense cap mena d'aclariment sobre 
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les formes de combat, l'ús del material, la magnitud de l'enfrontament, els 
problem«« plantejats, etc. Cosa semblant pana a Hutona y Geografía de 
España (leide, 1977). Er. canvi, a Sephamd (Barcanova, 1986) s'hi fa un ús 
molt més extens de voerbulari específicament bèl·lic (logística, atac frontal, 
guerra de desgast...) sense que això sembli afavorir gaire la claredat: 

"En aquesta campanya del Nord es va in :!ar la utilització de 
noves tècniques bèl·liques, sovint emprades desprès a la Segona 
guerra mundial com ara la destrucció de ciutats (Guernica, el 26 
d'abril del 1937 pe? la legió Condor) i la concentració d'unitats 
molt poderoses en màquines i homes". 

(p. 342). 

Si no s'explica que allò que resulta nou és la destrucció aina i sorpresiva 
d'una ciutat no involucrada directament en les hostilitats, l'afirmació queda 
desvirtuada, perquè tothom pot recordar una munió de ciutats destruïdes al 
llarg de la història en circumstancies molt variades, des de Corint (446) a 
Magdeburg (1631) i des de Numancia (433) a Reims (1915). 

1, pel que fa a la concentració d'unitats molt poderoses en màquines i 
homes, no podem saber si son superiors o iguals a les situades pels aliats, 
posem per cas, a les ofensives de tardor del 1918, ni en què consisteixen, i per 
tant, no podem imaginar quina part de la Segona guerra mundial prefiguren 
— mentre que Gernika si que és evident que prefigura Dresde o Kiel—. 

1.2.2.6. C.O.U. 

Al seu capítol 16è, el llibre de C.O.U. d'Antonio Fernande! (Vicens Vives, 
1979) descriu la Primera guerra mundial, i hi explica els plans de guerra, 
les etapes del conflicte, les condicions de vida dels combatents, les baixes i 
destrucció provocades i la propaganda utilitzada pels governs bel·ligerants. 
S'hi troben a faltar, però, algu,-s temes bàsics, a la vista del detall amb què 
tireta la guerra: cap dels termes específics que hi surten no s'hi aclareix (i 
crec que fa falta, després de l'escàs tractament que reben aquests temes); 
no s'explica l'estat d'ànim dels combatents, ni els mecanismes pels quals 
suporten la guerra tant de temps, i i hi ha una sola critica a la direcció de 
les operacions de tal manera que sembla normal que el desenvolupament de 
la guerra sorprengués eb Estats Majors de totes les potències; l'absurditat 
de la situació militar no queda gens remarcada, etc. 

El panorama de la Gran guerra que ens presenta el text d'Anava (1978) 
és molt pitjor. Comparteix amb l'anterior l'esbiaixament francès de les fonts 
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utilitsades, que eh & donar una importància decisiva a la batalla de Verdun 
mentre s'Ignoren la del Somme —que Fernander fa dirigir al General Foch— 
o la de Passchendaele. Però, en aquest cas, s'hi inclouen afirmacions sorpre
nents com aquestes que es troben com a comentari de dues il·lustracions: al 
costat de la fotografia d'una enorme peça d'artilleria s'hi llegeix: 

"El gran Bertha: la carrera de armamentos comienza su funesta 
escalada". 

(p- 344), 

sense que es pugui esbrinar perquè "la grosse Bertha" —que d'altra banda 
no se'ns explica d'on li ve el nom— és el responsable d'iniciar un procés que 
el 1918 ja era vell. 

Encara més remarcable resulta q*» es qualifiqui Joffre de 

"creador de una nueva estrategia en la Guerra europea" 

(P- 345). 

Al text s'hi poden trobar algunes altres curiositats: es qualifica la batalla 
de Jutlàndia com a "llarga batalla nt .al" (p. 343), quan va durar dos dies: 
aleshores, què serè, Verduu, que va durar deu mesos —encara que el llibre 
n'hi atribuel només cinc?; o que s'afirmi: 

"mientras las tropas austríacas se ven precisadas a abandonar 
Servia después de la derrotí, que les infligen las fuerzas rusoservias 
en Lemberg" 

(p. 342), 

quan Lemberg és a Galitzia i la caiguda d'aquesf a ciutat en mans russes 
té lloc quan les tropes austrohongareses ja havien estat foragitades de Serbia 

2. Altrament, serbis i russos no tenien contingents mixtes. 

1.2.2.7. Conclusions sobre l'anüis' dels llibres de text 

La impressió que produeix un estudi de conjunt dels llibres de text de 
Ciències Socials i Història d'E.G.B., B.U.P. i C O.U. és que, com a norma 

'Entre Belgrad i Lemberg, Tactual Lvov, hi ha me» de 500 qmi de distància en Unia 
recta... i deixant entremig Hongria 
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general, la guerra no mereix ¡'atenció dels wutnrs, si s'exceptua el cas dels 
textos de C.O.U. 

A C.O.U., la guerra s'hi tracta explícitament. Altra cosa és «1 tipus 
de trctament que hi reb. Els dos casos que he observat son diversos perquè 
mentre un —el de Fernandez (1979)- presenta un minim de coherència, l'altre 
ofereix el tema de manera més aviat desballestada. En tot cas, algunes claus 
de la situació bèl·lica queden escamotejades i ocultes a la vista del lector 
i, sobretot, sempre queda la sensació que la guerra és una mena de fet a 
part, que transcorre separadament de la resta i que s'ha d'estudiar de forma 
aïllada. 

Per a E.G.B. i B.U.P, podríem fer les següents generalitzacions: 

• La compareixença de la guerra és puntual i, de vegades, fins i tot ex
cepcional. Així com, normalment, es troba una continuïtat manifesta 
en l'anàlisi de l'evolució a través del temps de les activitats produc
tives, de les relacions socials, de les institucions polítiques, de les man
ifestacions culturals, a la guerra se li dedica una atenció asistemàtica 
i fragmentària. Si se'm permet l'expressió, podríem dir que els au
tors de llibres de text només es recorden de santa Bàrbara quan trona, 
i tracten la guerra, sobtadament, quan no hi ha altre remei. Però 
aquesta discontinuïtat es pot haver de pagar molt cara: si es compara 
Alexandre el Gran amb "un nan" que ""*enç un gegant*" 3.no sols es 
deixa l'aJumne enfrontat a itna mena de miracle o, com t mínim, de 
fet inexplicable, sinó que es demostra una notòria manca de solidesa 
històrica: Alexandre el Gran diposava di·l millor exercit que havia exis
tit fins aleshores i el fet que en la seva campanya contra l'imperi persa 
combatés lluny de les seves bases en noml roses batalles sense perdre'n 
una de sola sembla abonar la teoria que no ens trobem pas en presència 
d'un nan sinó d'un dels estretègues —i tè-àcs— més gegantins de tots 
els temps, convicció que comparteixen to s els autors que han tractat 
el tema u. 

• Com a conseqüència de l'anterior, pràcticament cap de les t.es de la 
història militar no queda incorporada a l'estudi de l'evolució de les soci
etats occidentals i, així com els alumnes poden veure com s'introdueix 
l'agricultura, la impremta, la constitució o la màquina de vapor, ningú 
no els pi rla de la introducció de la instrucció sistemàtica dels exèrcits 

"Vkes·-Vivci . · tE.G.B., i r i t , p 214 
"Vcp'i el d u r « capítol dArther Ffrrill, 1917 
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o de la desaparició de la mateixa i la seva posterior recuperació, ni de 
les immentes repercussions d'aquests fenòmens. 

• La inarticulado dels coneixements militars provoca que, en cas que es 
tractin aquests temes, la seva introducció resulti gairebé eixorca. Per 
exemple, quan es tracta l'exèrcit romà, la simple descripció del seu 
armament no explica allò que cal: perquè la legió és capaç d'obtenir 
per a Roma allò que constituïa el seu objectiu, és a dir "la conquesta 
i el domini del món". En efecte, que Roma aconsegueixi aquesta meta 
pot semblar casual si no s'aclareixen abans alguns punts elementals: la 
superioritat militar de Roma envers tots els seus adversaris, ja sigui en 
termes estratègics — Armi bal— o tàctics —els gals—; la seva capacitat 
per adaptar-se militarment a les circumstàncies i emmotllar-se a les 
necessitats del moment bo i assimilant les troballes militars d'aliats i 
adversaris, etc. 

• Tampoc no s'hi veu gens de cura en oferir una terminologia especifica 
ajustada ni, en cas que hi surti, d'explicar-la clarament: donar per 
descomptat que els alumnes —i, sobretot, les alumnes— de tercer de 
B.U.P. sabem què és un cap de pont, un front extens o una campa
nya com per a entendre l'evolució del mapa militar 'TEspanya en
tre 1936 i 1939 em sembla, com a mínim, arriscat i constitueix una 
clara temptació a passar-hi per sobre de puntetes i sense aprofundir-hi 
gens15. 

• Curiosament, la quantitat d'imatges bèl·liques que ofereixen els llibres 
és desproporcionadament gran en relació al text escrit però, en general, 
la seva potencialitat queda desaprofitada perquè resulten isolades » 
sovint no duen comentaris aclaridors. 

1.2.2.8. Monografies dedicades a la guerra 

De més a més dels manuals hi ha també algunes monografies dedicades als 
temes bèl·lics, publicades en col·leccions escolars. Per exemple, la col·lecció 
Arda Abierta, de Salvat, va publicar el 1982 Guerra civil española, 1936-
1939, de Ma Carmen García Nieto. A la col·lecció Biblioteca de la Classe, 
de l'editorial Graó, es dedica un volum a la Primera guerra mundial, i és 

4 Oi mé» ii els professors —i sobretot let professores— tampoc se senten gaire atrets pel 
tema, tal con s'explica als epígrafs següents 
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escrit per Ricard de Vargas: L'enfrontament de les potències imperialistes 
(1990); un altre tracta la segona guerra mundial: La configuració del món 
actual, de Ramon Alquéiar (1987). També se n'ofereix un sobre la Guerra 
civil espanyola, degut a Pelai Pagès (1985). 

De tots "Is volums esmentats m'he fixat especialment en el que tracta la 
Primera guerra mundial, que té l'avantatge d'una atractiva presentació del 
tema. Ara bé, pel que fa ab continguts, ens trobem amb un problema sim
ilar al dels manuals suara comentats: deixa sense resposta —i àdhuc, sense 
plantejament— els problemes militars bàsics i sense descripció la situació 
dels camps de batalla, situació que es qualifica com a terrible, mortífera, etc, 
però que no tenim prou dades peí a veure com és. Altrament, s'hi poden 
constatar algunes inexactituds: el Grosse Bertha és "una bateria" (p. 13); 
els teppelins són "avions" (p 14); la metralladora s'usa per prtoera vegada 
a la Gran guerra (p. 7); la Gran guerra és l'enfrontament entre les potències 
europees de més llarga durada (p. 35), etc. 

1.2.3.- La guerra al Disseny Cumadar fiésir (DCB) 

Estem en tempt de reformes en l'organitsació de l'ensenyament primari 
i secundari i això ens força a tractar no sols la situació present sinó també 
les perspectives que ens obren les noves normatives que regiran en el futur 
immediat. 

El DCB de primària per a Ciències Socials h% deixat un espai molt reduït 
per a tot allò que siguin conflictes propis de les societats humanes de tal 
manera que les úniques referències que hi he sabut trobar són les que figuren 
en els objectius terminals següents: 

• "indicar fets i personatges importants del període on es va produir 
la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió i conseqüències per 
Catalunya d'ambdós conflictes". 

• "Situar alguns fets relacionats amb la història recent de Catalunya: 
Generalitat, República, Guerra civil, (...)". 

Altrament, fets essencialment bèl·lics mereixen qualificacions que n'ama 
guen aquestes característiques. Per exemple, pel Cicle Superior s'indiquen 
com a Objectius referencials quant a coneixement del medi social i cultural 

"situar les fluctuacions territorials de Catalunya i cl paper de 
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Jaume I ea l'expansió catalana. Sab« els límits que va assolir la 
màxima expansió catalana16". 

Tot i que la referència aclaparadora a batato i guerres no sembla la 
millor forma de fonamentar els coneixements socials dels infants, tampoc 
no trobo gaire adient l'opció radicalment oposada, segons la qual resulten 
eliminades les característiques conflictives, tret d'algunes guerres dotades de 
característiques emblemàtiques per a la historia del nostre país. 

Pel que fa a la Secundaria obligatòria, afortunadament ha incorporat 
alguns objectius terminals explícitament relacionats amb conflictes del passat 
i del present, i inclús proposa 

"analitsar els grans canvis i conflictes mundials del segle XX, 
situftnt-los geogràficament i explicant aquells que tinguin especial 
rellevància per a entendre la complexitat del món d'avui1"". 

En els continguts factual* i conceptuals, hi figura un tema anomenat 
"Poder polític i conflict i vi tat al llarg del temps" l* que, malgrat la seva 
unidimemionalitat de caire polític, admet un tractament diacrònic de la 
guerra. És remarcable fus del terme conflicte de forma exclusiva. Aquest 
terme presenta l'irconvenient de l'ambigüetat, perquè tant es pot referir a 
un enfrontament diplomàtic com a un d'armat: per aquest darrer cas el mot 
adient seria només guerra. 

1.3.- Algunes hipòtesis justificatives 
d'un fenomen tan inexplicable 
com duredor 

L'absència dels temes bèl·lics de l'ensenyament escolar de les Ciències 
Socials que es practica al nostre país el podem atribuir a raons de diverses 
categories. En les pàgines següents n'analitzarem dues: les de caire més 
aviat ¡»ubjectiu. atribuïbles a les opcions preses pel professorat de manera 
més o menys conscient, i les relacionades amb la situació de la historiografia 
militar de l'Estat espanyol. 

"lr% citacions procedeixen d ' n t »íraió éú JIM, scaae paginar 
1 * Objectiu Terminal num 40. versió òt maig, l t t l 
' iWfm, epígraf * 6 
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1.3.1.- ¿a formació i les opcions de mestres 
i professen 

Les afirmacions que es trobaran en aquest epígraf tenen un origen més 
basat en la intuïció i l'experiència personal que no pas en la constatació 
mesurada i quantificada. De tota manera, les generalitats que s'hi diuen no 
pretenen pas esdevenir pautes d'interpretació úniques sinó que volen, només, 
contribuir a la comprensió del tema que tractem. 

Crec poder afirmar que una part molt ampla dels mestres i professors 
de Ciències Socials de Catalunya evita sistemàticament a les seves classes 
l'explicació dels fenòmens bèl·lics. Justificar aquest decantament no és sim
ple. D'una banda hi hauria l'esbiaixament d'una part del professorat cap a 
opcions de tipus événementteL, que tendeixen a convertir la guerra en una 
fita històrica, sobretot de la historia política. Però de l'idtra hi ha el pes en la 
psicologia col·lectiva tant de la Guerra civil com de la dictadura franquista. 
Provaré d'explicar aquestes influències. 

La Guerra civil, aconteixement especialment lamentable en l'itinerari de 
la nostra vida sòcia] i política, va deixar una herència de bloqueig col·lectiu. 
Mentre una minoria proclamava de forma altisonant i barroera la seva victòria 
sobre les diverses hidres que amenaçaven Espanya —separatisme, comu
nisme, laicisme, etc.—, la majoria de la població, tant vencedors com ven
çuts, provaven d'adaptar-se a la situació no gaire lluïda de la postguerra i, en 
aquest context, les generacions que no l'havíem viícuda vam anar congriant 
una comprensible restellera d'interrogants que la pressió de la situació pri
vava de respondre. En l'inconscient col·lectiu del país hi va quedar instal·lat 
un conflicte del qual encara no n'hem parlat alt i clar. La prova n'és que 
l'ocasió dels dos cinquantenaris de la guerra (1986 i 1989) han passat amb 
força més pena que no pas glòria i no hi ha hagut actes col·lectius que 
poguessin actuar com a ocasió de catarsi i de teràpia: ben al contrari, tal com 
mostra el fet que els brigadistes internacionals no hagin rebut l'homenatge 
general que seis devia, i que una cosa tan simple com una expotició commem
orativa d'abast local no sempre ha trobat l'acord suficient per a realitsar-se19. 

La manera en què s'ha de tractar la Guerra civil no té pertfuè assemblar-
se a la celebració del bicentenari de la Revolució Francesa: en el nostre cas, 
no hi ha res a celebrar. Però, malauradament, s'arracona i s'oblida tant que 
s'assembla més al tracte que ha rebut a França la guerra d'Algèria. Qui sap 

'"Per exemple, al Baix Llobregat, El Hat i SaM Feliu van ortanittar aeagks expaMcions 
mentre t Molin» de Rei l'Ajuntament en va negar l'autoritiaeió Dec aquesta informació 
a Gemma Tribó 
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si, de l'existència d'aquesta especie de tabú col·lectiu no en deriva el pudor 
que senten molts ensenyants a l'hora de tract v la guerra en general. 

D'altra '.anda, i relacionada amb l'anterior, hi ha li convicció força ar
relada —l'he comprovada repetidament— que si s'aprofundeix gaire en el 
tractairent de les guerres es promou el bel·licisme en els alumnes. Que això 
no és així, ja tindrem ocasió de mostrar-ho en capítols pjsteriors, però ara 
m'interessa de remarcar el fet que, contra totes les normes de la psicologia 
més elemental, es cregui que la milk» manera d'evitar un problema sigui la 
seva ocultació en comptes de fonamentar-ne la reflexió i l'aportació de remets 
racionals2". 

Finalment, hi ha el tracte específic que els llibres escolars franquistes 
van fer •. > temes bèl·lics i que van provocar, en els molt« ensenyants que 
ens hi vam ¿armar, un rebuig força ample, constatable entre d'altres coses, 
ett la reacció produïda: en el moment d'exercir professionalment, molts de 
nosaltres vam :ntentar d'ensenyar una història ben diferent. Aquesta reacció 
és comprensible pel fet que, la història, el règim franquista la va considerar, 
ja d'entrada, com a "columna vertebral'' del batxillerat, per tal com, a través 
d'eUa ts pretenia assolir 

"el ser auténtico de España, de la España formada en los estudios 
clásicos y humanísticos de nuestro siglo XVI, que produjo aquella 
pléyade de políticos y guerreros (...) hacia la que retorna la 
vocación heroica de nuestra juventud31. 

Un projecte semblant regia l'escola primària i com a conseqüència, els 
llibres escolars esdevenien un munt de faramalla ideològica en mig de la qual 
hi feien un paper predominant una bona quantitat d'herois el més remarcable 
dels quals era el mateix France . es concedia especial atenció a determinades 
gestes glorioses, la més lloable de les quals era, evidentment, la "Cruzada" 
del 1936-1939. D'aquesta manera, "ca*.!-"*«.•", "owifwiadoref'*. Tercios 
de Flandes" i "almogavarea" compartien les pàgines de textos escolars amb 
personalitats individuals, com rra Viriat, Indíbil i Mandonio, el Cid, "Jaime 
el Conquistador", Fernando III el Santo, Hernán Cortés, Abares de Castro, 

•' Éi interessant la coincidència d'alumnes i professors de coimrcions anlibèl liqües pel 
que fa • la co isideració negativa 4« Vtwmmjwmaaá de \m guerra 

7 Pròleg a la Ley de Reforma de la Segunda Enseñansa, primera llei de] regim franquista 
en materia educativa B.O.E. 20-IX •1938. transcrit pet Rafael Valit "Ideologia franquista 
i en*eñan*a de la Hi«tona en España, 193S-I95J. a Etfaàm »ajo ti pwmqmumw, editat per 
Jotep Fontana, Barcelona. Critica. IMS, pp. 2JO-245 El fragment esmentat i« a la pagina 
232 

23 



Agustina de Aragón o Churruca, Gravina i Alcalá Galiano. Eren llibres que 
no explicaven res, probablement perquè aques» era un dels seus designis: 

"Toda una generación de Maestros, contaminada del espíritu in-
stitucionista, ha pretendido prescindir de la emoción de la histo
ria y ha esquivado en la enseñanza el sentido ferviente con que 
un español honrado ha de acercarse a contemplar y examinar los 
hechos de su patria22". 

£1 fragment següent, que procedeix del mateix llibre il·lustra aquesta 
forma d'entendre la història i d'inserir-hi els temes bèl·lics: 

"Eran de elevada estatura, bten proporcionados kw miembros, 
ágiles y curtidos en la fatiga. Fen» el ademán, revuelta la ca
bellera. Los músculos parecían de acero. Una red de hierro les 
cubría La cabesa y les bajaba al torso, a modo de sayo. Callones 
de cuero o pieles de fieras vestían las piernas y toscas abarcas 
callaban sus pies. Una correa, prendida del hombro, sostenía su 
espada. Dos o tres dardos, que lansaban con puntería increíble, 
completaban su sencillo armamento. En la espalda, el turrón 
guardaba el pan y los avíos para encender la lumbre. Conocían 
todas las asperesas de los caminos y todas las inclemencias de 
las estaciones. Se habían hecho en la guerra secular contra el 
Islam y nada refrenaba su ansia de aventura y de dormí, n Se 
llamaban almogávares (...). " 

(Ortii, op. dt., pp. 207-208). 

Els textos de secundaria eren, lògicament, d'un esperit similar. Per ex
emple. Santiago Andrés Zapatero diu dels almogàvers: 

"Los almogávares eran tropas de montañeses aragoneses y cata
lanes, soldados de profesión, duros y valientes, que hacían la 
guerra por cuenta propia o a sueldo de los reyes contra los mo
ros, que fueron quienes les die; on este nombre. Eran muy temidos 
y cuando daban, antes de eomensar el combate, su famoso grito 
de guerra desperta, /erro!, golpeando al mismo tiempo el suelo 

511 el cuento de sus lanías, sus enemigos huían despavoridos13". 

'"Pròtef de 1'antor • Glorxmt /mpertaie*. libro t »colar ét Ittturai htttorxca» escrit per 
Luii (Mis i public»« a Madrid. Id. Magisterio E»pañol. 1940 

nCwrt» de Hutorxa Barretón« Librería Hite. I960, p, 127 
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També del» any« seixanta és va llibre de lectura reservat als nois — 
les soles en teníem d'altres— estudiants de secundària i dedicat a ajudar 
l'adolescent a respondre "el grande y palpitante tema de tu Patria". En el 
capítol dedicat a la Reconquesta hi diu: 

"Durante siglos, los españoles lucharán por recobrar la unidad 
perdida; pero claro es que lo que primero hará falta recuperar 
será materialmente la unidad de la tierra: habrá que guerrear 
palmo a palme y sin descanso (...) No ha sido sino una larga, 
larga penitencia, un dilatadísimo trabajo de amor y de esperanza, 
una dura y sangrienta Inch« que parecía no tener fin, la que ha 
producido de nuevo la unidad española (...) en el acaso más 
enorme esfuerio colectivo que conoce la Historia Universal24''. 

És veritat que la lluïssor d* les gestes i de 1* imperto anava minvant amb 
el temps que corria però l>nf&rfec que on* havien produït ens va quedar com 
un dels senyals distintius en la nostra formació i va suposar que qualsevol 
acostament que féssim posteriorment als temes bèl·lics *eria, com a mínim, 
prudent. 

1.3.2.- Una ràpida mxrada comparativa ah estudis 
actuals dTiistòna 4e la guerra 

A l'epígraf anterior hem vist que, en general, i per raons diverses, tant els 
corrents tradicionals com els progressistes han coincidit en produir mestres i 
professors poc interessats en el tema de la guerra. Ara bé, inclús en el cas que 
algú hagués volgut dedicar-s'hi, hauria topat amb forca entrebancs, el més 
important dels quals és la migradesa de la historiografia militar publicada al 
no-.tre pais, tant d'obres originals com de traduccions. 

Les pagines següents es dediquen a contrastar de forma ràpida i breu la 
situació en aquest àmbit del nostre país amb la d'altres. 

1.3.2.1.- Breu panorama dels estudis d'història 
de la guerra en alguns països estrangers 

De fet, el tractament científic de la guerra no ha concentrat tot l'interès 
que el tema es mereix. Ja fa anys, Roger Catuois va exposar aquesta reflexió: 

" G u p u Gómei de la teas: Cartas a mi Hijo Madrid. Doncel. INI , pp 51-52 
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"La guerra posseeix «c grau elevat el caràcter essencial d'allò 
que es *agrat: sembla impedir que se la consideri amb objectivi
tat. Pcmitsa resperit d'anàlisi. És temible i imprès ii<vaant. La 
maleeeixen, l'exalcen. L'estudien soc. Les primeres obres verita-
btemeat critiip« «pe m li han dedicat da t« d 'an i t mentre 1« 
guerres van començar amb el principi mateix de la història. Una 
-nancança com aquesta té alguna cosa de desconcertant. Tan
mateix, no hi manquen condemnes ni ditirambes..." 

{CaflWs, 1975, p. 119) 

Altrament, aquells qui practiquen la història militar tenen els seus lectors 
acostumats a queixes constants. Arther Ferrill (1987, p. 45) parla del 

"desmenjament general del» historiadors per a tractar la guerra 
com un aspecte fonamental de la cultura humana", 

mentre Y von Gasian ironitia: 

"L'estat actual dels estudis polemologies no facilita gaire la tasca 
de l'historiador. L'explicació d'aquests "accidents" de la història 
dels pobles que son les guerres segueix oscil·lant, en efecte, en 
la reflexió histórico- pol'tica, entre dos extrems, igual com els 
accidents i e circulació en la consciència popular: tan aviat se'n 
culpa la imprudència i el gust pel risc congènits a l'home com es 
denuncia el concurs fortuït de circumstàncies que han provocat 
el xoc..." 

(19T2,p. 197). 

Giorgio Rochat explica que 

"la universitat no hi donat, fins ara, prova de particular interès 
per aquest sector. El millor que es pot dir és que aquell qi'i s'hi ha 
especialitxat no l'han penalitsat en la seva carrera acadèmica". 

(1989, p. 608). 

Tanmateix, la quantitat d'especialistes i els nombrosos estudis fets so
bre història militar en diversos països testimonien la bona salut de què 

,:,C*illou. que «erm« el IMS, es refereü • Q-uncy Wright (1M3) i John V. NVf (1950). 
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frueixen aquests temes. Per exemple, a França, Andre Aytuard va obrir 
camí —ja els anys seixanta— per al tractament específic dels teme« bèl·lics 
durant l'antiguitat i va deixar solts deixebles (Vernant, Brisson, Garlan, 
de Romilly, etc.). Philippe Contamine sTia ocupat intensivament de la 
guerra medieval i Antoine Corvisier de la moderna. Una revistó del volum 
publicat pel Centro /Uer«niversttano dt Stadt e Rtctrche Stortco-Müttan 
(IMS) permet d'adonar se que a Italia hi treballa una respectable quantitat 
d'historiadors, alguns dels quals son notoris (Giorgio Rochat, Ludo Ceva, 
«tc). La Gran Bretanya, va comptar en la prunera meitat del segle amb his
toriadors militars molt coneguts, com Liddell Hart o JFC Fute , i algunes 
càtedres d'història militar ja són antigues, com la Chichele d'Oxford (que 
varen ocupar Ernest Swinton o Cyril Falls) i la del King's College de Lon
dres, on Michael Howard va esenyar durant molts anys. Alemanya ha rebut 
el llegat de Hans Delbrück, fundador de la historia militar moderna, però els 
greus fracassos militars patits al llarg del segle XX semblen haver allunyat 
del tema els estudiosos i, actualment, n'hi ha relativament «iocs. 

Segons Paul Kennedy26 al llarg dels darrers vint anys la hisiòría militar 
s'ha expandit en tantes direccions que tot el tema n'ha quedar transformat i, 
d'estudiar un gran general o un regiment famós ha passat a eixamplar el con
text fins a poder analitzar soldats i exèrcits en relació als canvis econòmics, 
eh avanços tecnològics, restructure social i les relacions de classe, així tom 
l'estructura política i les tradicions pròpies del país. Aquestes afirmacions, 
referides bàsicament al món anglosaxó, queden reblades pel balanç que fa 
Giorgio Rochat sobre la historia militar de la Itàlia contemporània. Rochat 
(1989) constata l'apertura de nous sectors d'estudi: les condicions de vida 
dels soldats, els fenòmens de dissentiment i rebel·lió, l'organitració de la 
repressió interna i d consens massiu, la situació sanitària i les neurosis de 
guerra, les vivències dels presoners i tots els problemes del front interior, 
incloent-hi la indústria i les finances. Alhora, la quantitat d'estudiosos que 
s'hi dediquen ha augmentat encara que aquests temes segueixen tenint poc 
espai en moltes obres generals i als manuals escolars (p. 606). 

La prova de la vitalitat dels nous enfocaments d'aquests temes són la 
publicació de la col·lecció War and European Society, de la casa Fontana 
Books o de premsa especial) ttada com ara War and Society, Armed Forcea 
and S^aety o Mar and Society Newtkttert, 

Igualment, alpines institucions es dediquen en exclusiva a 1 estudi de la 
història militar. De més a mes 4e la Comuaton Internattonale d'Hutotrt 

7*Prol*! a Wilhílm Deist, IMS 
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müttam, que inclou nà'.itars professionals de molts països, s'han d« tenir 
presents, per exemple, el Centro ¡nter%niver$itarw di Studt e Rtcerche stonco-
«takten, ja esmentat, amb seu a les universitats de Pàdova, Pita i Torí; 
el MüttàrgcMchtcktiicheM For»ch*Ag$amt, de Friburf de Brisgòvia; V Imperial 
War Aíaseam de Londres; el Centre i'Hiatotre tnüttatre et d,Ét%de$ de De
fense Satxonale de la Universitat Paul Valéry de Montpelier, etc. 

Quant a l'adequació d'aquests nous enfocaments a l'ensenyament esco
lar de les Ciències Socials, ja hem vist que Giorgio Rochat es queixava del 
poc espai que se'ls dedicava als manuals escolars italians. Malgrat tot, es 
poden trobar alfunes raotire? interessants d'integració en els curricula. Per 
exemple, al National C%mc*lum britànic27 s'hi proposa d'estudiar, en difer
ents nivells, algú is temes específicament militars però degudament inserits 
en l'àmbit de la història general (política social, artística, cultural) entre els 
quals hi ha: 

• L'eyèrcit de Cromwell i la guerra civil del tegle XVII (p. 63). 

• Algunes batalles navals, la defensa de les rutes comercials, els blo
queigs; disseny de vaixells militars; la vida a bord, etc. (p. 49). 

• Monografia sobre castells i catedrals, incloent-hi els factors estratègics 
de la seva localitsació (p. 69) 

• L'exèrcit de Roïna i el seu detliv» (p. 67). 

• La Gran Bretanya i la Gran guerra (1914-1918), que »clou els apartats 
següents: fracàs dei pla Schlieffen, guerra de trinxeres exemplificada 
per la batalla del Somme c una altra; Moqueig marítim; submarins; 
combois; Jutlàndia, 1916. Baixes, (p. 75). 

D'altra banda, es poden trobar petites monografies per a ús escolar ded
icades a la Gran ¿tierra o a d'altres temes d'aquest àmbit, per exemple, 
Stephen Hoare (1986), Richard Tames f 1984) o Pierre Miquel (1985). Aquest 
darrer és la traducció anglesa d'una obra original francesa. 

A França, alguns llibres de text com el H- Na*han per a Tmitième 
(1989) o Belin per a Premier (1988), fan un tractament de la Primera guerra 
mundial gairebé exhaiu «u i, al costat de textos explicatius amples i coher
ents, hi ha una bona selecció de mapes, fotografies, Hiar s, cartes de soldats, 
cronologies i vocabulari. També en francès et pot disposar de monografies 

"Hittorv Working Croup, Fmml Aeporí, »bril, 1990 
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escolan dedicades al tema, cea les de Miquel, ja citada (1984) o la d'Annie 
Brown, Lionel Dumarche i d'altres (1986). Aquest últim, com els de lames 
o Hoare, és d'una gran qualitat. 

Es podria argur tentar que la dedicació de britànics i francesos o la Gran 
guerra is deguda a que aquesta és una guerra prònia mentr per nosaltres 
resulta aparentment allunyada. Però, ah shores, com s'explica el menyspreu 
en què deixem la nostra Guerra civil? 

D'altra banda, les revistes especialidades ofereixen treballs que sug
gereixen la deci-ió d'algun» ensenyants de tractar frontalment els conflictes 
armats: podem mostrar com a exemples: 

• Joe P. Dunn: "Teaching teachers to teach the Vietnam War M". 

• Fred A. Wilcox: "Pedagogical Implications of teaching "Literature of 
the Vietnam War29**. 

• Desmond Morton: "Military History in tht« Classroom30". 

• Michael R. Nusbaumer i d'altres: "The discovery of War as a Social 
problem: teaching as a Sociological practice''". 

1.3.2.2.- La migrades* de la historiografia militai espanyola 

Si en d'altres països els investigadors dedicats a la història militar es 
queixen de la poca considc -ació que es dispensa a la seva materia en l'àmbit 
general de la història, a l'Estat espanyol la situació és encara pitjor, perquè 
la història militar éc una especialitat amb prou feines practicada, almenys a 
l'àmbit universitari. 

En efecte, una revisió de la bibliografia publicada a Espanya durant el 
franquisme mostra un panorama de publicacions escasses i de qualitat més 
aviat dubtosa. La raó fonamental és que la història militar ha estat, du
rant tots aquests anys, un monopoli dels militars professionals que, amb la 
imposició de limitacions en la recerca i la publicació, n'han ftt un tabú per 
a la recerca civil. I encara, pels militars mateixos, només era per ès el to 
apologètic, tal com va experimentar personalment Juli Busquets (1984, p. 

Ma Sociai Education, vol S3, num 1, pp, J7-JS, gener, l · l t 
nMá*m, pp 39-40 Aquett a t e n o de L· revist« Sana! Education inclou un dottier 

tobre d tem« de U guerra del Vietnam i l'educació 
5 a Hutory and Socioi Setene« Teacher, vel 30, num 3, pp. «4 ¿9. 19Í4 1»B 
" a Teaching SanVaiy, vol 17, num 1, pp. 316-333, jul l i t t 



0): amb la seva formado antiquada i allunyada tant de la influència determi
nant de la industrialitsació en l'art militar com del» interessos de la societat, 
s'han sentit poc atrets pel desig de cultivar la ciència histèrica33. 

Com a conseqüència d'aquesta situado, p a s part dels llibres centrats 
er. la Guerra civil espanyola i publicats catre 1939 i 1975 es van editar a 
l'estranger —semblantment al que va passar amb pan part de la histori
ografia general referid» a l'Espanya contemporània—. Una mostra d'això 
són: 

• D.T. Cat ell: Communism and the Spanish civü war. Berkeley, 1955. 

• R. Colodny: The Síngate for Madrtd, the central epic of the Spanish 
conflict, J93$-19$7. N. York, 1958. 

• CM. Rama: La crisi» española del siglo XX. Mèxic, 1960. 

• Hugh Thomas: La guerra civil española. Paris, 1961. 

• B. BoUotten: The grand Camouflage, N. York, 1961. 

• C. Pufto: Spam and the Great powers, 1936-1939. N. York, 1962. 

• G. Jackson: The Spanish Republic and the ctvü war, 1931- 1939. 
Princeton, 1965. 

• CD. Eby: The Stege of the Alcazar. N. York, 1965. 

• W.C Prank: Sea power, politics and the outset of the Spanish war, 
1936. Pittsburg, 1969. 

Pel que fa a les publicacions fetes a Espanya entre 1939 i 1975, podríem 
citar: per a la primera etapa, 

• J. Arraris, C Peres Bust amante i C Sáenz de Tejada: Hutona de k 
Cruzada Española. Madrid, 1939 i ss. 

• L. M# de Lojendio: Operaciones militares de la guerra de España. 
Barcelona, 1940. 

17 Com • dada Atií per a ronstau; les afirmacions precedent« ena pot servir el fet que 
ABS fa molt poca anys. a l'exèrcit de terra s'hi ensenyava a fer la guerra segons el model 
de la Primera guerra n.undial. Comunicació personal del general Alberto Piris, diplomat 
d'Estat Major, febrer. 1990 
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• M. Iribarren: Una perspectiva histórica de Is guerra de España, Ma
drid, 1941. 

• Salvador Nonell Bru: M de Requetés ie Ntra. Sra. de Montser
rat Barcelona, 1956. 

• Jo»é Díat de Villegas: Guerra de Lèum- tön. Barcelona, 19S7. 

D'ençà del 1956, el coronel J.M. Martines Bande, del Servicio Histórico 
Militar, inicia la publicació de diver »os articles històrics a les revistes Ejército 
I Revista de Hatona Militar i els anys seixanta engega la Historia Oficiat de 
le Guerra de España, editada pel Servicio Histérico Militar en 19 volums. 
El 1962, la Càtedra General Palafox de Cultura Militar M publica una obra 
col·lectiva titulada La guerra ie liberación nocional, que dirigia Luis Garcia 
Arias i en la qual van col·laborar personatges tan significats en el règim fran 
quista com Rafael Garcia Valine), José Cuesta Monereo o Alfredo Kindelán. 

El Servicio Histérico Militai va publicar el 1968 una Síntesis histórica ie 
la guerra ie Liberación que Gabriel Cardona ,4 qualifica d' 

"història militar oficial de plena ortodòxia franquista, tècnica
ment obsoleta". 

També dels anys seixantes són algunes obres igualment decantades però 
amb tendencies reformistes: 

• Ricardo de la Cierva: Historia ée la guerra citi/ espanoL· Madrid 
1969. 

• Vicente Palacio Atard: Cuadernos bibliográficos ie la guerra española. 
Madrid, 1966-1970. 

• Ricardo de la Cierva i Ramón Salas Larraxábal: Aproximación histò
rica a la guerra española (19$6~19$9) publicat ja el 1971. 

Com a mostra excepcional d'un inusitat esforç, d'objectivitat cal esmentar 
la Crònica ie la Guerra ie España, publicada per Codex, el 1966, que incloïa 

"Fundada d 1955 i regida per un patronat mixt« eièrcit, uni»er«iut d* Saragossa. 
"A "Manuel Tunón de Lata y la historiografia de la guerra civil y el franquismo*, 

article actualment en preñas i que he tingit l'avantatge de poder consultar. Moltes de les 
dades bibliogràfiques d'aquest apartat en procedeixen 
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gran quantitat de documentació procedent de tots dt» bàndols. B s autors 
no hi consten. 

Especialment representativa del tipus d'història militar que es feia —i 
encara es fi— en aquest país es la Revista de Historia Müttar, fundada l'any 
1957". En son articulistes habituals Ramó.i Salas Larratábal i el ja esmentat 
Martinet Bande, juntament amb d'altres professionals de les armes, com 
Nicoiás Bena ides, Fernando Redondo, Carlos Martines Valverde, Joaquin 
de Sotto Moi.tes, o el mateix general Franco. 

Aquests autors mostren devoció per histo. iadors com Federico Suares o 
Vicente Palacio \tard. Una gran majoria dels articks dedicats a historia 
militar tracten temes hispànics. El to en què ho fan es pot veure en les due« 
mostres següents. Espero qu« es disculpi la llargada de la segona citació 
amb motiu de k unitat expositiva que presenta i que, d'altra banda, estalvia 
qualsevol mena de comentari. M'agradaria remarcar que tots dos fragments 
han estat publicats no pas en els anys més foscos del franquisme sinó fa 
relativament poc temps: 

"... el noble i evocador tema que es el del modo de ser y de actuar 
de nuestras Ordenes Militares durante la Reconquista, esa pan 
epopeya en que se fragua la Unidad Nacional de España (...)M". 

"La España gótica, invadida, arruinada y casi totalmente dom
inada —salvo algunos centros de resistencia— por las armas 
musulmanas, hubo de movilizar para salvarse de diversos medios 
cívico-militares. Entre otros, la implantación de un régimen foral 
capas de robustecer el poder de la idea en contraposición a la 
idea de poder defendida por el invasor. (...) En la Edad Media, 
España fué señalada por la Divina Providencia para sostener, a 
lo largo de siete siglos, una irrupción de gentes procedentes de 
Oriente que continuamente hacían chocar dos conceptos de vida 
totalmente diferentes. Pero, al fin, la civiUiación cristiana fue 
salvada, correspondiendo a Us dos penínsulas más occidentales 
de Europa (Italia y Espeña), gran parte del mérito. A la primera, 
porque por medio del Renacimiento, sus artistas, políticos y po
etas teorizaron éste. A España, porque debido al talento de sus 
reyes y caudillos practicaron dicho Renacimiento. La cultura y 

** A Burrión«, la RHM es pot roiuulUí a la bitlioteca k Capitania i agraciso al coronel 
la teva amabilitat en i* tro^iúr-mlii 

s*Cario» Martines Valverde, rontramirall Revi$ta dt Hutona Múuar nam SS, 198J, p. 
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la espada, la política y el talento, ú arte y el trabajo, unidos 
en la fe del crucificado, salvaron a la humanidad de caer —por 
tiempo indefinido— en las tinieblas y el oscurantismo pese al 
perfume sensual que siempre kan venido emanando los eluvios 
coréateos37*. 

Evidentment, no tots els escrits son del mateix tarannà, però l'existència 
de treballs com aquests és prou significativa de l'esbiaixament de la revista. 

Enmig d'un paisatge tan desolat, ks obres de Busquets (El müttar de 
carrera en España, Barcelona, 1967) o Nuria Saks (Sobre e§clavot, reclutat y 
mercaderes de qutntos, Barcelona, 1974) resulten excepcions molt llampants. 

També com a conseqüència de l'actitud monopolística que han tingut el» 
militars durani tants anys hi ha d greu desaprofitament dels immensos arxius 
ab quals ningú que no fos e \pr ssament autoritsat no hi va tenir accés*. 
Altrament, també és negat ui el desconeixement general en què han quedat 
els clàssics del pensaraent nàlitar i, sobretot, els autòctons. La situació és de 
contrast extrem amb d'altre* països: mentre un hom pot comprar fàcilment 
una edicié de butxaca del 197'd de l'obra ''àssica de Charles Ardant du Picq 
Etudes dur le combat, aquí les obres de » -; Almirante y Torruella (1823 
1894) han estat fins fa poquíssim una veritable curiositat de bibiòfil (1989). 
També és molt recent una edició crítica i commemorativa de les Reflextones 
mi/tía-üj del Marquès de Santa Cruz de Marcenado, militar il·lustrat admirat 
p%r Frederic de Prussia, que m viure entre 1684 i 1 7 3 2 A . Pel que fa a 
Francisco Villamartin (1833-1872), l'edició més recent de leí seves Noctones 
de Arte matter és del 1883" . 

D'ençà del 1975 s'han manifestat alguns canvis en les publicacions rela
cionades amb la història militar. L'àmbit en què més s'ha publicat ha estat 
el de la sociologia militar i l'actuació política de l'exèrcit espanyol, tal com 
s'escau a un país amb la història del nostre. En aquest sentit tenen ipterès. 
entre d'altres: 

'Joaquin de Sotto Monte«, geners! de cavalleria. Diplomat d'Estat Major: "El forum 
militi* de Cartilla y León (La cabaUeria villana e popular)" Reruta dt Hu torxa Militar. 
num SI, l i l i , pp. T i II 

"En una visits a ¡'Imperial War Museum de Londres, d juny éá 1989, una bibliotecària 
•e'm *a estranyar moltisnm que a Espanya "r--> tinguéssim cap museu dedicat a la guerra 
civil" i vaig tenir trebali» a fer-li entendre el p-rqué 

3V Alvaro de Navia Otoño era el r i nom l'edició de ks Rtflenonti és del Servicio 
Histórico Militar. Madrid, IMS, a t\jm de Diet-Alegria Trillo Figueroa et alii 

4 A Ohrai Completa* Madrid, Rivadeneyr-., l | | 3 , amb una biografia de Luis Vidart 
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• Fernando Fernande! Bastarreche: El ejército e»pañol en el siglo XIX. 
Madrid, 1978. 

• Sisinio Pére« Garlón: Milicia nocional y revolución burguesa, Madrid, 
19T8. 

• Vicenç Fisas: £3 poder militar en España. Barcelona, 1979. 

• Daniel R. Headrick: Ejército y politice en España, 1866- 1898. 

• Gral. Miguel Alón«) Baquer: El moéelo espaia ée pronunciamiento. 
Madrid, 1983. 

• Manuel Ballbé: Orden público y militarismo en la España constitu
cional 11812-1983). Madrid, 1963. 

• Gabriel Cardona: El poder militar en España contemporánea hasta la 
Guerra civil. Madrid, 1983. 

• Rafael Bañón i J. Antonio Olmeda, edt: La institución müitar y el 
Estado contemporáneo. Madrid, 1985. 

• Joaquim Lleixa: Cien años de militarismo en España. Barcelona, 1986. 

• P. A Ivirá i d'alt re». La enseñanza militar en España. Madrid, 1986. 

• Roberto Luis Blanco Valdét: Rey, Cortes y fuerza armada en los 
onoents de la España Liberal, 1808-1823. Madrid, 1988. 

• Carlos Blanco Escolà: La academia general müitar de Zaragoza Bv 
relona, 1989. 

• Gabriel Cardona: El problema mütlar en España. Madrid, 1990. 

També han comparegut obres relacionades amb la Guerra civil com »er 
exemple; 

• Ronald Fraser: Recuérdalo tú y recuérdalo a ©Iret. Historia oral de la 
Ctuerra cwü españolo. Barcelona, 1980. 

• M. Tunen de Lara i d'altres: La guerra ctvü española 50 años después. 
Barcelona, 198S. 

• Pierre Vilar: La guerra cimt española. Barcelona, 1986. 

34 



D'altra banda, Feaitorial Ejército ha engegat la publicació d alguns au
tors o t rangers classics (Clausewiti, Liddell Hart) i actuals (Howard, Stra 
than), S'ha llançat la revista Milttana 4t que en el >eu número 2 anunciava 
la creació d'un Cettfr© C*it%ra de Defensa que inclourà un Centre d'Estudis 
Cívic Militar. 

Finalment, s'han de comytar les nombroses publicacions rekdonades 
amb les circumstàncies estratègiques dels anys setantes i vuitantes, és a dir, 
àrab la qüestió dels euromíssils, la segon*, guerra freda, el replantejament 
dels compromisos exteriors de l'Estat esp&tiyo!, etc., de la qual els mestres i 
prufessors en tenen notícia més r» menys detallada. 

1.4.- Conclusions 

No hem pogut trobar constància del tractament dels temes bèl·lics als ac
tuals curricula de Ciències Socials de Catalunya ni en l'ensenyament primari 
ni en el secundari: tant els coneixements demostrats pels alumnes com els 
continguts dels llibres de text mostren que, en general, de les guerres, se n'ha 
fet una simple fita històrica —paper que no sempre compleixen - i se n'ha 
oblidat la majoria de les seva implicaciors no estrictament polítiques. Pel 
que fa als projectes de futur, el Distem Currkular Bàsic de primària seuibla 
donar encara menys àmbit als temes dels conflictes en general i dels conflictes 
armats en particular. Hauria estat molt desitjable la incorporació dels temes 
bèl·lics de la mateixa forma que s'han afegit als continguts i als objectius 
terminals de primària una sèrie de temes relaciuuats amb la mitologia i la 
religió i <jre t*mbé constituïen una absència cridanera. 

El DCB de Secundària obre un xic més d'espai pels conflictes però els vin
cula de forma predominant al poder polític amb la qual cosa és de témer que 
els professors en facin una interpretació exclusivament lligada a aquest àmbit 
i quedin malbaratades les possibilitats d'estudiar les guerres des d'altres 
punts de vista. 

Per tal d'explicar la curiosa absència de la guerra a l'ensenyament de les 
Ciències Socials podem adduir raons de diverses categories. D'una banda hi 
incideix el pes de la tradició que sovint es materialitsa en una simple història 
"de bataUetes"; de l'altra, el rebuig que vam expermentar pels temes mili
tars, almenys una part de l'actual professorat, durant l'etapa de la nostra for-

" Miittarut. que t* tubtitula "Revista <k cultora müiur". e* public« amb el macan de 
VA$ociacwn it Ami§o* de lot Huteot Militant i la Unireriitat Complutense de Ma4rid, 
El primer número és del 1M9, 
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maeió, t ranscorreguda en la dictadura franquista. I, en general, el menyspreu 
per la vàlua histèrica i educativa de les qüestions bèl·liques que, de vegades, 
àdhuc arriba a atribuirles un foment del bel·licjsme en els alumnes. 

Igualment s'ha de comptar amb la manca de materials historiogràfics de 
referèncit, provinent d'una certa minusvaloració acadèmica dels temes que 
és comuns a molts països, a més de les especials circumstàncies del nostre, 
en el qual, els militars professionals han explotat l'estudi dels assumptes 
relacionats amb la guerra en règim de monopoli, amb conseqüències espe
cialment negatives i que contraen amb la situació d'altres indrets: abandó 
de la recerca científica durant molts anys en favor de la propaganda par
tidista i autocomplaent del bàndol vencedor de la Guerra civil; ús negligent 
dels fons documentals; oblit dels clàssics del pensament militar, sóbrete- els 
autòctons, etc. 

És clar que encara queda per resoldre una qüestió fonamental: un cop 
hem dit perquè els ensenyants no ens sentim atrets pel tema bèl·lic i quins 
obstacles se'ns presentarien en cas de voler encarar-lo, s'ha de plantejar 
perquè les autoritats corresponents no prescriuen l'ensenyament de la guena. 
La resposta a aquesta qüestió l'anirem oferint al llarg dels capítols següents, 
el primer dels quals s'ocupa de demostrar, d'antuvi, la validesa dels temes 
bèl·lics per a fer part integrant de ple dret dels curricula de Ciències Socials 
de les nostres escoles. 
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CAPITOL 2. - PEE QUÈ CALDMA EKSIWYAt LA GUI t tA? 

2.1. Introducció 

Un cop constatada l'absència gairebé general de la guerra dels contingut * 
de les Ciències Socials, provarem de mostrar ara la pertinència de la tem 
integració als curricula amb arguments referits tant a 1» història com a la 
didàctica. 

Després de propo»ar algunes definición» de la guerra que ens puguin 
servir de fonament per a l'exposició posterior, s'hi fa un breu repàs de la 
presència de la guerra a la historia. Aquesta revisió té, en primer lloc, un 
caire quantitatiu, perquè s'hi ressegueix el camí de les societats occidentals 
per a comptabilitza.- hi —sense ànim d'exhaustivUat - la presència de la 
guerra; segonament, i des d'un punt de vista més qualitatiu, s'hi revisa la 
incidència de la guerra en aquestes societats, exemplificada a través de dues 
anàlisis molt limitades, la guerra feudal i les relacions entre la Revolució 
industrial i la guerra; en tercer lloc, s'hi discuteix la utilitat dels temes bèl·lics 
pel que fa a facilitar l'ensenyament de les Ciències Socials des del punt de 
vista pràctic, amb molt mi* d'èmfasi pel que fa a les possibilitats que obre 
en l'educació en valors. La guerra és un fenomen de caire tan "txtrem" 
i posa en joc qüestions tan fonamentals —la vàlua de la vida hu*nana. la 
instrmnentalit/acK) d'unes pers-inea per unes altres, el pes del poder, etc.— 
que constitueix un material piivikgiat per a provocar discussions sobre aliè 
que cal o m cal fer, allò que mereix © w» el sacrifici individual, etc. Amb 
això no vull pas dir que la guerra sigui Funic tema capaç, de permetre el 
tractament de tot aquest seguit de qüestions: molts d'altres temes, com per 
exemple el repartiment de la riquesa o l'evolució cienttUco-tècnica, ofereixen 
potencialitats de discussió igualment fonamentals; només tracto de subratllar 
la validesa d'aquesta proposta i l'absurda malversació que tigniica per a 
l'ensenyament el no tenir-la present. 

Tot el capítol està encara», per tant, a demostrar que l'oblit de la guerra a 
l'escola, tant primària com secundària, wovoca inconvenients de dues menes; 
d'una banda ofereix una versió manifestament mancada i incompleta del 
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panal i del pre*ent, i, de l'altra, ínenyste un seguit d'avantatges didàctic» 
i, « o v a més important, desaprofita una oportunitat ben clara d'actuar en 
l'educació en valor». 

2.2. Què és la guerra? 

Tots tenim una concepció fonamentada en el coneixement "vulgar" de la 
guerra, però definir la de forma científica no és gen» fàcil, tal com prova la 
reticència que hi mostren els especialistes més reconegut». 

El terme "guerra" inclou manifestación» de violència humana de cate
goria i escala enormement variades, i establir le» front ere» que les separen 
de la simple agressió personal o el crim no sempre resulta senrill. Si recor
rem als clàssics, hi trobaren definición* molt variades. Karl von Clausewitf 
(i?§(M831)endeia, 

"acte de violència l'ob^rtíu del qual és forçar l'adversari a exe
cutar la nostra voluntat* 

! Bouthoul. 1983, \,. 33). 

Quincy Wright troba que 

*es pot considerar la guerra com un confíete simultani de forces 
armades, de sentiments populars, de dogmes jurídics, de cultures 
narionals" 
(1913, p. 17). 

Pel seu cantó, Gastón Bou'Soul (1983, pp. 29 i ss.) creu que, de la 
guerra, només »e'n pot donar una definició provisional, i proposa com a trets 
bàsicament definitoris el seu caràcter col le.ti • que la diferencia dels acte* 
de violència individuals; la intenció política i no privada que la dirigeix; «1 
seu caràcter organitiat. i, encara més, e! seu caràcter jurídic, amb el conjunt 
ée normes que la regeixen de forma més o menys precisa, »egon» un dret 
formal o consuetudinari. I acaba fent-ne la següent definició amplia: 

"La guerra és una forma de violència que té ce« a característica 
essencial l'ésser melòdica i organttsada pel que fa als grup que 
ta fan i a la manera en què la menen. De més a més. és limitada 
en el temps i l'espai, i sotmesa a regles jurídiques particulars. 
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extremament variable» segons els llocs i les èpoques. La seva 
darrera característica és que és sangonosa, doncs, si no comporta 
la destrucció de vides humanes no és al t» cosa que un conflicte 
o un bescanvi d'amenaces. La "guerra freda" no és cap guerra". 

(Ib. p. 34). 

Hans van der Densen (1986, p. 116) conclou que la guerra és una cate
goria molt especial de violència, perquè és 

"col·lectiva, directa, manifesta, personal, intencional, organitza
da, institucionalitzada, sancionada, i, de vegades, ritualits&da i 
regulada". 

De tota manera, aquest treball parteix d'una definició instrumental i al 
més àmplia possible, que permet d'incloure els actes de violència col·lectiva 
i intencional ocorreguts a escales molt diferents encara que no sempre re
uneixin totes les característiques reclamades pels especialistes. La raó de 
la preferència per la laxitud consisteix en el fet que, en la història, el pes 
dels resultats dels fenòmens violents no sempre és proporcional a la seva 
amplada i intensitat. Per exemple, els aldarulls populars, constituïts per 
violència "col·lectiva, directa, manifesta i personal" però no sempre "organ
itzada, institucionalitzada o sancionada" encara que sovint "ritualittada" 
(1) i que generalment har implicat una resposta també violenta en forma 
de repressió "organitzada, institucionalitxada i sancionada", constitueixen 
aspectes d'una "guerra sor si" que possiblement els polemòlegs deixin fora 
dels sens tractats42 però que als professors de Ciències Socials ens convé de 
tenir ben present, analitzar-ne les manifestacions i vetee a què responen i 
on duen. Per això, quan en l'apartat 2.4. fem un» revisió de les guerres 
patides pels europeus o els catalans, s'hi inclouen no sols les guerres ofi
cialment declarades sinó també les explosions violentes de malcontemtament 
social, de límits institucionals i jurídics molt més esvaïts, Ics revoltes rurals 
o urbanes de prou entitat, etc. De tota manera, es tracta d'una tria, i, com 
totes, resultarà discutible. 

La guerra és un tipus de violència específicament humana. No hi ha 
cap altra espècie capa«; de pretendre l'anihilar:ó col·lectiva d'un adversari 
(Irenius Eibl-Eibesfeldt, 1987, p. 6). Alguns autors consideren, a més a 

"Tal rom en» ha mottrat George Rudé a La multitud en la Hutorrm, Madrid. Siglo XXI, 
l t?l (1*64) o be a Protmtt popaiar y revo/urion en «I itffo XVlií, Barcelona. Ariel, 1978 
(ltTO). 
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més, que la humanitat tendeix inexorablement i de forma instintiva a actuar 
amb violència contra els membres de la seva mateixa espècie, dins la qual 
s'hi han operat diferenciacions culturals i civilitiatòries tan fondes que els 
diferents grups han resultat dividits per allò que Konrad Lorenz i E. Erikson 
(Lorenz, Piaget i rrikson, 1972) anomenen "pseudoespeciació cultural", i 
que permet negar al» membres de IM altres comunitats la condició d'humans 
i, així, poder atacar-los sense quarter. 

D'altres autors, en car vi, consideren que la inclinació a fer la guerra té 
les seves arrels molt més fonamentades en la cultura que no pas en l'instint 
i que, en fundé de l'experiència i la formado a què se sotmeten els membres 
d'um determinada comunitat, la indinado a la violència i a la guerra serà 
més o menys intensa (Ashley Montagu, 1985). 

Amb tot, la majoria dels autors, incloent ai els agressionistes innats, co
incideixen en la considerado de la guerra com a institució humana i, com 
a tal, susceptible d'ésser eliminada o substituïda (K. Lorenz, 1985, p. 319). 
Altra cosa són les solucions que proposen uns i altres, que diferiran con
seqüentment amb la mena d'arrels que li trobin al problema. 

La guerra ha exercit al llarg del temps funcions nombroses i variables. 
Quir . Wright, en la seva clàssica obra dedicada a la gierra, ens diu que 

"no hi ha instint específic de guerra, però molts motius i interes
sos han dut les poblacions humanes a l'agressió. Els governants 
hi han buscat riquesa, revenja, aventura, prestigi, glòria, la de
saparició de revoltes interiors, l'estímul de revoltes exteriors, i 
l'expansió de la religió, la nacionrlitat, l'Estat o la dinastia. Les 
masses ho han suportat, en general, sota la influència de con
signes i de compulsions socials o legals. Els que hi han anat vol 
untàrtament, han estat influïts per ('expectativa d'aventures, de 
saqueig, de terres millors, sou més alt, aprovació femenina o bé or
gies sàdiques, per l'esperança de fugir de dificultats econòmiques, 
matrimonials o legals, o bé del simple avorriment; per lleialtat 
al cabdill, la pàtria, la religió o els ideals; per ansietat de provar 
el seu coratge, capacitat o caràcter, per habitud o per orgull de 
l'ocupació o professió militar..." 

(1983, p. 319). 

2.3.- La guerra, un fenomen persistent en ta histèria 
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La guerra »o és un denominador comú per a totM les societats humanes: 
n'hi ha hagut, i encara en queden algunes, que desconeixen la guerra com a 
institució i que tendeixen culturalment a potenciar les actituds no violentes 
deb seus membres. Ashley Montagu (IMS, cap, X)43 n'ofereix alguns exem
ples significatius, extrets d'estudis antropològics i referits ah) lapons, alguns 
indis nordamericans, els aborígens australians, etc. Una anècdota referida als 
baigues de l'índia pot il·lustrar aquesta mena d'actituds abèl·liques: durant 
la Segona guerra mundial, 

"diversos baigues, delint-se per ajudar els compatriotes del seu 
amic Anglès Elwin, varen anar a trobar lo carregats d'arcs i flet
xes, mJo !a pretensió que els enviés al govern britànic com ajut 
per a la guerra. Quan Elwin els va explicar que les batalles 
modernes ja no es feie« amb aquestes armes varen quedar tots 
aclaparats. "Però, si fan servir armes de foc", varen dir, "la gent 
es morirà de debò!". 

(Àshley Montagu, 1985, p. 217). 

La presència de la guert a ha marcat el decurs de la història pel fet que 
a les civilitxacions més poderoses, prestigioses i expansives hi ha tingut un 
lloc de privilegi. És cert que, en ocasions més aviat excepcionals, com a 
Xina, aquest privilegi ha quedat suspès durant segle» ". En general, però, 
podríem dir que s**«a donat »na certa selecció en favor de les característiques 
bel·licoses i violentes dins de cada societat i que, a escala mundial, les soci
etats més poderoses en la guerra han pogut arraconar aquelles que no ho eren 
tant. La cultura i la civilitsació europees tenen uns fonaments bèl·lics indis
cutibles i, indubtablement, és a aquestes característiques que cal atribuir en 
bona part el seu predomini global. En ics pàgines següents s'hi mostra com 
de reiterada ha estat la presencia de la guerra en l'existència dels nostres 
avantpassats. 

*' Aquest vol«» d* Ashley Montagu it dedicat a rebatre l'argumentació del» agressioniste» 
innat*, bàsicament K Loreni R Ardrey, ele. Sobre «quest tema »egi'» d panorama que 
ofreii Raymond Aron. 1985, wol I, pp 40S-43Í 

"EU cèlibre» tractats militan xinesos, elaborat* entre eli segles VI i IV aban« de la 
nostra era, SunTiú, L't§ii Smam, consideren la guerra com una calamitat i donen teta mena 
d'indicacion* dirigides a evitar U Alhora, ab generals sel* demanaven virtuts diferents 
de la gosadia, el valor i la capacitat de reptar la mort «i contrari, la guerra l'havia de fer 
amb prudència, rectitud i la violència minima i això sempre que no t'hagués pagat evitar 
per cap altre mitjà Sobre aquest tema, vid Roger Cailloii, 19T5. cap. II. 
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2.3.1. El pmmt curope* 

Si comencen la nostra comprovació pel mon grec, veurem que en l'àmbit 
de les poleii gregues, la guerra no tols és una activitat normal, sinó també un 
esta' normal, i 1* pau no és altra cosa que una treva (Jacqueline òe Romilly, 
1985, \. 207). Atenes, entre el 4M i el 338 a.n.e., va fer 1« guerra dos de 
cada tres anys, i mai ne va tenir pau deu anys seguits (Y. Garlan, 1972, p. 
3). I, en l'època hel·lenística, Harmand (1986,p. 19), constata que els únics 
anys sense pans conflictes son 299-297, 249-248, 201-204 i 159-150. 

Els romans, a qui Polibi atribueix la tendència a recorrer a la viólemela 
física per a soluciona; qualsevol problema, varen viure en un estat de guerra 
quasi constant durant segle». El temple de lanut, que tancava ¡es se 'es 
portes en temps de pau, segons T. Livi només fou tancat en dues ocasioi § 
entre les èpoques de Numa Pompiliui i August: on cop sota Tit us Manlius. 
a la fi de la primera guerra púnica, i una altra després d'Actium í Y. Garlan, 
1972, p. 3). 1 el mateix Y von Garlan afegeix: 

"No tots els Estats antics van tenir un destí tan bel·licós, però 
allò que ens interessa és el fet que fos comú a aquells que se situen 
al capdavant de l'evolució històrica" {¡btdem) 

A Roma, el prestigi de la |uerra es manté elevadíssim entre els membres 
de les classes dominants republicanes, i la guerra, recolzada per una eficient 
diplomàcia, constitueix l'instrument conscient per a arribar al seu objectiu 
que, segons Polibi, consistia en conquerir el món. Bio és sinó a l'època de 
les guerres civils que certs individus prestigiosos faran lloances de la pau. A 
part de Cicero, podem ¡*ecordar Propeici, que escriu 

"Per què donar fills als triomfs de la pàtria? Cap soldat no sortirà 
de la meva sang...4 

(Jal, 19S9, p 79). 

Durant l'imperi, la guerra s'ad rec. a a mantenir la integritat territorial i a 
consolidar més que no pas a augmentar les conquestes (Brisson. 1989, p. 9). 
Per a l'aristocràcia tradicional, la guerra era cada cop més allunyada: 

"oblita bellorum (erat) nobilitas, ignaras militiac eques" 

escriu Tàcit \ib\dfm. p. gj)45. 

**És • du "La asblsM havia oblidat la gama i «b «fail« crea ignorant» ca matrna 
rrulilai" 
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La wpax romana'' et manté amb algun« excepeiont fint que, a finali 
del tegle II d« la nottra era, t'inicia la intentificació de ks topadet amb els 
"bàrbars", fet que esdevindrà habitual pelt segles potteriort. 

Pel que fia a l'Edat Mitjana europea, let invationt n'ocupen tota la 
primera fate, entre elt teglet V i X. Met endavant n'hi torna a haver — 
els mongolt el tegle XIII, per exemple— però ja teran més escadusseres i 
d'abast més limitat. En canvi, la majoria delt conflictes medievals posteri
ors al tegle X són originades dins ks propies societats cristianes europees i, 
segons Philippe Contamine (1984, p. 387), ks guerres consistien, general
ment, en episodis minimi, propers a la vendetta o al limpie bandidisme. Es 
derivaven de la competència entre princeps o bé del pillatge tenyorial, tal 
com ens ho mostra l'escriptor francès del segle XIV Philippe de Metieres: 

"els nlls segons i tercers d'una família, que reben una part petita 
de l'herència dels pares, i de vegades, no res, a cansa de la po
bresa, sovint es troben obligats a participar en guerres injustes i 
tiràniques per tal de mantenir el seu estat de noblesa, ja que no 
coneixen cap profettió sinó les armes, i hi actuen tan malament 
que fóra espantos d'explicar tot el pillatge i els crims amb què 
oprimeixen la gent pobra". 

(Keen, 1986, p. 301). 

Sigui com vulgui, a causa de campanyes sensorials de depredació, d'in 
vasiont o de croades a Terra Santa, 

"la guerra era, potser més que la religió i només per sota de 
l'agricultura, allò que dominava la vida quotidiana de l'Europa 
occidental al llarg de l'Edat Mitjana" 

segons ens diu John Beeler al seu prefaci de l'edició del 1953 de l'obra 
clàssica de Sir Charles Oman (p. II). 

A més, segons sosté Michael Howard, Europa ha depès de la guerra per 
a convertirte en una entitat reconeixible: 

"Durant el mig mil·leni que va del s. V al X, allò que hem 
anomenat "Europa" va començar de sorgir d'un procés de con
flictes gairebé inintenomputi. I durant aquest procés, els poble* 
varen adquirir consciència que els unia una cultura comuna que 
legitimava o creava eis seus valori (...) aquesta cultura comuna 
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no la varen anomenar "Europa" sinó "cristiandat" (...) i la im
portancia de la Cristiandat, almenys ea termes seculars, fou la 
seva condició de societat guerrera*. 

(Howard, 1187, p. IM). 

lambe durant l'Edat Moderna europea la pau és excepcional i la guerra, 
endèmica. Geoffrey Parto ha calculat que e! 95 per cent deb anys entre 
1500 i 1700 hi hagué guerra. Durant el segle XVI podem comptar menys de 
deu anys de pau, quatre el segle XVII i setse el XVIII (1990, p.7). 

Quincy Wright ha comprovat un minim de 284 guerres i unes 3.000 
batalles entre l'any 1500 i el 1985, amb el criteri de considerar batalles les 
topades que produïssin un mínim de lflOO baixes en terra o 500 en mar; una 
guerra implicaria més de §0.000 homes o bé la seva declaració jurídica formal. 
Però el mateix Wright hi afegeix que aquesta base és insuficient: els Estats 
Units d'Amèrica, per exemple, havien participat en 165 batalles "oficials", 
però també en més de 9.000 "topades hostils", i, probablement, d'aquestes 
"topades hostils", d'ençà de l'any 1500 n'hi ha hag ú més de 250.000, en el 
món civilitzat, amb un promig de 500 l'any (Van der Dennen, 1986, p. 136). 

La pràctica de la guerra s'ha modificat extraordinàriament i, durant els 
tres segles de l'Edat Moderna, les guerres depenen cada cop més de les 
burocràcies est.-tais especialitzades, en contrast amb les guerres senyorials 
de l'Edat Mitjana. Però, en general, els efectes de la violència bèl·lica cauen 
igualment damunt la massa de la població, la qual en guarda una memòri? 
esfereïda. Aquesta violència quedarà parcialment limitaoa durant les "guer
res en dmtdki* del segle XVIII46. 

Alhora que engegaven aquesta intensa maquinària bèl·lica a Europa ma
teix, amb la intenció d'acumular territoris i riqueses i impedir els altres que 
n'acumulessin, els Estats europeus organitzen, a partir del 1500, els primers 
imperis d'abast veritablement mundial; i ho aconsegueixen, ens diu Parker, 
justament perquè han perfeccionat la seva capacitat bèl·lica. Durant segles, 
Europa ha estat important productes colonials mentre 

"l'exportació més important de l'Europa preindustrial a la resta 
del món fou la violència(...)- Els fidalgos, els conquistadores, els 
mjburghcrs i els nababs no eren, de fet, altra cosa que guerrers 
nòmades, amb prou feines diferents dels mongols47". 

' •"GUMMI d* tuidet", fet ta en terme» de gentilesa, cortesia i rlegàr. i« molt extreme» 
que, de vegades, incloïen U diferenciació entre població civil no combatent i combatent». 

'Frederick Lane i Niel» Stecaafasrd, citat» per Parker, 1990, p, 114 
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El 1800, els europeus dominaven el 35 oer cent de la superficie mundial, 
i el 1914 havien aconseguit de dominar-ne el 84 per cent (Daniel Headrick, 
1989, p. 9). Headrick atribueix a les innovacions militars europees una part 
molt importan» en la consecució d'aquest* imperis. 

Després del Congrés de Viena (1814 1815), k guerra a.iirà perdent, a 
Europa, allò que li quedava d'esport propi de príncep;», per a trobar-se cada 
cop més integrada i subordinada al nou model del »r*ainternacional mul
tipolar. I durant els aproximadament cent anys que segueixen les Uar»ues 
campanyes de la Revolució Francesa i l'Imperi, Earopa fa relativ; ment po
ques guerres en territori propi i, mentrestant, actua inr.ensivarr.it a Ultra
mar. Tanmateix, al llarg del segle XX, els europeus, assidus b* ligerants als 
altres continents, han retornat a les velles tradicions, i Europa ha esdevingut 
en dues llargues ocasions camp de batalla pels exèrcits dels seus Estats, però, 
ara, en unes condicions sociopolítiques i tècniques tais que han incrementat 
de molt l'àmbit de la violència bèl·lica. Les batalles, a més de fer-se més 
freqüents, han eixamplat el seu espai, tal com mostren les seves denomi
nacions, çue en temps passats corresponien a lio« molt limitats (Hastings, 
1066; Breitenfeld. 1631; Almansa, 1711; Austerlitz, 1805; Sedan, 1870, per 
exemple), però que ara abasten regions senceres: batalles del Somme, de 
l'Artois o de la Xampanya (Primera guerra mundial), d'Anglaterra o de 
França (Segona guerra mundial). També ha augmentat de molt la xifra de 
T.er sones implicades i la durada de les conteses (van der Dennen, 1986, pp. 
136 i ss). 

2.3.2. El passat català 

Podria semblar que racimulació de guerres patide* per Europa al 'larg 
de la seva història es deu a la gran quantitat d'unitats polítiques que s'hi 
encabeixen i que, mentre les unes es batussen, «i altres poden trobar-se en 
pau. Però, si crèiem això, un canvi d'escala espacial en la nostra anàlisi ens 
en desenganyarà tot seguit. En efecte, no cal sinó una simple llambregada 
al conjunt de la història de Catalunya per a confirmar la impressió produïda 
per la d'Europa. 

Ben poques generacions d'habitants del Principat han viscut en pau, i bé 
podríem dir que les nascudes a partir dels anys quaranta i cinquanta d'aquest 
segle constituïm una excepció afortunada. La llunyania en el temps de la 
Guerra Civil Espanyola, darrer conflicte armat important patit directament 
pel país, ens podria fer creure que tothom ha viscut igual i, inclús, ens pot 
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temblar acceptable que »'atribueixi ak catalán» un tarannà pacífic, com fa 
el »enyor Arcadi CaUada: 

"Catalunya no ha e*tat, precisament, un poble capdavanter en la 
fabricació d'armes. El» catalán* hem srtgut, sempre, que la llib
ertat calia reconquerir-la des del treball, des de la reconstrucció, 
des de la intel·ligència. No pas des de fa força49*. 

De fet, es pot demostrar ben bé el contrari amb el recurs als testimonis 
historiïs. Ferran Soldevila n'aplega una colla que coincideixen en atribuir 
ab catalans, i tndús als seus antecessors er. l'ocupació del territori de la 
Catalunya actual, una intensa bel·licositat (1980, passim). Segons Soldevila, 
els catalans 

"certament hem tingut, d llarg dels segles, una anomenada de 
gents terribles", 

(1980, p. 13) 

i, per tal d'abonar aquesta afirmació, fa parlar Titus Li vi, Ramon Mun
taner, Cervantes, Francisco Manuel Melo, Voltaire, el ¿uc de Berwick, el 
cavaller de Folard o Pedro Antonio de Alarcón, i, incitis afirma que, hores 
d'ara, potser encara queden inr rets de Grècia en els quals el terme "català" 
equival a un insult en record de l'empremta esgarrifosa que hi deixà el pas 
diIs almogàvers; la frase "Venjança catalana caigui sobre teu" ho acaba de 
reblar. 

Independentment del seu tarannà col-le-tiu, que, d'altra banda, COM 
parteixen molts d'altres pob'es si ens Kraitem a l'àmbit de la bel·licositat, 
allò que és cert és la xifra innombrable de guerres ert què ban part >cip*t els 
catalán», bé sigui de forma activ» com passiva. Provarem de fer-ne un breu 
recompte, sense ànim d'exhaust i vi tat i començant "mil anys enrera'* per a 
usar la terminologia de Pierre Bonnassie. 

A finals del segle X i principis de l'XI, Ms comtats pateixen diverses 
"azcifes" o ràtsies musulmanes. La primr-a matat de l'XI és ocupada per 
la violència senyoria!, desfermad. sistemàticament conti a la pagesia, contra 
l'autoritat comtal i indús contra l'Església, sense oblidar la competència 
entre els mateixos guerrers. La violència senyorial a l'interior del país es 
complementa àrab l'exterior durant la segona meitat del segle Xi, època 
en què es donen prou expedicions contra Al-Andalús, de resultats variables 

"Pròlei a Gtmdh, 1M3, p, 3 
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(107?, Múrcia; 1082, Saragossa: 1086-1090, València; 1092, 1095 I 109?, 
Tortosa; etc.). 

Els segles XII a XV son, majoritàriament, d'empreses bèl·liques exteri
ors, gran part de les quals es dirigeix» contra Al-Andalús: conquesta de la 
Catalunya Nova a la primera meitat del s. XII; participació a Las Navas de 
Tolosa, 1212; conquesta de Mallorca, a partir del 1229; del País Valencià, 
entre el 1232 i el 1245; d'Eivissa i Formentera, el 1235; de Múrcia, el 1266; 
de Menorca, el 1287; d'Alacant, el 1304; etc. Hi ha també moltes actua 
dons en d'altres àmbits territorials: a l'Occitània, les guerres contra Tolosa 
i la participació en el conflicte albigès, entre principis del s. XII i el 1213; 
conquestes de Sicília (1282), dels ducats d'Atenes i Necpàtria (13021311), 
de Sardenya (1323-1324), de Nàpols (1432-1442), a més de les expedicions 
contra Còrsega (1297, 1420). Una llarguíssima guerra, des de mitjan segle 
XIV fins a finals del XV, enfronta catalans i genovesos. Un exèrcit de croats 
dirigit pel rei franc« s envaeix el país el 1283, i, a mitjan segle XIV, la monar
quia catalanoaragonesa s'enfronta a la castellana (guerra dels dos Peres, 
1356-1365), i als reis de Mallorca (1343, 1349). I encara hi ha les revoltes 
i els enf ontaments interns: revoltes nobiliàries del segle XIII (1218-1225; 
1225-1227; 1280)i XIV (1348); persecució d'albigesos (1238); avalots urbans 
com a resultat dels impostos excessius o bé de ia carestia; per exemple, a 
Barcelona, n'hi hagué el 1257, 1258, 1334, 1339, 1343. I els pogroms dels 
anys 1348,1374,1391. Els inicis de l'agitació pagesa es donen entre 1380-90 
i 1413. Els enfrontaments entre la Busca i la Biga són a partir del 1453, i la 
Guerra civil, entr« el 1462 i el 1472. És en aquests anys que el rei de França 
envaeix oer primera vegada el Rosselló i la Cerdanya. La Segona Guerra dels 
remencei, que comença el 1483, s'acaba dos anys més tard. Paral·lelament, 
s'han d» tenir en compte h% activitats de cors, tant les protagonitzades com 
les patides pels catalans. 

Tot al llarg de l'Edat Moderna se'ns ofereixen, com a episodis guer
rers mes notoris, la Guerra de Separació (1640-1652), la Guerra de Suc
cessió espanyola (1T05-1714) i la Guerra Gran (1793-1795). Ara bé, tot 
i l'apart iça d'activitats bèl·liques més escasses, Catalunya pateix durant 
grrn part d'aquest període "un estat de guerra endèmic'' (Núria Sales, 1989, 
p. 82) que li afecta directament el territori i la població. Els segles XVI i 
XVII la cost« pateix les ràtsies i l'activitat corsària dels sarraïns. Durant la 
primera meitat del s. XVI el bandolerismo pren embranzida i serà present a 
bona part del país fins la Guerra de Separació. A l'actuació de let bandes i a 
les topades entre nyerros i cadells s'hi ha d'afegir la repressió i les represàlies 
exercides pels soldats del rei. Ambdós aspectes s'agreugen durant els decen-
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nit que precedeixen el 1640. D'altra banda, aqueita et un època d'hostilitat» 
quati permanents amb Frinça. La detaparició del poblament de molt» llocs 
i la quantitat de defenses construïdes tot al llarg del s. XVI serveixen per a 
constatar-ne la inseguretat general. 

De mes a més, el simple pas de tropes del rei pel país és motiu d'esfereï
ment per a la població no privilegiada, que en pateix exaccions forassenyades 
i en reb tota mena d'estralls i greuges. Ét clar que, sovint, els soldats estat-
jatt als pobles son victimes de la repenja dels seus hostes, la qual cosa inclina 
el rei a ordenar que el nombre de soldats sigui superior al de la població que 
els »cull. Durant el s. XVI I , la presència de soldats que depreden el país es 
fit mes intensa i continuada, sobretot de« del 1621, i molts homes son objecte 
de lleva forçada. 

Després de la Guerra de Separació, que converteix Catalunya en camp 
de batalla durant més de dotse anys, la gucra amb França reprèn de forma 
intermitent fin» la fi de segle, amb acompanyament de l'obligació de mantenir 
les tropes. Algunes revoltes internes de caire social, com l'Avalot de les faves 
o la Revolta dels "gorretes" (1687-1669), van parcialment dirigides contra 
els allotjaments de les tropes. 

El segle XVI I I s'inaugura amb la Guerra de Successió espanyola (1705 
1714), i s'acaba amb la Guerra Gran (1793-1795). Els anys que van del 1714 
al 1793 són, de bon tros, molt més tranquils que no els segles precedents; el s. 
X VIU és època relativament pacífica, i a aquesta característica prou se li pot 
atribuir part de la prosperitat demogràfica i econòmica que el defineixen. Tot 
i així, hi ha algun» conflicte». Després del 1714. el Principat ha de mantenir 
un exèrcit d'ocupació que, a més, cobrarà el cadastre manu miiiían fins els 
anys trenta. D'altra banda, hi ha els enfrontaments entre l'exèrcit borbònic -
recolsat pels "botifler»"- i els guerrillers austracistes, i la conseqüent repressió 
(1718-1721; 1725; 1734-1736). Un exèrcit francès torna a envair el Principat 
el 1719-1720. Els atacs corsaris es mantenen, però ara són molt més espaiats 
i febles que en èpoques anterior». 

Els Borbons hispànics fan algunes guerres Tora del seu territori al llarg del 
segle XVII I : expedició contra Corfu el 1716, contra Sardenya el 1717, contra 
Sicília el 1718 i 1734, contra Parma el 1745; guerra contra la Gran Bretanya 
entre el 1779 i el 1783; repetides accions a l'imperi hispànic, etc. I, malgrat 
haver-se alliberat de les quintes, contra les quals hi havia hagut avalots el 
1726 i el 1773, en totes aquestes guerres hi podem trobar catalans. Alguns 
s'havien incorporat en regiments de voluntaris, com el "de Barcelona", del 
1718; d'altres hi anaren forçats, perquè els mossos d'esquadra tenien ordre 
de 
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"recoger quantot murris y vagamundos se pueda" (Nuria 

Sales, 1980, II, p. 38). 

Hi h« via almenys dos regiments manifestament formats per catalans, 
el Primer i Segon Regiment d'Infanteria Lleugera de Catalunya, coman
dats per oficials catalans i nobles, i anomenats normalment de "fusellers de 
muntanya". D'aquest soldats, Perras Soldevila en diu que 

"tenint llur guarnició a la Seu d'Urgell i a Cardona, i vestint 
el gambeto català, comparteixen amb eh mostos d'esquadra, els 
parrots i els contrabandistes la predilecció de les cançons populars 
de l'època" 

(1980, p. 25). 

El segle XIX, ens recorda el mateix Soldevila, és el segle del senyor Es
teve, que representa les tasques calmades de la burgesia, poc afeccionada a 
buscar brega; però també és el segle d'en Misses, en Romagosa, el Caragol o 
en Jep dels Estanys, de Cabrera, Carnieer, Tristan?, Ros d'Eroles, SavaUs, 
Miret i Galceran, el del general Prim i el del Xic de les Barraquetes... (sW-
dem, p. 47). I, en efecte, al segle XIX hi trobem enfrontaments 1 con
flictes gairebé de totes les menes. Entre el 1808 i el 1814, campen pel país 
dos exèrcits regulars alhora que diverses partides de guerrillers, bandolers i 
"caragirats". El 1823 compareixen els "Cent mil fills de Sant Lluís", que as 
«etgen Barcelona. El 1827 s'inicia la revolta de's "Malcontents", i, de forma 
simultània, la repressió antiliberal del comte d'Espanya. El 1833 esclata la 
Primera Carlinada, que durarà Ans el 1840. Paral·lelament, hi ha les bul 
langues barcelonines i la repressió massi va dels moviments populars dirigida 
pel baró de Meer (1837). Entre 1840 i 1843 hi ha diverses revoltes populars, 
i els generals Espartero (1842) i Prim (1843) manen bombardejar Barcelona. 
La Segona Carlinada, la dels "Matiners", dura del 1846 al 1849. El 1865 
s'instaura Testat de guerra. L'any següent, el Bienni Progressista s'acaba 
amb el canoneig de la Barceloneta, Sants i Gràcia. El 1859, uns cinc cents 
voluntaris catalans acompanyen Prim a la Guerra de I "Africa, que durarà 
fins el 1860. Entre 1864 i 18C1 s'alcen partides progressistes. Del 1868 al 
1878 hi ha la Guerra de Cuba, i les quintes es fan obligades. El 1870 hi ha un 
motí contra tal obligació, i Gràcia en surt novament bombardejada. Entre 
1872 i 1875 hi ha la Tercera Carlinada i, alhora, s'alcen partides federals 
(1873). Entre 1891 i 1896 hi ha una sèrie d'atemptats a Barcelona El 1895 
s'inicia la Guerra de Cuba, Puerto Rico i Filipines, que acaba el 1898. 
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Finalment, ti seele XX CM mostrades seves primeres dècades trasbalsades 
per la guerra social (pistolerisme, represkió policial i militar). Convé de 
destacar hi la Setmana Tràgica (juliol del 1909), esclat popular contra la 
tramesa de tropes al Marroc. El conflicte a les possessions espanyoles al 
Marroc és força continu, encara que l'época més intensa i ds guerra oberta 
és entre el 1921 i 1926. D'altra banda, alguns centenars de cat Jans s'allisten 
voluntàriament per a combatre al costat de franca durant la Primei: Guerra 
Mundial (1914-1918). La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) inclou, al cas 
de Catalunya, la "guerra dins la guerra" dels Fets de maig del 1937. 

Pel que fa a l'època franquista, a més de les greus seqüeles repressives de 
la victòria dels insurrectes, s'han de recordar la participació dels voluntaris 
catalans a la "División Aiul" (1941-1943) i, a les operacions militars d'ifni 
(1957-1958), la dels quintos catalans a qui correspongué d<* servir a 1" Africa. 
De més a més, hi ha l'actuació del maquis en diferents indrets del pais fins 
ben entrada la dècada deb cinquanta. 

En considerar la història de Catalunya ens trobem, per tant, davant de 
mil anys de presència bèl·lica, intermitent i de mena variada, però prou 
constant com per a considerar-la un element essencial i d'anàlisi indefugible. 

2 4. L'empremta de la guerra a la història 

Una presència tan constant com la que s'ha posat de manifest a l'apartat 
anterior va acompanyada, de més a més, d'una incidència global molt intensa. 
Igual com la de la religió, la pràctica de la guerra ha anat marcant les so
cietats al llarg del temps i deixant-hi empremtes característiques en molts 
dels seus àmbits —demogràfic, econòmic, cultural, etc.—. Alhora, la guerra 
és un moment critic en el sentit etimològic del terme, és a dir, un moment 
en què queden palesos i disponibles per a judici els trets fonamentals de la 
societat que la fa. Per Unt, quan l'historiador s'hi acosta, pot veure-hi el 
funcionament dels exèrcits en el camp de batalla, i comparar lo amb d'altres: 
els seus oponents, ¿Is seus antecessors, els seus successors; però també pot 
establir relacions entre el sistema de reclutament, l'evolució demogràfica i 
la situació dels homes en la col·lectivitat; pot veure si les operacions mili
tars van encarades a estalviar vides o bé s'han organitzat amb indiferència 
envers aquest punt, i esbrinar fins on arriba la influència de les limitacions 
demogràfiques, la de la personalitat dels generals o la dels polítics pel que 
fa a l'actitud davant les baixes; pot analitzar la consideració que mereix 
la guerra i l'apreci que la societat fa d'aquells que la practiquen; també és 
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ocasió pet a observar les característiques materials de l'armament i veure els 
lligams que té amb la capacitat productiva, etc. etc. 

Per tal de comprovar algunes d'aquestes possibilitats, ofereixo dos exem
ples: la guerra feudal i tes relacions entre k Revolució industrial i la guerra. 
La tria d'aquests dos temes respon a criteris molt simples: d'una banda, el 
fet que hagin estat prou treballats pels historiadors i, de l'altra, que siguin 
de reconeguda utilitat pels ensenyant s de Ciències Socials, a causa de la seva 
presencia habitual en els temaris. 

2.4.1. La guerra feudal 

Si ens acostem a l'Europa feudal dels segles XI- XIV, veurem que la guerra 
ha anat deixant senyals ben visibles al paisatge, a l'organització social i la 
vida econòmica, a la salut i a les dades demogràfiques, a la civilització i a la 
cultura. La guerra ha transformat el paisatge europeu omplint lo de castells, 
fortaleses i defenses de totes dimensions. Absorbeix la feina qualificada de 
molts artesans, responsables ó> la producció de la panòplia i l'arnès dels 
cavallers i ocupa escuders i servidors especialitats en mantenir en bon estat 
armes, armadures i cavalleries, el preu de tot el qual és elevadíssim. 

Entorn de la guerra gira la vida de tota una classe social, que li dedica 
tot el seu temps, bé sigui en *poca de campanya com en períodes de repòs. 
Com ja ens ha dit Philippe de Metieres (vid. p. ), els senyors no saben fer 
res més, ni tampoc no podrien fer altra cosa com no fos amb pena de perdre 
la seva noblesa. Per això, l'entrenament físic en els torneigs i la cacera, 
a més de l'estudi de les qüestions heràldiques indispensables per a actuar 
correctament al camp de batalla els ocupen en temps de pau. 

Tanmateix, la guerra també és una dau per a explicar el predomini social 
de IV-taxnent „nvonaJ Ramon Llull ens explica«»esplendiLnent que 

"Al començament, con fo en lo món vengut menyspreament de 
justícia per minvament de caritat, covenc que justícia retornas 
en son honrament per temor. E per açò de tot el poble foren 
fets milenaris e cascun mil fo elet e triat un home pus amable, 
pus savi, pus lleial e pus forts, e amb pus noble coratge, ab met 
d'ensenyaments e de bons nodriments que tots los altres..." 

Actualment, però, la historiografia considera que el poder nobiliari rafa, 

"¿Wre de l'ori* de cantilena, entorn del 1271. FA àe M Gurt», Rwcelon», Ed, 12, 
19S0, p 41. 
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me» qae no pas en les múltiples qualitats que els atributa Llull, en el «eu ús 
sistemàtic de la violència, en d control de la qual s'havien fet especialistes, i 
que els permeté d'apropir r-se les funcions del príncep, així com la llibertat, 
la feina i les terres dels pagesos50. 

D'altra banda, la guerra contribueix a la redistribució de la riquesa, 1, 
sovint, a la comparecencia periòdica de la fam, més o menys limitada espa
cialment, com a multat de les depredacions que inevitablement et realitsen 
durant les campanyes militars. 

També la pesta pot ser un resultat directe de la guerra: la mobilitat 
dels guerrers ajuda a expandir-ne un brot, sense comptar amb el contagi 
directament i -onscient provocat pels assetjadors d'una fortalesa, que podien 
usar cadàvers per a infectar els defensors i obligar-los a rendir-se. En d'altres 
ocasions, són els cadàvers escampats al camp de batalla allò que provoca la 
malura. És Hen sabut que després de la batalla de Las Navas de Tolosa 
(1212), els croats no varen ptder ocupar efectivament els territoris que els 
havia ofert la seva victòria militar, bàsicament, perquè molts milers de morts 
insepultes i en descomposició al sol andalús del mes de juliol varen provocar 
una temible passa de disenteria. 

t * guerra acapara un enc-me prestigi social, només superat per la religió, 
t J com s'escau a l'activitat pròpia i gairebé exclusiva d'una part decisiva 
de la classe donunant. Per això els princeps en persona la practiquen. I, 
ni (. .e sigui un lloc comú, potser també cal dir que el fet que le» flotes, en 
general, no vagin a la guerra, contribueix a reblar la convicció de la seva 
inferioritat envers els homes, tot i el tractament d'exquisida veneració que 
algunes dames reben en els àmbits trobadorescos. 

De me- a més, també l'Església etalta >» guerra, sen., re que tingui un 
objectiu acceptable. Grrcit monjo de Bolonva del segle XI! i iniciadt del 
dret canònc dirà: 

"In belücis armis milites »et placeré pos.jnt", és a dir, "els 
soldats poden ser agradables t. Déu amb le* <n:$ armes" 

(Vauchei, 1984, f. 16). 

En alguns casos, l'Esglesia arriba a fomentar la guerra, i promou diverses 
croades. Keen (1936, p. 72) ens ofereix el testimoni de Gu.bt t de Nogent, 
qae »scriu: 

wV«p*§, pet exemple, Pierre Boiuuwve: Catalunya mú i i|M infero, vol. II, g, Ed. 62, 
INI 
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"A la nostra època, Déu ha instituït una guerra santa pm tal que 
l'orde dels cavaller« i tes masses inestables, que tenien per costum 
matar-se mútuament com en temos del paganisme, puguin trobar 
una nova manera de guanyar-se la salvació; ara poden buscar la 
grada de Déu d'una manera que els i« habitual, exercint el seu 
propi ofici, i ja no cal que busquin la salvació en la renúncia total 
del món, en un monestir". 

La guerra i els guerrers tenen, juntament amb els temes religiosos, una 
presència dominant a l'art figuratiu de l'època (tapís de Bayeux, frescos de 
Taüll, etc.), i ocupen un lloc central a la literatura; el Contar de Mte CU, ks 
sagues islandeses, la Chanton de Roland o la Crònica de FVoissart s'ocupen 
bàsicament de temes bèl·lics. Alguns poemes trobadorescos que ens han 
pervingut ens mostren l'apreci estètic de què eren objecte ks belleses de la 
guerra. Els versos de Bertran de Born (mort el 1215), ens n'ofereixen una 
mostra: 

"(...) i em plau guaitar damunt dels prats tendes i pavellons 
fermats resplendint pel paisatge. I veure al camp, arrenglerats, 
cavallers i cavalls armats. 

"(...) I em plau l'agrest paratge on forts castells són assetjats, 
amb els murs trencats o esfondrats, i veure en el ribatge, ple 
d'estacades i fossats, l'host tota a punt per als combats. 

(...) Us dic que és un plaer millor rue els de menjar, beure i 
dormir, sentir les veus que, amb pan bravor, bramen **a ells!", 
ací i aUi, renills folls per l'ombratge, i de socors, crits esgkiats, i 
veure caure, arralmats, pans i xics a l'herbatge. i tants de morts. 
Han tr aves sat s per llances amb fils ensagnats. 

(...) de massa pau estem cansats!'1". 

El «-ntit real dels mètodes de guerra dels cavallers feudals, de la seva 
estrategia i la seva tàctica, ens permeten constatar determinats principis de 
ks relacions socials existents en el teu context d'actuació. 

Durant molts anys ha predominat entre els historiadors militars el menys
preu pels guerrers medievals. Sir Basil H, Liddell Hart en diu: 

s Vm plau d §m ttnj.» ét picor" a: Potnt. troMortie* «tutada pet LoU 
Sa«*...-». Ed 62/U Cana, 1H2, pp 1T1 i ITS 
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"Durant l'Edat Mitjan*, a l'Occident, l'esperit de la cavalleria 
feudal fon enemic de Paït de la guerra, cacara que la mediocre 
estupidesa de la seva trajectòria militar queda il·luminada, de 
tant en tant, per algunes lluïssors brillants..." 

(196?, p. 7S). 

Mentrestant, John F.C. Puller se les beu amb 

"els croats, que varen travessar l'imperi biiantí, no varen apren
dre res de les seves moltes guerres. Amb tota ignorància, es varen 
posar a l'Asia Menor, i hi varen descobrir que els arquers a cav
all dels turcs els eren un enemic tan mortal com ho havien estat 
els parts per a Crassus. Les seves fletxes no feien electe sobre 
Tausberg de malles, però pels cavalls eren terribles (...)". 

(1946, p. 71 i ss). 

Arther Ferrill, pel seu cantó, està absolutament cert que cap exèrcit 
medieval no hauria estat capaç d'enfrontar-se a Alexandre Magne, ni de bon 
tros (19S7, p.23). 

Val a dir que aquestes versions s'adiuen amb els judicis expressats per 
alguns coetanis. La princesa Anna Comnena, Ulla de l'emperador bizantí 
Aleix, mostra un menyspreu immens pels participants en la primera coada. 
El bo i millor dels guerrers cristians li semblen extremament orgullosos, 
barroers, cobdiciosos, i —cosa molt més interessant per a nosaltres— 

"mai no fan ús ni de la disciplina militar ni de l'art estratègic"52". 

La valoració que en fan els àrabs no és gaire millor: 

"Tothom qui s'hagi informat sobre els frany (cristians) els haurà 
vist com a feres, que tenen la superioritat del valor i l'ardidesa del 
combat, però cap més, igual com els animals tenen la superioritat 
de la forca i de l'agressió™". 

Tots aquests judicis s'adrecen a una practica bèl·lica que consistia en 
operacions de poc abast i caràcter generalment depredat on. en setges de 
fortaleses, i, només de manera excepcional, en xocs de Unies de cavallers. 

*'Altada, XI, 6, S, citad« per Tuili«. ltTI, p 41 
" Crónico á'limma ion Jítinot«9i, citada pet Amin Mtaluf. l i t t , p, 61 
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John GiUingham (1984,p. SI) addueix la dada que un guerrer tan profes
sional i famós conti el rei anglès Ricard Cor d« Lleó, en els seus vint-i-cinc 
anys de vida militar, només va lluitar en tres batalles rattoees, i encara dues 
varen tenir Uoc a Ierra Santa. J. Gillingham considera que la forma en 
què hal· .ualment es desenvolupava la guerra feudal s'acostava més a la de
scripció que en fa la Chanson des ¿orrotns que no pas a les bátate rangées 
que ens semblen normals i en les quals s'enfronten lluïdes hosts sensorials 
amb els sais estendards des^. fats: 

"Comença la marxa. Al davant hi ha els exploradors i incendiaris. 
Després vénen els saquejadors, que es cuiden de recollir el botí i 
dur lo al pan tren dels bagatges. Aviat *ot queda en tumult. Els 
pagesos, que acaHen d'anibar dels camps, se'n tornen feat pans 
Tits. Els pastors apleguen els seus ramats i els duen als boscos 
vern: amb l'esperança de salvar-los. Els incendiaris cremen els 
pobles i els saquejadors els repassen i depreden. Els habitants, 
esglaiats, queden o bé cremats o bé capturats i lligats de mans 
per a demanar-ne rescat. Les campanes toquen alarma pertot 
arreu. Un brot de pànic recorre el país. Allà on mireu, hi veureu 
elms que llueixen al sol, pendons oue onegen al vent, tota la plana 
coberta de genets. Diners, ramats, mules i bens, tot s'arreplega. 
El fum puja i s'escampa, les flames espeteguen. Pagesos i pastors 
corren en totes direccions*4*. 

Evidentment, doncs, es tracta de situacions infinitament menys pres
tigioses que no les pans ocasions en què els exèrcits tan qualificats de 
l'Antiguitat havien combatut. Cannae o Pidna són irrepetibles en aque
sts moments. L'acarada instrucció dels mercenaris púnics o dels ciutadans 
romai.j s'havia perdut, i, ara, ens trobem davan* d'exèrcits que es desman
eguen amb tota facilitat i que són capaços d'oferir escen» J com aquelles que 
ens descriu Froissart referides a la batall* de Crécy (1346). En aquesta 
ocasió memorable, la cavalleria francesa, a les ordres del rei Felip VI de 
Valois, s'enfrontava a una tropa d'arquers i d'infants anglesos, molt inferior 
en nombre, dirigida per Eduard HI. Els anglesos sV-waven en formació 
precisa i còmodament asseguts a terra a les seves posicions; *ls cavallers 
francesos, en canvi, s'havien negat a acceptar les ordres del seu rei i, senie 

k* Chamon iti ¿omatn«. df l'època 4e Felip Auftitt de França, atada per John Gilling 
am, ltM, p M 
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triar m a posició favorable, des dt la qual podrien engegar un atac en les mil
lors condicions, varen arrencar una llarga galopada. Quan van ser a la vista 
de l'adversari, estaven fatigats i es trobaven ta lamentable úesordre. Però, 
a més, quan els primers que havien avançat es varen detenir finalment tot 
escoltant-te ta fórmula "detenir, vos, per ordre del rei i de missenyor Saint 
Denis", ens explica 1 roi&sart que 

"els darrers seguien cavalcant endavant. Deien que no pararien 
Ans que no arribessin tan endavant com el. primers. 1 quan els 
primers varen veure que tels acostaven, varen seguir endavant. 
Així va passar amb gran orgull doncs tothom volia passar al da
vant. Ningú no es va escoltar les paraules del valent cavallr., i per 
això els va esdevenir la gran desgràcia que tot seguit sentireu...". 

(1988, pp. 106-107). 

És prou evident que la raó del desastre francès et l'individualisme à 
entrance deb cavallers, que no poden suportar la idea que els seus iguals 
obtinguin una glòria al combat que ells no podran assolir, i, per tant, tracten 
d'arribar a primera Unia inclús deixant de banda les consideracions tàctiques 
més elementals. 

Si bé es mira, no es pas instrucció allò que falta als cavallers. Ja hem 
dit abans que són professionals i viuen per a la guerra. Es la instrucció de 
conjunt allò que no tenen, i que és, justament, la característica dels mil
lors exèrcits de l'antiguitat clàssica. Aquesta instrucció ressorgirà quan les 
condicions socioeconòmiquei i la tecnologia militar ho tornin a permetre, 
amb la decadència del poder dels senyors i l'ascens del de la monarquia des 
de la fi de l'Edat Mitjana. De moment, però, la cavalleria pesada combat 
pels seus propis objectius, que consisteixen en augmentar la glòria personal 
del guerrer i el seu patrimoni, bé sigui per la consecució de botí com pel 
cobrament de rescats. Per això, cada cavaller duu, junt amb els seus homes, 
distintius propis de la seva nissaga, les seves "armes". Els combatents, aliats 
i adversaris, es reconeixen per mitjà d'aquests senyals i, encara que formin 
en línia i carreguin de manera relativament coordinada, cadascú ja ha triat el 
seu adversari en funció dels seus interessos personals: fer una revenja, com 
pl'r una amenaça, seguir les indicacions d'una dama, capturar un ostatge 
prou ric, eic. En circumstàncies com aquestes queden evidentment fora de 
lloc no sol» l'ús de l'uniforme sinó també les tàctiques basades en formacions 
estandaritsaies dins les quals hi regna l'anonimat. 
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L'enorm* potència ofensiva dt la cavalleria pesada ¡ la teva capacitat 
defensiva la Ma praf'-Tunant en el seu àmbit d'actuació. I fat que llancen, 
ballesters i arquers no varen consolidar la seva amenaçA»mb algunes victòries 
decisives, aquesta preeminència no es va discutir. 

També per les xifres dels seus efect. ts els exèrcits de l'Europa medieval 
cristiana queden molt enrera en comparació amb ell hel·lenístics o romans. 
Segons Philippe Contamine (1984, p. 388), l'exèrcit més §ran d'aquesta 
època eren els cent mil homes reunits pel rei de França Felip de Valois. Disset 
segles abans, Alexandre Magne havia comandat quaranta-dos mil soldats 
d'infanteria, 182 naus i 36.000 tripulants en una expedició que recorregué 
vint-i-set mil quilòmetres, i només en una oc sió es va trobar desprcmt de 
subministres, perquè ú*»coneixia els eiec.es dels monsons. El contrast amb 
la fam ue vare« patir els creats davant d'Antioquia és notori. 

Altrament, la migradesa numèrica del« exèrcits feudals es deriva de la 
fragmentació política pròpia del feudalisme mateix, igual com els nul en
trebancs amb què topa el rei a l'hora de mobÜitxar i pagar els seus homes, 
que s'expliquen per les limitacions imposades al seu poder. De tota manera, 
i tret de let dificultats que es troben en les expedicions i les campanyes a 
gran escala, els petits exèrcits feudals són eficients en les operacions menors, 
que son les majoritàries, i les que, juntament amb el poder que els atorga el 
castell, garanteixen el seu domini sobre els pagesos i artesans i els permeten 
de competir amb els seus iguals. 

És gairebé tòpica l'escassa mortalitat que provocava la guerra medieval. 
En ocasió de la Hataila de Bremúle, entre les tropes d'Enric I d'Anglaterra 
i Lluís VI de França, hi va haver tres cavallers morts. Segons un testimoni, 

"perquè anaven coberts de malles de cap a peus, i per causa del 
temor de Déu i del fet que es coneixien i eren vells amics i per 
això no hi va haver matança". 

(Sir Charles Oman, 1953, p 384). 

Fuller hi afegeix que les restriccions imposades pel dericat, les normes 
del codi de l'honor, l'interès pel rescat i les limitacions decidides pels cab
dills militars contribuïen a reduir-ne les conseqüències. Conservem algur« 
d'aquestes normes, com és ara l'emesa per Enric V d'Anglaterra, el cabdill 
anglès a Atincourt. a les quals s'M pot llegir: 

"que cap home no gosi prendre de l'home que vagi amb la seva 
arada i el seu rascle ni carro, ni cavall, ni bou ni cao altra mena de 
bèstia que li serveixi per a fer feina sinó és amb acord i pagament. 
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"que cap home no destrossi ni cali foc en casa, pomera, perera, 
noguera ni cap altre arbre de fruit,. ' 

(Fuller, 194«, p. 82). 

Ara bé, aquestes normes no eren aplicables en determinades circumstàncies, 
com en la guerra contra pagans, en les quals tot valia. I, de més a més, Indus 
en cas que regissin totes les limitacions, feia de mal comprovar si s'havien 
contemplat. Del mateix Enric V sabem que considerava que "guerra sense 
foc és com salsitxes sense mostassa" (J. Gillingham, 1984, p. 85), i els tes
timonis de què disposem abonen, més aviat, la tesi negativa. 

Per tant, és molt probable que l'afirmació de "reduïda mortalitat" de 
les guerres feudals s'hagi de matisar afegint-hi 'de cavallers". Perquè, en 
efecte, les gestes dels combatents que no són "homes de bé", que no van a 
cavall ni duen bones proteccions, encara que sovint se situïn a primera Unia, 
no sempre figuren a les cròniques, i, quan hi són. més aviat és amb ànim 
denigrat ori. Gaier (1984, p. 3), recull algunes qualificacions dedicades als 
infants pels cronistes coetanis. Lambert de Hersfeld, per exemple, els tracta 
de 

"ramat inepte, bo per a l'agricultura i no per a la guerra". 

I Froissart, tot al llarg de la seva crònica, els obsequia amb epítets com 
és ara: 

"ptétatlle, nbaudatlle, pendaüle, larronatlle, meréaMé*'". 

A la "peoi.alla" li toca de fer certes funcions desprovistes de prestigi i 
les seves baixes, aconseguides sense glòria, no es eomptabilitten. Sir Charles 
Oman (1953, p. 64), ens crida l'atenció sobre el fet que a Bouvines, el 1214, 
el comte de Boulogne fa fer un cercle d'infants que pari els atacs enemics 
i dins del qual s'hi refugien els cavallers que han de menester una estona 
de repòs. D-'ant la batalla de Courtrai (1302), la cavalleria nobiliària va 
trepitjar literalment la seva pròpia infanteria per tal de no cedir-li l'honor 
de la victòria ,6. A Crécy, quan els ballesters genovesos llogat» j. ' i " 
França es v. n trobar ferits per les fletxes dels arquers anglesos, varen tira/ les 
--• < ballestes i es volien retirar. Però, entremig, es van trobar la cavalleria 

Mét • dit, "peonalla, trepa de bergant«, cara de forca, trepa de lladre», colla de 
nietdoaoa . 

"(G Bödmet, in Covitier. dit., 1988, ven "Infanterie", p. 4S7) 
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francesa que el$ barrava el pas perquè havia acudit a contemplar com es 
desenvolupava la topada. 

Donat cue ara els genovesos feien més nosa que servei, el rei Felip va 
ordenar: 

"De seguit, mate-, aquests bergants que ens desterben el camí 
sense cap raó". 

(Froitsart, 1988, p. 109). 

Les armes ¿e foc complementaran, finalment, la devaluació de la caval
leria pesada que havien iniciat Uancers, ballesters i arquets, sobretot amb la 
fragilitat que ara demostraran la majoria dels vells castells. Però, mentre 
ha durat, hem pogut veure en aquesta guerra un instrument d'enriquiment 
a costa d'altres membres de la mateixa classe social, i, encara amb més 
freqüència, a costa de pagesos i artesans, sovint mermes davant dels cav
allers; un instrument de glorificació i prentigi, que incapacita els corri* itentt 
per a reaüttar actuacions massives a causa de l'anonimat en què quedarien; 
una mostra de l'exacerbada desigualtat social i de l'explotació pròpies del 
sistema socioeconomic i polític vigent, etc. 

2.4.2. Guerra i Revolució industrial 

En un llibre publicat originalment el 1982, William McNeill afirma que 

nla majoria deu historiadors de la revolució industrial amb prou 
feines si paren esment en la guerra. Aquells que s'hi refereixen 
argumenten que k guerra va entrebancar més que no pas pro
moure el desenvolupament industrial britànic, o bé que no hi va 
influir ni en un sentit ni en el contrari. A que*ta t« una afirmació 
discutible..." 

(i988, p. 233). 

McNeill es refereix sobretot a Phyllis Deane, W.W. Rostow i John U. 
Nef, i té raó quan diu que els dos primers simplement Ignoren la guerra o 
bé la consideren una simple anormalitat. Cl cas de Nef, però, és diferent, 
perquè la primera versió del seu llibre War and Rnman Progress es va es
criure el 1942, en olena guerra mondial, i pretenia ésser una refutado de 
les troballes fetes per l'alemany Werner Sombart al seu Kr%e§ und Kapital
ismus, publicat per primera vegada el 1913, i k línia del qual havia trobat 
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eoBttanitftt «i obre« posteriors. Sombart pretenia expressament demostrar 
que ú capitalisme era un resultat de la guerra i no pas el contrari, es a 
dir, que es el capitata» qui provoca la guerra, afírmelo que es considerava 
ur «' )gma manusta mereixedor d'impugnació. Sombart argumentava que la 
guen . havia proveït els mi' jans per a inculca? a les ~ sjses aquella disciplina 
can bàsica per a l'esptrit capitalista, i l'incentiu per a crear empreses a grsa 
escala pet tal de servir la dem. »da de vitualles, v«t*itt, i, sobretot, d'armes; 
i que els negociants s'i^vien troba« aboca * a racionalitiar els seus mètodes 
de producció i d'intercanvi i a desenvolupa: : dú.tries, com la siderúrgia 
i la producció naval. Tot i l'empobrimeni a nolts. la guerra ..'havh en
riquit molts d'altres, que varen finançar tap «úxents industries i el comerç 
capitalist <unb els seus guanys (vid. J. Winter, 197S, pp. 4-5). 

Nsf, en canvi, considera que Sombart, aleshores Hefensor del nazisme, 

"ignora deliberadament els aspectes destructiu« de la guerra mo
derna, amb el pretext que son naturals i que ja fi- han tractat 
els historiadors polítics", 

i l'acusa de mostrar exclusivament els aspectes "constructius" de 1* gue
rra i d'haver aturat el seu estudi just abans de l'esclat de la industrial»t sació 
(1954, pp. WIM). 

Entre els detractors de la línia de Sombart també hi podem situar T S. 
Ashton, quan ataca 

"aquells que confonen l'economia amb la tecnologia fins a tal 
punt que considereu adequat deixar un lloc entre els peoners del 
desenvolupament social pels qui fan guerres, ja que aquestes, de 
vegades, provoquen invents57*'. 

Tanmateix, i tornant a l'inici de la discussió, l'opinió de McNeill sobre el 
pes que els historiadors econòmics concedeixen a la g*jerra eu l'esckt de la 
Revolució industrial potser fora diferent si les seves referències s'estenguessin 
a autors emmarcats en Unies epistemològiques diferents de la seva. Per ex
emple, Erie J. Hobsbawm, a Industria e imperio publicat originalment ei 
1968, havia donat a l'actitud agressiva de l'Estat britànk un protagonismo 
fonamental en l'acumulació d'allò que ell anomena "material explosiu" nec
essari per al posterior esclat de la Revolució industrial, i reitera que tota la 
política exterior britànica se subordinava als seus interests econòmics w . I 
més endavant hi afegeix: 

"citat per J. Winter, 19T5, p. 5 
5"19T7, pp. 48-49; el lubrttlUt et de Hobtbswm amteii 
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*el ferro va haver d'afrontar met grau dificultat! (que BO pa» 
el cotó). Abans de la Revolució industrial, la Gran Bretanya ne 
produla foro A! en grans quantitats ai d« gaire bon« qualitat, i a 
la dècada del 1780 la teva demanda total amb prou feines devia 
superar les 100.000 tones. La guerra es general i la flota en par
ticular proporcionaren a la indústria del fierro estímuls constants 
i un mercat intermitent.. " 

(¿Ment, pp. 6?-<?í>). 

I inclus Nef reconeix que, pel qu«- fa a l'origen de la Revolució industrial, 

"és difícil de dir en quina mesura els perfeccionaments militars i 
navals del període 1740 1815 van plantejar problemes la solució 
dels quals contribuí als notoris progressos industrials d'aquest 
mateix període. Si les guerres varen retardar la revolució indus
trial al continent, els seus intensos preparatius varea provocar 
algunes descobertes científiques que han contribuït als progressos 
teemes que han preparat el .riomf de la civilitiació industriar. 

(1954, p. 423). 

D'altra banc1», Clive Trebilcock ja havia dedicat el 1969 un interessant 
article a 

"desafiar les afirmacions d'un nombrós grup d'historiadors econò
mics, entre els quals hi figuren els professors Habakkuk, Landes, 
Saul i Mef8*". 

Els autors esmentats tendeixen i concedir li papers poc significatius a la 
indústria ar.iamentística britànica en el desenvolupament industrial. Tre 
bilcock considera que limitar-se a les qüestions quantitatives en les relacions 
entre la guerra i la història econòmica no duu a cap conclusió, perquè men
tre la guerra estimula determinades produccions, n'entrebanca d'altres. Els 
aspectes qualitatius He la preparació per a te guerra, en canvi, ofereixen molt 
més interès. I, pel que fa a la Revolució industrial, Trebilcock recorda que 
hi ha dos avenços tècnics importants d'origen militar: el sistema de pude 
latge de Cort, que va agegar el seu experiment amb la declarada finalitat 
de fer-lo bo per als usos navals i militars; i el torn de taladrar canons de 

'""Spin off in British Ecoiioirk History: Armament» amà Iodiutry, 1760-19 K", in Eco-
HiBtory Rtmew, vol 33, num 1, pp. 474-490; p. 474 
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Wilkinson, dal 1774, qua va convertir la maquina de Watt en un artefacte 
eñe lent perquè permetia que els cilindres fossin tan y -feet ei eon calia per a 
la tem comesa. De tota manera, segons aquest autor, això no ens ém pat a 
la conclusió de la transferencia*0 sistemàtica de tecnologia dtl camp militar 
al civil ca aquest període (vid. p. 478) encara que, en èpoques mes; 
•'han volgut justificar les elevades despees de la recerca miiitar per la 
posterior adaptabilitat a la tecnologia d'ús -ivii''. 

Què en podríem treure, els ense* yants de Ciències Socials, d'aquesta 
polèmica acadèmica tai llarga i nlei^ d'aportacions? Des del meu propi 
punt de vista, paga la pea« de rendatiiMttar la gran quantitat d'informació 
oferida, que pot resultar molt positiva si allò que votan és mostrar tants 
caires de la realitat com sigui possible. 

En aquest sentit, ens són útils les apreciacions fetes per Sombart i poste
riorment seguides per d'altres com Levi» Mumford o el mateix McNeill sobre 
la similitud que el sistema d instrucció militar ostandaruzada introduït pel 
príncep Maurici de Hassan a finals del segle XVI i generalitzat progressiva
ment als exèrcits europeus, havia de tenir amb la divisió i especialització de 
la producció manufacturera. 

Lewis Mumford, a la seva obra clàssica Técnica y eirüuación, apareguda 
per primera vejada el 1934, afirma que, a diferència del relatiu estancament 
que mostren els processos de fabricació en àmbits com la cistelleria. 1'alfarería 
o el vi des de temps neolítics, els artefactes bèl·lics, en canvi, han evolucionat 
constantment (1977, p. 100). I, pel que fa a la contribució militar a la 
revolució industrial, diu: 

"la psicologia del noi« orcae industrial aparegué al terreny de 
parada abans d'arribar, fet i tret, al taller. La regimentació en 
massa de sold»*... amb la fi d'aconseguir un producte barat, es-
tandaritzat i subttuïble, fou la gran contribució de la ment militar 
al procés de la màquina 

(...). A partir del segle XVII, l'exèrcit es va convertir en el model 
no sob de la producció sinó del consum ideal sota ei sistema de 
la màquina 

(...). Un exèrcit és un cos de consumidors purs". 

(1977, pp. 112-113). 

MadrH. Siglo XXI, IM? 
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De fet, la instrucció sistemàtica va convertir la infanteria europea del 
segle XVIU en una "bateria ambulant", cante, de fer foc a l'uníson i de de
splaçar-se amb absoluta coordinació de moviments. Com a la manufactura, 
la iniciativa i la decisió, l'ordenació 1 la seqüenciació dels moviments l'havien 
pet Jut aquells que havien de realitzar la tasca, productiva en un cas, destruc
tiva en l'altre L'empresari i l'oficial son els únics que controlen el conjunt de 
les operacions. Als executor:, soldats o bé operaris, només els pertoquen els 
fragments, que realitzen amb precisió mecànica. La divisió i especialització 
d-1 treball, en favor de la qual escriviren Adran Smith, Charles Babage o 
Andrew TJre l'havien experimentat molt abans Maurici de Nassau o Gustau 
Adolf de Suè-ia. I quan de la manufactura es paasi a la "rnàquinof»ctnra", 
tant en la producció com en la destrucció, la persona humana no fiarà altre 
paper que el de l'apèndix63. 

Ens convé igualment de tenir present el procés de transferència tècnica 
de l'àmbit militar al civil, (encara que, com adverteix Trebilcock, no sempre 
sigui positiu ni molt menys sistemàtic), de la mateixa manera que el paper 
de la demanda militar recolzada per la solvència de l'Estat britànic i el seu 
decantament en favor de la guerra. 

Probablement, la qüestió no rau com creia Sombart en què el capitalisme 
sigui la causa o l'efecte de la guerra. Hores d'ara, la coneguda afirmació de 
Jean Jaurès segons la qual "el capitalisme porta la guerra com els núvols la 
tempesta" ens ha estat demostrat, parcialment si més no, per dues guerres 
mundials. I no cal ésser marxista, ni tan sols socialista per a afirmar-ho: 
com ja digué el mateix 1919 John M. Keyne», sobre les causes de k Gran 
Guerra, aleshores tot just acabada, no calia discutir, perquè, 

"com en e! segle precedent, la Gran Bretanya havia eliminat un 
rival comercial" 

(19S7, p. 27). 

Ara bé, tot això no anul·la pas la proposició contrària, perquè, en efecte, 
la guerra hm fet diverses aportacions decisives tant al desenvolupament del 
sistema capitalista com a l'esclat i expansió de la industrialització que va 
néixer en el seu àmbit, i, per a nosaltres, totes dues menes d'influència son 
valuoses. 

"VefiV més endavant, l'apartat dedi<«t a U "guerra de material" iniciada durant la 
Primera guerra mundiíl 
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2.5. La potencialitat didàctica i educativa de la guerra 

Tot i ésser de gran pes, les raons pròpiament històriques no són pas les 
úniques que poden justificar una presència consistent dels temes bèl·lics a 
l'ensenyament obligatori. També des del punt de vista didàctic i educatiu 
hi ha aspectes que abonen la seva incorporació. En els apartats següents 
se n'esmenten alguns, començant pels més utilitaris i acabant pels més rela
cionats amb l'opció educativa triada. 

2.5.1. Alguns aspectes metodològics 

Des del punt de vista pràctic, la docència de 'a guerra ofereix l'atractiu de 
permetre practicar a fons la interdisciplinarietat i de posar en funcionament 
recursos molt variats. 

Per a treballar sobre qualsevol guerra, es poden fer servir fotografies 
aèries, mapes a diverses escales, des del mapamundi al mapa de trinxeres, 
maquetes del teatre d'operacions, etc.; sèries de xifres de població, de baixes 
o migracions; de producció, destrucció i consum; literatura culta i popular, 
premsa o memòries referides als enfrontaments o a les circumstàncies que els 
envolten, sovint en llengües variades; restes arqueològiques, com muralks o 
rasteUs, etc. I goso afirmar que, amb tot aquest instrumental es poden organ-
Usar moltes activitats d'aprenentatge »entablement atractives pels alumnes: 
preparar rutes, planejar campanyes, inventar solucions per a situacions com
promeses; comparar tècniques de producció d'armament; analitzar discursos, 
proclames i sermons; calcular les necessitats de consum d'un exercí¿ en cam
par va; practicar la psicologia col·lectiva; esbrinar què feien les dones, els 
vells i la canalla mentre els homes i els nois eren a la guerra; gravar una en
trevista amb l'avi que va fer la batalla de l'Ebre; escoltar música de batalla 
feta per Fredeïc de Prussia; disfressar-se de lansquenets, d'arquers gal·lesos, 
d'hússars prussians o bé de kamikaies; planejar emboscades contra les legions 
romanes des dels boscos ibèrics o atacs per sorpresa als "tercios" de Flandes 
mentre passaven pel "Camí Espanyol"; jugar a trens sobre el mapa d'Europa 
del 1914; imentar formes de defensa de la Xina contra els atacs britànics de 
la Guerra de l'opi, etc.®3. 

Però, endemés, hi ha el fet evident que als alumnes els interessa la guerra; 

**A l'apartat 4 del capítol 3 d'aquesta Primer» part IM provat de demoitrar l'enorme 
quantitat de reamo« disponible« per a tractar aquests temes. I, a la Segona part, al capítol 
T se'n dóna una mostra mes concreta, referida a la Primera Guerra Mundial 
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aquest fet, del qual n*he tingut llarga constatació personal a les dats» de 
Secundària —4 també a hm de l'Escola de Mestres— m'ha estat confirmat 
invariablement tant pels alumnes practicants de l'Escola de Mettret com pels 
teus mestres-tutors; experiència que, evidentment, no tinc ta exclusiva. Per 
exemple, l'Education Office de l'Imperial War Museum, de Londres, ofereix 
sessions monogràfiques al públic escolar referides a las dues guerres mundials. 
Jo n'he vistes algunes (juay del 1989), i la directora d'aquest departament, 
senyora Anita Ballin, em va confirmar l'atractiu general que tenen per als 
escolars els temes monogràfics que els presenta. Pel sen canté, Jean-Noél 
Luc detain {'entusiasme demostrat per una classe d'alumnes francesos del 
nivell equivalent al nostre cinquè d'EGC (10-11 anys) en una petita recerca 
sobre la Primera Guerra Mundial a la seva ciutat (19S6, pp. 112-114). 

Si volguéssim esbrinar els motius a què és degut aquest interès per la 
guerra, probablement hauríem de recórrer als psicoanalistes. Pel que fa al 
nostre tema, però, en tenim prou que existeixi, i es tracta, simplement, de 
provar d'aprofitar-lo per tal que sigui rendible pedagògicament. Altrament, 
els "mats media" i la literatura o els "còmics" dirigits als nens i joves in
clouen entre els seus testes recurrents guerres i violència de tota mena. Per 
tant, segurament no errarem de gaire si afirmem que els temes bèl·lics fan 
part d'allò que Vigotskv anomena "saber vulgar" a disposició dels nostres 
alumnes. Els mites bèl·lics tradicionals, com Sant Jordi o Robin Hood, les 
pel·lícules de guerra que fan part del "currículum paral·lel" seguit pels nens 
i «oves ens poden perfectament servir de punt de partença per arribar a as
solir saber social significatiu i, alLora, rellevant, perquè l'escola pot aprofitar 
i complementar la informació prèvia i oferir ne interpretació. Aquest ús dels 
temes bèl·lics em sembla especialment adeqjat a l'ensenyament primari, a 
la introducció de la història. Considero que el fet de reduir l'estudi del pas
sat fins deixar-lo convertit gairebé en un símbol és menystenlr la capacitat 
d'aprenentatge d'aquesta edat i malversar ks seves possibilitats64. Com ja 
va escriure Jerome Bruner el i960, 

"la nostra hipòtesi de partença és que es pot ensenyar eficaçment 
qualsevol matèrk de manera intel·lectualment nonrada a qual
sevol criatura en qualsevol etapa de desenvolupament. Et tracta 

MEn d'ajtrr» »dreta «i què »'ha reduït o eliminat la història per aqueite* teat» t\% 
resáltate no n consideren, k m d'ara gaire positiu* i e» podra trobar prou apologies 
de la aev» introducció que oi demottrert ets avantatges. Vegi Y per exemple Jean-N-^íl 
Luc, l i t t ; Hilda Girardet, IM?; Hwtory Working Group. Ftnml Rtpttrt 1M0; Joan Blyth, 
l t t t ; etc 
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d'una hipòtesi agosarada! fonamental per a reflexionar sobre la 
naturalesa d'un cumculum. No hi ha dades que la contradiguin, 
i se n'estan aplegant moltes que la recolsen". 

(Novak, 1988, p. 92). 

És probable que, si tenim feta, una bona introducció a la temporal
izado, es pugui ajudar a posar remei, ni que sigui parcial, a la manca 
de coherència temporal que caracteritxa la cultura del nostre temps, i que, 
segons alguns autors, es deguda bàsicament +. la televisió. La nostra època 
és exageradament acelerada, un canvi en succeeix un altre, i mes en els 
dominis tecnològic i de la informació, i el perill de la pèrdua dels punts de 
referència amenaça amb deixar mancada d'orientació la durada de la propia 
vida (Pagès, 1989, p. 108). En aquest sentit, l'iL dels temes bèl·lics pot 
actuar com a centre d'interès relacionat amb el "saber vulgar" dels nens i a 
partir del qual es pot construir saber social científic sentiu però sòlid. 

2.5.2. Qüestions de contingut 

L'ensenyament de les Ciències Socials d'aquest pais està passant mo
ments de replantejament metodològic. Aquesta recerca de noves vies per a fer 
aprendre Ciències Socials, tant a Primària com a Secundaria, és ben constat 
able amb una simple llambregada a les diverses publicacions pedagògiques 
periòdiques, com Cuaderno» de Pedagogia, Gmm o Perspectiva escolar, i és 
plenament justificada pel conjunt de fenòmens que habitualment anomenem 
"fracàs escolar®**. L'evol'idó i els avenços de la psicologia i més concreta 
ment del construct visme ens han anat ajudant a entendre com aprenen els 
nens i ris joves i això ens ha permès d'introduir larça canvis que facilitessin 
l'aprenentatge. 

L'explicable preocupació pel com • aprèn, però, no ens hauria de fer 
perdre de vista el fet que alio que volem ensenyar i allò que s'aprèn és 
encara més decisiu. De 1» lorma com responguem aquesta qüestió bàsica 
se'n der /en les altres, i, en un àmbit de curricula oberts, és la dada que 
marca les diferències fonamentals entre les diverses Unies possible«. Per 
això, i com ja va dir no fa gaire na Pilar Benejam, resulta prou contradictori 

"El fracàs escatat és conarqüéacta d*l» dmtsaa (rant i tipas d'inadequaciò ottte l'oferta 
de IV«coU i la disponibilitat i la demanda éds ahimnn Aqottta inadrquarió no n . ra 
•taanl, é* tipas individual. «t..¿ qat fea caxuterfatiaaM •ociowonommue» áeh diífirnt« 
(rapt d'alumnrt Tapcaga • !• néaetxtB 



que els Dissenys curricula», fent COA feien una proposta oberta ! flexible, 
hagin acabat firant la major part dels continguts mentre deixaven la tria 
metodològica a la lliure elecció de cada centre. Pilar Benejam considerava 
que era justament al contrari com calia procedir66. 

La tria dels continguts — factuals i de valors, i procedimentals de retruc— 
sempre és una elecció ideològicament esbiaixada: oi més si es tracta de 
Ciències Socials. Per tant, si faig la proposta d'encabir als curricula els 
continguts relacionats amb la guerra bo i atorgant-los una certa entitat, 
convé que aclareixi quin biaix rau als fonaments d'aquesta opció. 

D'antuvi, voldria remarcar la centralita! dels temes relacionats amb el 
conflicte, no sols perquè històricament hagi estat omnipresent, sinó sobretot 
perquè encara ho és. (2). 

Per tal que l'aprenentatge sigui no s >ls significatiu sinó també rellevant, 
és a dir, no només susceptible d'ésser incorporat per l'alumne i arxivat dins la 
categoria de saber acadèmic per a fer part, simplement, d'una estructura de 
coneixements paral·lela i de vida molt poc duradora, sinó capaç d'inserir-se 
a la seva vida quotidiana, l'escola ha d'oferir saber socialment útil. I una de 
les condicions perquè ho sigui consisteix en què disposi de potencialitat per 
anaUtsar i interpretar la realitat en què viuen els alumnes i a la qual s'hauran 
d'incorporar posteriorment com a persones adultes, per a intervenir-hi segons 
les seves possibilitats i desitjós de transformació. Per això, la concessió d'un 
cert protagonisme als conflictes podria contribuir a acostar el món acadèmic 
al món real: convé educar en l'acceptació de l'existència dels conflictes per 
a resoldre'ls de forma no violenta, i l'anàlisi de temes bèl·lics pot ajudar-hi 
(Aguilera, Aratil i d'altres, 1990). 

Segonament, el fet d'enfrontar-se als temes conflictuals dóna opció a tre
ballar a fons en una perspectiva encarada al foment d'una conjunt de valors 
essencials. Podria semblar que aquest no és el lloc més adient per a tractar 
l'educació en vates i, en electe, no ho és. Però, com que s'ha de donar per 
descomptada la transmissió de valors a l'ensenyament i 

"de la mateixa manera com tot docent és professor de llengua, 
així també ho és d'ètica" 

(Salvador Carrasco, 1990) 

més val enfrontar-se amb la qüestió i no deixaria només pels especialistes 
en educació moral, tal com fa molt encertadament Cèsar Coll, que consagra 

"DisarUci* • M a t e m , «1 Segon Simpe« »obre l'enaenyrment d* \et Cièncie« Socials. 
S d'abril, l t t l 

§7 



els valors com a part reconeguda dels continguts (1986, pp 74-76). Altra 
cota és la incidencia real de Testóla en IM formació personal dels individus, 
que ha minvat força en el transcurs dels darrers anys. Si m'és permesa »na 
digressió, m'agradaria donar un oreu cop d'ull al passat. 

Tempi era temps,«la nostra societat, 1« tasca d'ensenyar com és el mon 
i què s'espera dels infants, és a dir, dt formar, educar i instruir, la desem
pallegaven, majoritàriament, la famflk (avis i pares, per aquest ordre de 
preferencia) a casa, i el capella, a l'església. Posteriorment la varen com
partir Pescóla obligatoria i la premsa escrita. Ara, però, famílies i mestres 
han heretat aquesta tasca amb la companyia aclaparadora dels mitjans de 
comunicació de masses, és a dir, ta televisió, la ràdio i la publicitat exte
rior. Això é» degut a la deserció més o menys involuntària i conscient de 
la resta ¿sis agents: el capellà ha perdut predicament; la premsa escrita 
recula davant els audioviiuals, i pel que fa a la família, ens trobem en un 
moment cada cop més marcat per un fenomen que, en els seus inicis durant 
la Revolució industrial, va horroritxar els observadors tot i que es produïa 
només en l'àmbit obrer: la progressiva dissolució del nucli cultural familiar. 
Aquesta afirmació, que requereix unes matisacions impossibles de concedir-
li en un espai com aquest, es fonamenta en el fet que les famílies nuclears 
són majoritàries; els progenitors, pare i mare, t -eballen, en general, fora de 
casa i tenen ben poc temps per a enraonar amb els fills; de més a més, du
rant aquestes hores escadusseres, encara han de competir amb la televisió i 
d'altres mitjans audiovisnali si volen captar la seva atenció. En definitiva, 
la influència sociaütsadora exercida pels mitjans de comunicació de masses, 
omnipresents, augmenta en detriment del paper tant de la família rom de 
l'escola. 

Paral·lelament a aquests canvis i de forma diguem-ne complementària, 
es pot constatar un altre fenomen que també potencia la minva del paper 
educador de l'escola; es tracta d'una certa tendència "neutralista" i tec
nocràtica a l'ensenyament, tant primari com secundari, que el fa propens a 
r"objer: ¡visme" i duu 1% manca de compromís personal i social de l'ensenyant 
envers allò que ensenya. Les causes d'aquesta pretensió de neutralitat són 
complexes, però, entre d'altres, hi podríem incloure el fet que la societat 
reclami de l'escola molta més instrucció que no pas formació la por dels en 
senyant Í a caure en l'adoctrinament que la majoria de nosaltres vàrem haver 
de patir en l'època de la dictadura franquista; un notori desencís envers la 
professió, motivat per raons ben variades, etc. (Bastida i Biosca, 1991). 
Aquest context "neutralista* i objectiu i del qual se n'ha eliminat l'anàlisi 
del conflicte de forma explícita tendeix a afavorir, en forma de "curriculum 
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oculte" k reproducció del» valora predominants67 

Com a conseqüència de k reducció de les funcions formadores de l'escola 
i del creixement fora mida d'altres agents socialitsadors molt més potents, 
hi ha un considerable greix d'aportacions, de procedència ideològica be« 
variada, que coincideixen en afirmar k conveniència que l'escola eduqui con
scientment en valors després d'haver-ne fet una tria acurada. Salvador Car
rasco (1990) considera que k funció de l'educació ca valors nn s'ha pas de 
limitar a k simple reproducció dels dominants, sinó que se n'han d'incloure 
de nous alhora que te'n critiquen alguns dels vigents en k nostra societat. 
Per al moment actual, Carrasco proposa k resituació de k competitivitat, 
k reflexivitat, k tolerància, el respecte a k diferència i k gratuïtat, es a dir, 
una concepció no mercant llista de k vida. Pel seu cantó, el Seminari perma
nent d'educació per k pau de Badalona (198?) proposa alguns valors bàsics: 
k tolerància, l'esperit crític, k capacitat de rebel·lió contra k injustícia, k 
solidaritat i k combinació <*el coneixement de k identitat cultural i nacional 
pròpia amb k comprensió solidària de la dels altres pobles. 

En el mateix sentit, ja fa alguns anys que el Club de Roma ens va pre
venir contra el perill d'"analfabetisme ètic", mentre afirmava que k "¿> 
scomposició moral" en què es troben les societats modernes posen en perill 
k sobr» vi vencia i k dignitat de l'espède humana (Botkin, 1979). Per a salvar 
els perilis en qüestió, el text del Club de Roma proposava un aprenentatge 
"innovador* que creï valors en comptes de mantenir els existents. De tota 
manera, i tal com ja va remarcar Manuel Sacristán, de valors "innovadors" 
i susceptibles d'oposar als dominants, com k solidaritat, k tolerància o k 
justícia, ja en tenim, i no pas des d'ara mateix, p*r k qual cosa no cal pas 
"crearlos" (Manuel Sacristán, 19S7). 

L'Informe de] Club de Roma considera que un ensenyament d'aquesta 
mena es necessari per a evitar l'eventual catàstrofe global, però no és sufi
cient. La raó és 1> xigüitat del paper de l'escok en k formació dels individus, 
inclús en el cas que els mestres hagin "pres partit" molt definidament. Fabrici 
Caivano ens fa veure molt encertadament que molts mestre« 

"han estat delegat* ptr a ?ducar en el respecte a k democràcia, 
k tolerància, l'esperit crític i tot el catàleg inacabable de virtuts 
públiques" 

mentre 

*TVtp*s, «Urr d"»llre». T S Popkrwiti, lMt 
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nl» societat dels adults, que còmodament guarden l a seves cries 
a l'internat escolar, es dedica a l'extorsió, la intolerància, l'auto-
ritarisme i la competència més galopant s". 

(1991, p. f ) . 

En efecte, tant la realitat extraescolar com els mitjans de comunicació 
mastins destil·len u s vates diametralment oposats als que el Club de Roma 
anomena "innovadors". Es calcula que els escolars veuen, entre els sis i eh 
catone anys, unes tretse mil hores de televisió, els missatges de la qual es 
concentren al voltant de la superf.daliiat i l'etnocentrisme (Martín Serrano, 
1986). Per això, 

"són molts els educadors que es troben captius i desarmats da
vant l'obvietat de la contradicció entre el seu fràgil discurs i el 
que difonen els mitjans de comunicació de masses, els quals, a 
través del seu potent i persuasiu exèrcit, són capaços de modelar 
aspiracions, desitjós, conductes*1. 

(Fabrki Caivano, ibidem). 

Malgrat tot, també a mi m'agradaria reivindicar la conveniència d'educar 
en valors i de fer ho conscientment, perquè l'eficàcia d'aquesta educació, 
ni que sigui destinada a ésser reduïda, depèn, bàsicament, de la capacitat 
dels ensenyant» per a connectar amb la realitat Jels alumnes. I perquè, 
en definitiva, la construcció dels valors de cada individu és el resultat d'un 
conjunt d'influències rebudes, degudament integrades i equilibrades, i no 
d'una simple agregació (Auberni, Calvo i Colomer, 1987). 

Pel que fa a l'evident risc d'adoctrinament, caldria encarar-lo bàsicament 
a partir de la forma en què es transmeten els valors, i que inclou la possibilitat 
de refús: també convé aprendre a desobeir (Seminari permanent d'educació 
per la pau de Badalona, 1987), i, com afirmen Martines i Puig (1990), 

"es tracta de formar la capacitat de judici i acció que permetin 
els alumnes de fer front i orientarse amb autonomia i racionalitat 
en els conflictes de valors" 

i no fer de nens i joves simples objectes d* reproducció. 
Per tant, pel que fa a l'ensenyament de la guerra, l'escola ha d'actuar 

bo i comptant amb la col·laboració constant dels mitjans de comunicació de 
masse«. Ara no es tracta pas de fer una anàlisi pormenorizada de les versions 
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d« la guerra ofendes pdf "ma« media11. Però probablement no sigui gaire 
Uuny de la realitat el dir que, en general, ajuden a mitificarla i timplificar-la, 
a mostrar-ne el» caires heroics, romàntics, morbosos o d'aventura; de més 
a més, la presentació habitual de tes víctimes i ds desastres de la guerra 
barrejats amb la resta de notícies duu a 

Thabituació psicològica a la guerra usa població que desconeix 
l'experiència de cap guerra; una població que, en virtut d'aquesta 
habituado es familiaritsa tan fàcilment amb les "taxes" de mort 
com amb tes altres "taxes", de negocis, de tràfic o de desocu
pació*'. 

(Marcuse, 1984, p. 114). 

Marrase es referia, és clar, al tractament donat a la Guerra de Vietnam a 
la televisió nordamericana. En un sentit semblant, Pierre Sorlin afirma que, 
ara, pd cinema i la televisió, la guerra és per damunt de tot, un espectacle, 
i mentre 

"pels anglesos o francesos que Anaven al cinema el 1938 i miraven 
ds noticiaris, ds refugiats republicans que fugien de les tropes 
nacionalistes no eren habitants d'un univers llunyà i sabien que 
també ells podrien veure's forçats a abandonar casa seva", 

no fa gaire, d primer dia de la Guerra dd Golf (17 de gener del 1991), 

"el locutor de la cadena nordamericana CNN, tot comentant els 
bombardeigs sobre Bagdad, va dir que s'assemblaven a la nit dd 
4 de juliol, quan tes llums de les bengales celebren l'aniversari d» 
la independència dds Estats Units". 

Les coses han canviat molt, en aquest àmbit -

"El 19S9 no es distingia entre allò que es veia a la pantalla i la 
realitat. El 1991, tot allò que e¿ vd i sobre la pantalla, serial o 
bé noticiari, semblava fantàstic i molt distant de la realitat (...) 
El concepte de conflicte és prou clar per a tots, nero k noció 
de guerra com a principi de destrucció de casa nostra i com a 
principi de mort s'ha esborrat88*. 

"Disertada de Picm Sorlin m la VaimmMt 4c Barcelona, rl 12 de fekrer d'l 1992. en 
d marc de la Conferència internacional »obre guerra. « M M Í M Ò M M 

?1 



Com a comprovació de les seves afirmacions, Sorlin va adduir el fet que 
un locutor de la RAI desciibís, el març del 1991, la situació dels kurds com 
a "emigració bíblica", donant-li, així, un punt de referència abdolutament 
allunyat, quasi mític i ben deslligat de la nostra realitat. 

Si se m'admetés aquesta simplificació, gosaria dir que, com a resultat, 
nens i adolescents —força més que nenes i noies, almenys de moment— in-
teriorttsen una versió dels conflictes armats més aviat positiva. De manera 
que Pescóla podria fer una tasca complementària a la presentació espectac
ular dels mitjans de comunicació massiui i ajudar a contextualitzar-ne la 
informació, desposseir-la dels seus farbalans mítics i donar-li un tomb per 
tal de fomentar alguns valors que, com els que hem anomenat abans, no són 
pas històricament innovadors, però sí que són alternatius per la seva radi
cal oposició als valors dominants a les societats occidentals de consum i de 
mercat i als seus mitjans de comunicació. 

No cal dir que, en les actuals circumstàncies, queden fora de lloc els 
plantejaments ntòpics com els de l'Escola Nova dels anys posteriors a la 
Primera guerta mundial, que consideraven que la construcció de la pau era 
3bra de l'escola6". Però determinats corrents de renovació pedagògica i al
gunes institucions segueixen abocades a la consecució d'una educació en la 
cooperació internacional que allunyi la possibilitat de conflictes armats en
tre països70. Considero que s'ha de mostrar ab nens i les nenes de l'escola 
que les guerres han estat una realitat persistent i sovint indefugible per a la 
majoria de les generacions dels nostres antecessors històrics, i que hun signi
ficat l'horror per a gran part de les persones que hi han estat implicades. •' 
la Segona part d'aquest treball provaré de demostrar les conseqüències que 
poden tenir per a societats senceres la ignorància o la simple ingenuïtat amb 
què una pan part de la població jutja la guerra i la lleugeresa amb què es 
decideix a participar-hi activament. En cultures com la nostra que, com diu 

'*vegeu, per exemple, M*ha Monteaaon. 1953. o bé La País par l'école. Travam de 
ta Conference Internatxonale tenue é Prague. Burrau International <f Education, Gine
bra/Pra#>, i ts? 

Per exemple, el Georg Eckert Institut fir internationale Schulbuchforschung, de 
Brauschweig, a la Baixa Saxòiua —que dm aquest aom només dea del 1978— aplegà 
d « dels «ays cinquantes llibres de text procedents de molts països i treballa, entre d'altres 
àmbits, en el tema de l'objectivitat en els llibres escolars, en el tractament rebut per d'altres 
països diferents del que tenen els llibres de text en els alumnes. De 
fet, l'experiència personal de Georg Eckert durant la Segona guerra mundial el TO dur a 
fer ua bon esforç dea del cantó alemany en favor de la millora de l'entesa internacional 
a part» de l'estudi dels llibres escolar« i de l'ensenyament de la història (Georg Eckert 
Institute, 19M, p. J) 
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Vicenç Fitat, mitifica l'ús de la força, i en moments com l'actual, en què ja es 
m topic la menció de l'existència d'un arsenal armamentístic a escala global 
capaç, de fer desaparèixer no sé pas exactament quantes vegades la vida de 
damunt del planeta lena, una informació acurada, una interpretació sig
nificativa i una valoració conscient d'aquests temes em semblen literalment 
indispensables. Fa segles, Píndar va dir que 

"la guerra és dolça per a aquells que no hi han anat mai, però 
aquell qui la coneix, així que s'hi acosta, hi troba un horror ex
trem..." 

(fragment 110). 

I, per a complementar en certa manera l'afirmació de Pindar hi ha el 
testimoni dels resultats de les sessions per a escolars de l'Educat ion Office 
de l'Imperial War Museum de Londres, que ja hem esmentat abans: tot i que 
no disposa de quantifications detallades, la senyora Anita Ballin, directora 
d'aquest servei, considera que la majoria dels alumnes que assisteixen a les 
sessions oferides queden esgarrifat s tant per l'enormitat de les baixes com per 
les condicions de vida dels soldats, i mostren una reacció clarament negativa 
contra la guerra, encara que sempre n'hi ha una minoria que s'entusiasma 
amb la possibilitat de tenir armes a les mans71. 

És clar que no vull pas dir que, amb això ja n'hi ha prou per a trac
tar d'evitar les guerres en el futur, ni de bon tros: considero, simplement, 
que una part de la indispensable educació per a la pau la constitueix el 
coneixement d'allò que és i que ha estat la guerra i que, sovint, ''fereix 
ostensiblement de la imatge social que se'n ta. Però, com ja ha du i .erre 
Vilar, una de les funcions fonamentals de l'educació consisteix, precisament, 
en mostrar la distancia que hi ha entre les aparences i la realitat (Pierre 
Vilar, 1988, p. 19). 

2.6. Conclusions 

Així doncs, la inclusió de la guerra en els curricula de les Ciències Socials 
resulta positiva i això tant per raons històiiques i polítiques com didàctiques. 
Considero, amb Pierre Vilar, que només són bones les històries totals72 i no 

:' Comunicació personal de Mr». Anit» Ballin, 23 de març. 1990 
rïIn Créttim d'En$ertyament, abril, 1990, mim 24, p. té. 
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cal discutir que l'absència de la guerra deixa l'anàlisi histórica fonamental
ment amputada. De fet, la història va iniciar el set; camí centrada en els 
conflictes armats i, dunst segles, ha -st»t una història "de batalles'1 amb les 
conseqüències epistemològiques que toM sabem i que em guardaré bé prou 
de reivindicar. Però la consideració que la guerra nereix dels historiadors 
no sempre ha estat positiva. Fa una cinquantena d'anys, Sir Basil H. Lla-
dell Hart (1895-1970), un dels pensadors estratègics més sòlids i influents 
d'aquest segle, se'n queixava: 

"Sembla que se la mirin (la guerra) com si fos una pertorbació 
de la natura, semblant al terratrèmol (...) més que no pas com 
una malaltia que es podria preveure per mitjà de la investigació 
de les seves causes" 

i afegia que, com a conseqüència, i amb l'afany de deslliurar-se del retret 
d'haver convertit la història en un simple registre de les matances humanes 
fetes pels humans, 

"els historiadors moderns no només han tendit a perdre de vista 
la realitat sinó, a més a més, la probabilitat d'esbrinar el curs i 
la influència de la guerra. Han cedit al pèndol de la moda, tot 
anant d'un extrem a l'altre, amb distorsió de la història. Havent 
convertit la història en un registre del qual la guerra n'és quasi 
absent, han deixat el que queda tau desproveït de significat com 
ho ha /ien fet els seus predecessors, de manera que ara sembla 
una carnisseria encara més inintel·ligible". 

(Liddell Hart, 1969, pp. 141-143). 

De més a més, i en opinió de Gaston Bouthoul. iniciador de l'anomenada 
polemologi*. les guerres són 

"alhora, els nostres punts de referència més nets i, es vulgui o no, 
les fites que marquen els grans tombants dels aconteixements. És 
per la guerra que han desaparegut quasi totes les civilitzacions 
conegudes. És per la guerra que han fet la seva entrada quasi 
totes les civilitzacions noves. És per la guerra que queden es
tablertes o bé -»nfirmades les preeminències que posen, per a 
més o menys temps, un determinat tipus de societat al capda
vant de la human, tat". 

(Gastem Bouthoul, 1983, p. 5). 
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Afortunadament, i tal com hem vist al capítol unci . r, ja uo es pot acusar 
la història d'oblidar la guerra, perquè hi ha molts taw.. igadors abocats als 
diversos vessar* s dels temes bèl·lics, des de ponts de vista i interessos ben 
diversos. 

Altra cosa és, però, '«a incorporació de la guerra a le* Ciències socials que 
er senyem a Ir nostres eoco'-ís: l'oblit o la preterido d'aauests continguts 
les desvirtua substancialment, i, d'altra banda, com ja va constatar fa molti 
anys Maria Montessori, 

"les nacions que avui (1137) volen la guerra han estat capaces 
d'aprofitar els nens i els jov<es pels seus interessos, d'organitiar 
los socialment, ée 'er-ne una força activa a la societat. És una 
calamitat desastrosa que, fins ara, aquesta veritat només l'hagut 
reconegut les potències que volen la guerra..." 

(Maria Montessori, 1953, p. 43). 

El capítol següent tracta d'oferir alguns suggeriments sobre la manera 
en què es podria fer la incorporació de la guerra als curricula de Ciències 
Socials de primària i secundària i sobre els objectius a què s'hauria de retre 
aquesta incorporació. 
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CAPÍTOL S. - LA GUHUtA A L'AÜLA 

3.1. - Introducció 

En el capítol anterior i'bi ha mostrat la necessitat d'integrar els temes 
bèl·lics en els curricula de Ciències Socials de les nostres escoto. Aquesta 
necessitat ha estat argumentada a partir de dues categories de raons: to 
estrictament històriques i to educatives. Pel que fa a to primeres, hem 
pogut comprovar qu» la presència i la influència de la guerra és tan in 
tensa en el passat de la humanitat que, si la Història bandeja el seu trac 
tamcnt, s'exposa a resultar-ne greument afectada en la seva credibilitat i 
consistència científiques. Quant a to raons educatives, hi pesa, sobretot, el 
%t que l'anàlisi de l'actuació humana en els conflictes armats contribueix 
a acostar el saber acadèmic a la realitat social; que permet de treballar 
explícitament amb un seguit de valors de foment actualment indispensable; 
i que afavoreix la desmitificació de la guerra i la fa davallar de la posició més 
o menys idealitsada i espectacular que els mitjans de comunicació de masses 
li han fet ocupar. Per totes aquestes raons, el saber relacionat amb la guerra 
es pot considerar socialment rellevant. 

Aquest capítol és dedicat a exposar amb quins objectius, quins continguts 
(factuals, procedimentals, de valors) i quins materials es pot estructurar un 
primer niveíl d concreció per tal de treballar a classe entorn del tema de 
la guerra, si és que els arguments anteriors ens han convençut que es tracta 
i una opció pertinent '. 

La proposta general que i'hi fa resultarà segurament agosarada i to 
seves mancances, evidents. De fet, no hi ha ànim d'exhaustivitat ni de feina 
acabada, més aviat al contrari: es tracta d'obrir camí i de mostrar algunes 
línies de treball que, temps a venir i si to circumstàncies ho afavoreixen, ja 
s'aniran completant amb to idees i l'experiència d'altres mestres. 

Allò que es proposa no és — i potser ja no caldria dir-ho—, el retorn 
a l'ensenyament d'una "historia de bataUetes" que molts de nosaltres hem 

'L'upowció OM la terminologia è* la reform« edacalive ea cur», tot i que, de vegades, 
m V permet alfas» variacions degudes al aasig 4e flexibüitiar ta redacció 
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patit, tinó una història "amb batalletes" que en» permeti d'integrar la guerra 
con en fenomen social mes, comptat com la majoria bo són, i fer veure els 
nombrosos punts d'incardinació amb què fa part del mosaic de la història. 
No et tracta pas d'obrir usa nova parcel·la d'especialització, no tols perquè 
no tindria cap solta convert» els noslres escolars en aprenents d'estratega 
sinó, sobretot, perquè, ea aquesta època dlüperetpecialitsació que vivim, i 
en la que la realitat queda difuminada darrere ¡es multiples compartimenta 
dons en què la dividim, l'escola hauria d'oferir, bàsicament, aproximacions 
a la totalitat de la realitat —en el nostre cas, la social—, sense les quals els 
alumnes queden mancats d'instruments d'interpretació coherents. De fet, 
er els darrers anys, els ensenyants de Ciències Socials hem anat incorpo. - * 
als nostres temaris —amb més o menys fortuna i adequació— alguns as
pectes anteriorment negligits: histèria demogràfica i econòmica, historia de 
les mentalitats, de les dones, de les religions, de la vida privada i quotidiana, 
etc. Considero molt positiva aquesta integració i és en aquest sentit que 
preconitso, també, la incorporació d'aquells coneixements de caire bèl·lic — 
estratègics, tàctics o logístics— que siguin adients per a contribuir a copsar 
la realitat social en la seva totalitat. 

3.2. Proposta d'objectius generals i terminals 

La proposta que faig d'objectius generals d'etapa i terminals d'àrea per 
als ensenyaments primari i secundari inclou continguts referits a fets i con
ceptes i vales, però no a procediments. La raó per a bandejar els procedi
ments és que no n'hi ha que siguin específics de la història bèl·lica, encara que 
si que ho són els recursos amb què aquests procediments s'haurien d'aplicar74. 

Proposta d'objectius generals per l'ensenyament primari: 

• saber adonar-se de l'existència de problemes i conflictes inherents al 
fet social mateix. 

• conèixer l'existència present i passada de conflictes i enfrontaments de 
diverses menes en totes les societats humanes. 

• valorar positivament la tolerància, la diferència i la diversitat, la jus
tícia, l'esperit crític i la solidaritat i, negativament, la violència, la 

'» l'apartat S.S. d'aquest mateix capítol i, sobretot, al capítol 7c, de la tegona part 
d'aquest treball «e n'ofereixen alfuiu. de recursos 
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intolerància, la injustícia, l'explotació, la competitivitat I Tabes de 
pote. 

En acabar l'escola primària, els aluiutes haurien d'haver pogut: 

• constatar t comprovar l'existència de nombrosos conflicte«, bèl·lics i no 
bèl·lics, en la vida de les societats presents i passades, i relacionar-ne 
alguns amb la historia familiar o local. 

• incorporar a la seva inteipretació del fris cronològicla presència d'alguns 
conflictes, bèl·lics i no bèl·lics, i veure algunes característiques del seu 
desenvolupament. 

• aprendre d'actuar respectuosament, pacifica i tolerant, però manifes
tant, alhora, apreci per la justícia. 

Objectius generals per als ensenyaments secundaris; 

• que s'adonin que l'evolució de les societats humanes ha estat i és ex
tremament conflictiva i violenta. 

• que constatin que els mitjans per a intervenir en els conflictes bèl·lics 
s'han anat modificant en el decurs del temps d'acord smb l'evolució 
general de cada societat. 

• que comprovin el pes de la guerra en l'evolució de les societats passades 
i presents des de diversos punts de vista (tècnic, psicològic, econòmic, 
demogràfic, artístic, *tc.) 

• que valorin positivament la tolerància, l'esperit crític, la diferència i 
la diversitat, la justícia i la solidaritat i, negativament, la violència, la 
intolerància, la injustícia, l'explotació de tata mena i la competitivitat 
l'abús de poder, el xovinisme, l'etnocentrisme. 

I, com a objectius terminals: 

• haver analitzat els desencadenant«, desenvolupament i conseqüències 
d'alguns conflictes bèl·lics, passats i presents. 

• haver considerat l'evolució en el temps dels mitjans de destrucció i 
bèl·lics en general, i els seus respectius lligams amb les societats en 
què es donen. 
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• haver api^ d'actuar en funció dels vdors i contravalors expressats més 
amunt, i de veure amb empatia els membre» de les altres societats, 
presents i passades. 

3.3.- Proposta de continguts 

En aquesta apartat s'ofereix un recull de continguts referits a fett i con
ceptes i a valors. Tal com s'ha avançat, els procediments no s'hi tracten atès 
que no hi ha afegitons específics a fer a les propostes del DCB. 

Els fets es consignen en una cronologia mentre els conceptes s'han or-
gaaitsat en mi glossari. Mi Tuna ni l'altre no han estat elaborats de forma 
exhaustiva. Els criteris de selecció, evidentment discutibles, s'expliquen en 
cada cas. 

3.3.1. EU fets: una cronologia elemental de 
l'evolució de kt d man occidental 

Allò que pretén oferir aquesta cronologia no és pas un recull exhaustiu 
de les guerres de la historia, per a situar l'existència de les quals ja es po
den consultar els atlas històrics. Els fets triats corresponen, més aviat, a la 
compareixença de les innovacions bèl·liques més significatives, a la seva ulte
rior generalitsació, superació o desaparició, i a les fites de caire soctopoUtk 
associades a episodis bèl·lics concrets. És a dir, no es fa recompte dels fets 
d'armes sinó que se'n constaten les innovacions o els trets més notoris. Es 
tracta d'oferir als ensenyants de Ciències Socials una visió de conjunt de 
l'evolució de la guerra, de donar-los algunes pistes referides a armament, 
tipus de reclutament, mobilitat, etc., que no sol« complementin els seus 
coneixements sobre el període que es tracti, sinó que també els agulloni a 
ampliar los. 

Les dader. de la cronologia »'ofereixen seguint le pauta de divisió éú 
temps més tradicional en història i no segon» la seva pròpia lògica interna. 
Vull dir que no l'he dividit innovacions bèl·liques mateixes —abans 
i empri» de les armes de foc, per exemple— sinó amb total subordinació a 
la perioditsació global que t'aplica generalment, per tal d'emmootUar la a 
les divisions ja acceptades. 

L'àmbit cronològic t'inicia a la prehistòria però fineix just abans de la 
Primera Guerra Mundial, amb el designi de poder connectar lo a la cronolo 
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g'.« que ''ofereix mét endj ant75. P I rae & a ràmbit territorial, m'he centrat 
a ¿uror*a, Llevant i la Mediterrània, amb m«s ¿»ufasi en ona > altra - v a 
en fiïn !ó ¿> "època. Pr òablemert cridi l'atencio la desproporció de l'espai 
concedit a a% ans períodes, ba»icai.»ent a Roma. Vt'dria adduir com a jus-
tl^cauó el fet qo* Rem» recull, adapta i perfecciona tota la tradició militar 
mediter«\uüa i o* .-ntal, que ha esdevkgut clàssica. Aquesta herència, represa 
a l'Edat modtrr a després del f,prrèntesi1> medieval, es ,#ot veure dart nent 
ei. '1« exèrci.E de '.'actualitat, tot i l'abisme tecnològi: que els ttpara aels 
romans. 

3.3.1.1. Prehistòria i antigJtat 

Les hordes arm&des i els exèrcits que compareixen entorn de la Mediterrània 
en el transcurs ñek tres mil·lenis i mig que precedeixen la criguda de l'imperi 
romà d'oc id^nt aniran ino -porant l'art de la fortificació, la ^olioicèfrr i 
la eaftrametació, el« serveis d'inf^..r. xió i intendència, la guerra naval, les 
tantes viàries estr-tegiques, la jerarquització militar, nr% panòplia diferen-
ciadittima i especalitsada» ¿en. alrr.em molt eficaç, i un rentall ó+ 'àctiques 
aplicables a circumstàncies variades 

• Paleolític: 

llança; en l'època de Cró Ma^non, amb punta de pedra o bé 
d'os. 

• Mesolític: 

arc i fletx», fona, aag¿, maça. 

» Neolíti : 

evidència d'ús d. 1A panòplia anterior contra persones. Or 
d̂ t <*e combat en columna i lima, cap dirigent. Indicis 
d cimidura. Nombroses fortificacions, com ¿eriçó (-8000), 
que ié Sns i tot torres. 

• Co-ire i brrfjut. 

"Capítol T d- b 2* part 
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in. titucionalitiació del* exèrcit« i let milície*. Elt zr.ètodes 
guenillers çsd?ven«n marginali o etpecialHtatt. Sumer: in
fanteria petada (pica i f w de coure) en .ormació tancada, 
carrot de guerra tibati per ases (des del -2800, aprox). 
2334-2279: exèrcit permanent de S&rfw d'Akkad. 

-2000 aprox.: xarxet viàries estratèriquet a Mestopotàmia, 
serveis d'informació i codis de senyals p e foc. 

-1700 aprox.: carro de guerra tibat per cavalls, a Mesopo
tamia. Elt hurrites introdueixen l'ariet per a la guerra de 
tetge. 

1990-1780: l'exèrcit egipci et converteix en permanent i 
diferenciat: infanteria petada, amb llança, maça o destral 
i escut; infanteria lleugera amb arc i fletxes. 

1650-1550: elt egipcis adopten el carro de guerra i Tare 
compost dels hietes 

1468: batalla de Meggido entre l'exèrcit del rei de Qadesh i 
el del faraó Tutmosi III: primera batalla de la qual en tenim 
notícia concreta. 

-1285: batalla de Qadesh, entre elt hitites i els exèrcits de 
Ramsès II: la batalla de la que en tenim descripció detallada. 
S'hi troben uns 37.000 combatent», és a dir, a l'escala de les 
posteriors » ataUet d'Aiincourt (1415) o Breitenfeld (1631). 

- elt hitites guarden el teeret de l'acer i di^osen d'una gran 
mobilitat. Fan maniobres sistemàtiques. Són especialistes 
en la guerra de setge. Institucionalitien el repartiment del 
boti. Introdueixen elt campaments fortificats. 

tt. XIII XI: elt ¡sraeliant, en la sev» conquesta de la terra de 
Canaan, utilitien espies infiltra» >, maniobres psicològiques 
(desfilada contínua de let seves escasses forces davant Jericó) 
i paranys. 

-1191 ó 1186: primera batalla naval de què tenim notícia. 
S'hi enfronten elt combatents de Ramsès III i els "Pobles de 
la Mar". 

• Edat de ferro: 

Compareix el vaixell de guerra a la Mediterrània. 
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El ferro va substituint d brome en U producció d'armes, 
que es manté, però, com a material 4« fabricació de les ar
madores. Enorme ampliació i t la capacitat bèl·lica. 
St. -XVII: Son. imperi assiri: exèrcit poderós i jerar-
quittadíssim, que integra infanteria pesada i lleugera per pár
e t e (l'escut dd piquer protegeix l'arquer) i trapes d'assalt, 
enginyers, carras de guerra, l a major .lovetat es la caval
leria, arquen que carreguen per parelles, protegits, genet i 
muntura, per armadures d'escates. 
Arieti en torres mòbils, tapadors, etc. 
L'exèrcit és dividit ea unitats estandaritsades i equipades 
amb uniformitat, amb complement de burocràcia. 
Practiquen el saqueig, el terror i la repressió sistemàtics. 

• El món grec i de Roma republicana: 

s. VII: introducció de la falange hoplítica grega: infante
ria pesada ciutadana amb pica, espasa curta, escut, casc, 
grebes i cuirassa. Disciplina indispensable. Sense cavalleria 
(a Grècia fa de mal mantenir-llii) i amb poquíisimes tropes 
lleugeres. 
s. VI: els perses aquemènideí disposen d'un exèrcit, bereu 
de les tradicions de l'O.-ient mitjà, que arriba a uns 200.000 
homes, és a dir. de dimensions napoleòniques, i molt mòbil. 
Tots els perses són entrenats militarment entre els 5 i el» 
20 anys. Incloïen mercenaris, elefants de guerra i unitats de 
mèharis. Ús de fletxes incendiàries (draps xops de petroli). 
Patrulles marítimes en vaixelh ràpids. Gran flota de guerra 
de trirremes qur els menaven els fenicis. 
-4M: victòria dels trirremes grecs sobre la flota persa a 
S alamina. 

-479: Platees: triomf de la falange sobre l'exèrcit persa. 
-42S: Eifectèria: victòria atenesa sobre Esparta, deguda a 
Tis de tropes lleugeres. 
-371: Letictra: prunera derrota campal d'Esparta (davant de 
Tebes). 
-a partir de -361: reformes militars atribuïdes a Marc Furi 
Camil, a Boma: escut en forma de teula, pilum o javelot, 
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manipuli disposat* en tattler d'escacs que formen la legió. 
Les legions no eren permanents: es reorganitzaven cada cam
panya i «en form*. !es per ciutadans. 
Institucionalitsació del repartiment del botí, que es posa sus 
hasta. 

•338: Queronea: victòria de la cavalleria macedónica sobre 
la falange grega. 

404*336: "revolució militar" grega, que suma la tradició 
pròpia i l'oriental: incorporació de tropes lleugeres, intro
ducció d'estudis tacúes, logística persa, disciplina contínua, 
poliorcètica, assimilada dels cartaginesos i la Mago* Grècia 
(catapulta); cavalleria macede ica, armada de 'lança i for
mada en cunya; la falange, que no pot córrer, fixa l'enemic, 
la infanteria lleugera i la cavalleria l'ataquen. 

334-323: campanyes d'Alexandre el Gran, d'escala napoleònica: 
27.000 qms.recorregut», 22 batalles i cap derrota. Ús preem
inent de la cavalleria. 

323: posterior retorn parcial al predomini de la falange, de 
conseqüències desastroses pels estats grecs hel·lenístic*. De
senvolupament de la poliorcètica. Predomini dels mercenaris 
en la composició dels exèrcits. 

-338 aprox.: Roma modifica les seves guerres: decisió d'em 
prendre'n lluny de casa i en escenaris diversos i simultanis: 
introducció de la paga als soldats i continuïtat en la jerarquia 
de les legions. S'escamparà pel món mediterrani la notícia 
de la seva/erocitas. 

-321: Fiircoe caudmac. derrota romana davant els samnite». 

-255:inicis de la marina romana, esperonada per la rivalitat 
dels cartaginesos, esplèndids mariners. Se segueix mantenint 
la nau de guerra tradicional, a rems i amb esperó però se li 
afegeix l'artilugi d'abordatge anomenat amma. 

•216: Cannae: una de les derrote« més greus de la història 
de la guerra, alhora que una realitsació tàctica modèlica. 
Boina queda tan afeblida que s'han de llevar legions noves 
constituïdes per esclaus manumitits. 

497: Cinoscèfals: la legió derrota la falange. 

-190: Magnèsia: darrer ús massiu d'elefants, que aixafen 
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el propi exercit d'Antíoc ID de Síria i permeten la victoria 
d'Eicipió. 

-161: Pidna: el botí és tan enorme que Roma aboleix els 
impostos directes. 
•151: i'inicia una època en què Roma troba difícil de llevar 
soldats. A més, durant ks discòrdies civils posteriors a la 
destrucció de Cartago (-146), s'hi escampa un cert apreci 
per la pau. 

-107-100: reformes de Marins: se substitueix la lleva cen-
sitària per la incorporació voluntaria a canvi de sou i per un 
període d'uns 20 anys. Aquests exèrcits de ciutadans pro
fessionals pobres són una excepció en l'antiguitat. L'exèrcit 
començava de dependre més dels seus generals que no pas de 
l'Estat, finí a l'època d'August, que n'és el cap directe. 
-67,-66: Fompeu venç els pirates. Substitució dels maiu'puls 
per la cohort, més potent, a raó de 10 per legió. 
Incorporació d'especialistes mercenaris en substitució dels 
velites i la cavalleria: èquites gals, hispans o germans, ar
quers númides, foners balears, etc. Millors motxilles i sis
temes de transport. Legions permanents amb identitat i dis
tintius propis. 

•5': Canae: els arquers partis vencen Crassus. 
52: setge d'Alèssia. Finals de la república, ple desenvolu 

pament de l'enginyeria militar romana i la castrametació. 
-31: Actium: fi de les guerres civils i de les de conquesta, 
amb alguna excepció. 
•29: es tanca el tecple de Janus. 

• Època de! Principat i la Paz Romana: 

La guerra queda perifèrica, en el sentit territorial del terme 
i esdevé estratègicament defensiva. De 25 a 30 legions, de 
6000 homes cadascuna més els auxiliars corresponents, de
fensen uns 50 milions de persones. ConstHució de la guàrdia 
pretoriana. 
9: Tfutoburg: desastre romà a mans germàniques. Les tres 
legions anihiladeí (XVII, XVIII i XIX) mai més no es recon
stitueixen. 
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Segle I: introd icció de la lonco segmentada, feta de plaques 
articulades. 

113-138: el /i ne* de l'imperi s'ha solidificat en una línia 
fortificada qu« si contínua. Construcció del mm d'Adrià a 
Britannia. 

193-211: caní ¡s a l'organitsació militar imperial. Septimi 
Sever augmenta la paga dels soldats, incrementa la guarnició 
de Roïna i dé ta permís de matrimoni als legionaris. 

272-273: Aur lià fa construir una muralla entorn de Roma, 
a la vista de s gravetat de les amenaces "bàrbares". 

Algunes ciutats importants de Gàl·lia o Hispània també es 
fortifiquen. l'exèrcit és insuficient. 

306-337: Constantí introdueix grans canvis: dissolució de la 
guàrdia pretoriana, retirada de 1« tropes del limes i insti
tució d'exèrcits mòbils, amb preeminència de la cavalleria. 
367: la nice sit at de soldats és tan imperativa que es rebaixa 
la talla dels reclutes i s'incorporen fins i tots els automuti-
l·lats. Per tal d'evitar desercions, es tatúen els legionaris. 

378: Adrià nòpolis: Les legions romanes queden derrotades 
per la cavalleria desmuntada bàrbara. Es tracta de la pitjor 
derrota romana des de Cannae. En aquest cas, però, l'enemic 
usa una tàctica simple i poc elaborada. 
382: foedus signat entre Teodosi el Gran i els gots, pel qual 
Roma accepta, per primera vegada, aliats que s'hi incor
poren armats i enquadrats pels seus propis caps. Aquesta 
"barbarització", que serà creixent, junt amb la manca de 
recursos, serà responsable del desllorigament de la vella dis
ciplina i de la desaparició de la panòplia tradicional, tot i 
que mantindran les antigues formes de combat, amb el con
seqüent desastre. 

entre 363 i 450: De Re Müüan, de Flavi Vegeci Renat, fu
tur llibre de capçalera de molts soldats europeus. L'autor 
considera que el pitjor problema de l'imperi és la manca de 
bona infanteria. 

? 3.1.2. Edat mitjana 
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*51 trencament majar entre l'antiguitat i l'època medieval és la substi
tució de U iiifantería per U «vaüeña pesada com a arma preeminent, tant a 
l'Europa occidental, com a l'imperi bisantí. Convé aclarir tanmateix que la 
majoria dels "bàrbars" combat a peu, i que d pes de la cavalleria anirà aug
mentant progressivament en d transcurs de Taita Edat mitjana. L'Europa 
bàrbara i feudal oblidarà els exercits permanents i nombrosos, els uniformes, 
la disciplina, ks maniobres col·lectives i l'armament estandaritiat, l'entricta 
jerarquitiació militar, etc. Mentrestant, Bisanci manté els coneixements 
militars clàssics. 

Des d'aproximadament 500: cota de malles. 

El» Dilantins fiu de la camille/.* pesada —que ja duia estreps— 
el nucli bàsic del seu exercí . 

555: amb la presència dels avars a Europa s'introdueixen algunes 
millores a l'equip dels genets occidentals: sella més alta, estreps. 

finals s. VI: emperador Maurici: Strategtkón del 600 endavant, el 
bisaatins incorporen els arquers muntats en catafractes (cavalls 
cuirassats). 

Al llarg del segle Vil reapareix el foc grec, que ells anomenaven 
pyr zalàanon (foc marí). 

636: Yarmuk: els bisaatins queden vençuts davant els àrabs, els 
quals, a partir d'aleshores, provaran d'imitar-los. 

673: Fracassa el setge àrab de Constantinoble: les fortificacions 
i el foc grec en son responsables. 

711: els musulmans envaeixen Hispània. Des de les seves bases 
a la península i les nies properes orgaaitsaraa sistemàtiques fal-
conades o azexfet. 

732: Poitiers: els francs de Cartes Martell vencen una expedició 
musulmana combatint a peu i a la defensiva. Posteriorment, 
però, els francs organitzaran una poderosa cavalleria. Això mar
carà per primera vegada una línia divisòria entre els guerrers i 
aquells que no bo poden ser en tes comunitats "bàrbares" 

778* els bascos derroten els carolingis a Errosàbal o uonces valle». 

782: Verdun: Cartemany fa massacrar 4.500 saxons per la seva 
negativa a fer-se cristians. Les campanyes carolíngies, general
ment molt correctes de concepció estratègica i de realització tàctica, 
es troben, però, un enemic imbatible: el» bisaatins. 
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781: Inici deli raidi víquings contra tol Europa, Extraordinaria 
mobilitat, deguda al« teu» vaixeils, els drdbfcars, que anaven a 
rems i vela, i capacitat de sorpresa. Provocaren el tenor de te 
població durant més de dos segles. La sei« arma més carac
terística és la destral, que feien anar amb tote« dues mans. 

844: Tablada: les tropes andaluses vencen fàcilment els víquings, 
després del saqueig de Sevilla, però. 

853: el papa Lleó IV ofereix el cel ab combatent» que l'alliberin 
del perill musulmà. 

885-886: fracassa el setge víquing de Paris. 

finals IX-principis X: fàctica, de l'emperador bisantí Lleó el Savi. 

911: els guerrers víquings organitsen un estat, Normandia, am
pliat el 924. 

s. X: els castells i le» ciutats fortificad« fetes construir pels 
prínceps alemanys aturen els magiar». 

955: Leckfeld: victòria de la cavalleria pesada germànica sobre 
els arquer» a cavall magiar». 

999: Pau de Déu. 

final» segle X: els bisantins creen la guàrdia varega, integrada per 
víquings suecs i anomenats "k rbars amb destral" per les fonts 
gregues. 

Finals s.X-principis ».XI: Els castells es generalitren a ''Europa 
feudal. La seva presència és cabdal per al predomini defensiu 
sobre l'ofensiva. 

Entorn de l'any 1000: inici de la "Reconque»tar. 

Introducció dels nous mètodes de combat de te cavalleria: llança 
premuda sota l'aixella, estreps, esperons, sella amb arçó. El cav
aller es protegeix amb ausberg o cota de malles o escates de ferro 
i escut, rodó o bé en forma d'amttlla. Aquest conjunt de novetats 
converteix en terribles les carregues de la cavalleria pesada. Els 
cavallers son professionals especialistes de prestigi social creix
ent. Els normands escampen aquestes novetats al llarg del s. XI. 
Instauració del» torneig». 
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s. XI: introducció a Occident del cube a St. Jordi, sant guerrer, 
que esdevé pateé d'Anglaterra, Grècia, la Corona d'Aragó —qme 
combatia al crit d'" Aragó, Sant Jordi'"—, Lituània i Portugal. 

1014: Basili II Bulgaròctono« practica el terror estratègic en fer 
tornar al seu país 15.000 presoner* búlgar« cegati que guiaven 
alguns centenar* de companys borato. 

1027: l'Abat Olib* inititueix la Treva de Déu. 

1040: ampliació de la Ire*« de Déu. 

1050: la ballesta, d'entrada dedicada a la defenia dels vaixells. 
La seva perillcsitat per a 1* cavalleria era XKÍ gran —era capaç 
de foradar escuts i traspassar armadures* que es feren diver
sos intents per a prohibir-ne l'ús. També es generabtsa en les 
operacions poliorcètiques. Gènova i Barcelona esdevenen cen
tres de producció massiva. Gènova exporta, a més, mercenaris 
ballesters. 

1083: el papa concedeix indulgència ab qui combatin els musul
mans andalusos. Expedició contra Barbastre. 

1066: Hastings: la cavalleria normanda co:r.biuada amb arquers 
a peu desgavella i venç la infanteria anglosaxona. 

1071: Manxikert: derrota bizantina a mans dels turcs Seljúcides, 
que empenyerà els vençuts a demanar l'ajut dels criitians occi
dentals. 

1095: Predicado de la Primera Croada, que començarà amb un 
pogrom. 

1097: Dorilea: triomf croat sobre els seljúcides. 

1099: entrada dels croats a Jerusalem. Blassacre i destrucció 
sistemàtiques, que seran la norma per a actuacions successives. 

s. XII: es generalitsen els trabucs per a tirar rocs contra una 
fortalessa asset jada. 

1113: creado dels ordes militars. 

1176: Legnano: triomf de la infanteria urbana armada de piques 
contra ia cavalleria pesada de l'emperador Frederic Barbarroja. 
Les ciutats més poderoses de l'Europa medieval disposaven de 
milícies a peu i, excepcionalment, també de cavalleria pesada. 
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1180: ell restser* —mercenari* desvagati— recenta Franc« ia-

1187: H«ttin: el fracàs met »on«t deb Croats« Terr« S«nta, patit 
de mant de Saladí, que el» va obligar a combati* després d'haver 
patit tot un dia i una ait de set. 

1192: Acte: Ricard COT d« Lleó se sobreposa a 1« superioritat 
musulmana amb una combinació de ballesters i llancen agenol
lats, 

1198-1198: construcció del Chateau Gaillard de Ricard Cor de 
Lleó, un dels més reeixit« i coneguts de l'època. 

1200 aprox.: la cavalleria pesad.« adopta la protecció de planxes 
metàl·liques. 

s. XIII: als torneig» s'hi introdueixen les armes é píauance en 
substitució de les á oaírance, reservades per a la guerra r«¡al. 

1204: els croats prenen i saquegen Constantinoble. 

1208*1224: croada contra els albigesot. 

1241: Liegtúts: let cavalleries pesades polonesa i teutònica r4n 
esclafades pels mongols, que exhibeixen una tàctica superior A 
Mohi es repeteix la victoria mongola, aquest cop sobre els ho., 
garesos. Os europeus no els aconsegueixen tie vèncer mai. 

1244: Setge del castell de Momregur, un dels met coneguts de 
l'època medieval. 

1250: Al-lfaasurah: lamosa derrota de Sant Lluís de França a 
mans del mamelucs. 

1291: Fi de la presència cristiana a Llevant (tret de Xipre). 

darreries s. XIII: a la seva conquesta d» Gal·les, els anglesos 
ni descobreixen les qualitats del longbow autòcton o arc llarg i 
l'adopten. 

1298 a Falkirk, els anglesos usen el lonçbow amb el qual derroten 
la cávatela esreceta El longbow és de més abast p e ò precisió 
més escassa que no pas la ballesta. L'ús d'ambdues armes re
quereix llarg entrenament. 

s. XIV: te peces de malla de l'armadura se substitueixen per 
plaques de ferro articulades per tal de superar te noves armes. 
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A partir dei 1300: ^Hieralitsadó deb exercits mercenaris a Itilia. 
Diverses millores a la ballesta originades a Italia. 

1302: Courtrai: derrota d« U cavalleria nobiliària a mani de lei 
mUícies a peu (brabançoiu). 

1315: Morgarten: triomf deb pagesos suïssos armats amb al
abarda, —és a dir, una destral a dalt -'una llança—, sobre la 
cavalleria austríaca. 

De« del 1320: ús d'armes de foc a Europa. Durant molts anys 
encara aeran menys eficients que no les altres. 

1328: Cassel: derrota deb brabançon» a mans deb cavallers 
francesos. 

1339: Laupen: victòria suïssa sobre els austríacs. 

1346: Crécy: victòria deb arquers anglesos sobre eb cavallers 
francesos. 

1350 aprox.: desaparició de tes milícies rivib a Itàlia. 

1354: una companyia "lliure" travessa Itàlia, saquejant i venent. 
De forma més o menys coetània, a França hi actuen eb écorckenn 
o escorxadors. 

1356: Poitiers. La p-rsistència en tes derrotes a mans deb arquers 
és deguda al menyspreu d'una arma tan "canallesca". 

1306: Sempach: triomf deb alabarders i piquers suïssos contra te 
cavalleria pesada deb austríacs. 

1396: Nicòpolis: desastre dels croats coaügats davant eb oto-
man«. 

s.XV: L'armadura esdtv» completa [pleines arme$). 

1405: Venèc;% introdueix la "conioíte". 

1419 1436: Guerres hussites: victò-ia deb Wagenburg sobre te 
cavalleria senyorial: eficàcia de tea armes de foc individuals. 

1450: tàctica deb piquers suïssos (Terissó"). 

1450 «prez.: bastió en forma de cap de fletxa, inid de te "trace 
itoiicnnc" i tes fortificacions. 
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1453: Caiguda d« Constantinoble a causa de la destrucció dels 
sew murs mil·lenaris a canonades. És la primera actuació deter
minant de l'artilleria. 

3.3.1.3. L'Edat Moderna 

Aquests segles woran la progressin eficiència d« l'armament de foc i 
un retorn matisat al sauer militar clàssic. La cavalleria reprendrà el seu 
paper d'arma complementària, mentre la infanteria retrona els moviments 
estandaritsats i a l'uníson. Les xifres de combatents van augmentant. 

1465-1477: "Curta d'armament" entre França i Borgonya, que 
comporta: t.iillora dels canons, més lleugers i segurs, i curenya 
per a transportar-los, pólvora en gra, etc. 

1476-77: Grandson, Morat i Nancy: tres derrotes de Ca ks 
el Temeran a mans dels suïssos. França contracta mercenaris 
suïssos fins el 1789. 

1490 aprox.: els Habsburg, al teu torn, inicien la »omractació de 
"lansquenets". 

1492: Granada. 

1499: Dornach: els suïssos vencen Maximilià d'Àustria i se sep
aren de l'imperi. 

1494 1559: Guerres italianes, en quatre fases Signifiquen el re
torn al predomini de la inítJiteria. Impuls a la "frece tta/imnf". 
Exits de la nova artilleria francesa. 

s.XVI: els exèicits dels Hartburg hispànics disposen del primer 
sistema cchcicíú d "intendència; els altres els imitaran i millo
raran. 

1503: Cerigaola: els ferctof de Gonxalo Fernand« de Cordoba: 
combinació de pique» i arcabtissers, capaços de refusar els suïssos. 

1514: Enric Vil! d'Anglaterra disposa d'un vaixell ^esat, armat 
de canons a les bandet, que sobresurten per troneres. 

1525. Pavia: èxit dels arcabusser» hispànics davant la poca mo
bilitat de l'artilleria rrarccsa. 

1526: Sacco it Kama. 

91 



1542: a Gran Bretanya aconsegueixen de fendre canom de ferro 
tot i d'una peca. 

1541: Nicolò Tartaglia publica el primer tractat de balística76. 

1547: Múhlberg: S'inicia una època de predomini de la guerra 
de setge. 

1571: Lepant: darrera gran batalla naval combatuda a la manera 
tradicional de les gatees mediterrànies, amb «r* ró i abordatge, 

1576: Saqueig d'Anvers: la "/aria española" e* desferma a causa 
de la manca de pagament ali Tercio*. 

1580: Sir John Hawkins rebaixa els castells de popa dels vaixells, 

1590: Ivry: victoria dels arcabussers sobre els reiten o cavallers. 

1505: Maurici de Nassau posa a punt batallons inspirat en les 
cohorts romanes. 

1599: M. de Nassau reclama armes idèntiques pels seus homes: 
ha iniciat la instrucció sistemàtica, oblidada des del temps de 
les legions, que es generalitzarà als exèrcits europeus al llarg del 

xvn. 
1615. fusell de xispa que no es generaütsa pel seu preu prohibitiu. 

1619: Acadèmia militar de Maurici de Nassau. Resnilaritiació de 
la marxa, introducció de la contramarxa. 

li25: H. Grotius: De jare bellt et pacts, que pretén, entre d'altres 
cose«, estalviar vides i sofriments dels no combatents. 

1630: Gustau Adolf de Suècia introdueix ona dntartó de canons 
de campanya per a cada esquadró. 

1831: Breitenfeld: victoria de la brigada de Gustau Adolf sobre 
els Tercio». 

1634: Nordlingen: darrera gran victoria deis Tercios. 

1645: victoria del New Moid Arm§ de Cromwell, amb cavalleria 
ben disciplinada, 

1153: Prussia disposa d'exert it permanent. 

"(Mm que torpiragu« poderosament l'oncle Toby del Trutram Sharuly Vid, «partst 
S.I 
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1660 aprox.: ja no queden "home« d'ames"; quasi tota la caval
leria duu « p u a i pistoles i, dt vegades, cuirassa, 

1661: Llufa XIV decideix de mantenir un exèrcit permanent. 

1668: A França «1 marquès de Louvois substitueix d tem pare, Le 
Tellier, com a intendent dels exèrcits del rei. Serà l'introductor 
de l'uniforme, amb la fi de racionalitsar despejes. 

1673: setge de Maastriebt: Vauban hi inaugura el seu sistema 
d'atac en paral·lels. 

1683: derrota turca a Viena, a mans de Jan Sobieski, rei de 
I olònia. Significa la fi de les "amenaces exteriors'' sobre Europa, 

1687: baioneta, que implica la desaparició de la pica, 

1692: La Hogue: victòria naval de la coalició britànica i holan
desa. Suposa l'inici del predomini naval britànic. 

1698: els prussians introdueixen la baqueta de ferro per a ata 
conar els fusells i netejar-ne el canó. 

1710 aprox.: inici de la generalit sació del fusell de xispa. 

1734: artilleria de campanya de Gribeauvat. 

1755: Monoii5«hela: la derrota britànica a mans de francesos i 
indis nordamericans suposa «1 descobriment de la utilitat de les 
tropes lleugeres. 

1757: Leuthen: concentració d'artilleria i ordre oblicu de Frederic 
II de Prussia. 

1760: Torgau: testimoni de la manca de generali t sació de la 
guerrr en imtdkm Prussia pateix '6.000 baixes dels 44.000 
només que duia. 

1772: Guibert: ÉMM general de fscféfue. 

1774: Canonades: canons curts i potent íssims instal·lats als 
costats dels vaixells per atacar de prop, que seran una de les 
claus dels èxits de Nelson. 

Estaadarittació de l'artilleria francesa a mans de Gribeauval. 

1784: Shrapnel inventa la metralla. 

3.3.1.4. L'Edat Contemporània 
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L'aplicació de to indústria a to guerra fat s'anirà materia'itiant creix-
entnent des de mitjans segle XEC, .ii durà un veritable trencament, tant 
en els mètodes com ea els resultat». Os exèrcits contemporanis tetan molt 
més nombrosos, es desplaçaran més ràpidament, es podrtn coordinar més 
fàcilment i, sobretot, disposaran d'tina capacitat de destrucció mai vista en 
segles anteriors. 

1792: incorporació més o menys general de granaders i tiradors 
a tots els exèrcits europeus, a més de ¡es trope« d'infanteria de 
línia. 

1793: to levét en mmm. 

1793-1796: els francesos introdueixen to divisió. 

1793: globus aerostàtic per a observació. "TelègraP òptic per a 
transmetre sen) als. 

1796: Mapoleó introdueix el sistema de cossos d'exèrcit. Aug
menta el nombre de combatents al Uarg de les campanyes napoleòniques. 

1803: Prussia introdueix l'Estat Major. 

1805: Trafalgar: victòria naval britànica sobre la flota franro 
espanyola, i una de les més importants tant pels seus resultats 
estratègics com pel seu desenvolupament tàctic. 

Del 1810 endavant: ús habitual de to cartografia militar. 

Del 1815 endavant: imitació general de l'artilleria francesa, del 
sistema divisionari i de to conscripció universal. 

1816-17: reorganització de l'Estat Major prussià, el primer de 
caire general. 

1837: Franca introdueix l'obús contra vaixells, que deixa obso
lets tots els navilis de línia fets de fusta. En el transcurs de la 
guerra de conquesta d'Algèria (1830-57), França introdueix Tus 
de tiradors i spahis indigenes i to legió estrangera. 

1849: bato Minié, per anar amb fusell de canó d'ànima ratllada: 
això millorarà el seu abast i to possibilitat de fer hi blanc. 

1850: el Napoleon, prim« vaixell de guerra impulsat per hèlix 
(francès). 

1851: a l'Exposició internacional de Londres fa gran impressió 
el revòlver nordamericà Celt, fabricat amb mètodes "nordameri 
cans": tes son estandaritsades i, per tant, intercanviables. 
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1854: Sinop: els russos enfonsen, amb els seus vapors, que encara 
són de fust», tota una flota turca de vela. 

1855: cl convertidor Bessemer permetrà la introducció de peces 
d'artilleria de bon acer. L'inventor havia guanyat un concurs 
promogut per Napoleó III de França amb aquesta finalitat. 

1854-55: a la Guerra de Crimea, trinxeres a Sebastopol. Intro
ducció dels mètodes de producció d'armes "americanes". Primer 
ús militar del telègraf Morse. Els prussians adopten secretament 
la bala Minié i ú fusell de retrocàrrega. 

1856- Prussia org*nitsa unitat» telegràfiques de campanya. 

1858: La Glotn, vaixell «I* guerra blindat, francès (de fusta, re
cobert de ferro). 

1860: els britànics posen en mar el Warrior, primer vaixell de 
guerra de ferro. 

1861-1865: La Guerra de Secessió nordamericana, primera gnerra 
industrial. Primer ús del FC a gran escala per a usos militars. 

1862: enfrontament del Merrimac i el Monitor a Hampton Roads, 
dos vaixells de tipus modern, de ferro. 

1866: primer torpede (càrrega explosiva per a ús subaquàtic). 
Fusell Chassepot a França. Fusell d'agulla Dreyse a Prussia: es 
pot tirsr ajagut o ajupit. 

1866: a la guerra auitro-pmssiana, ús planificat del telègraf i el 
FC. Confirmació de paper de l'Estat Major. Demostració de la 
superioritat del fusell Dreyse sobre els que s'han de disparar bo 
i dret. 

1870-71: a la guerra franco pmssiana, ús d'artilleria Krapp, que, 
d'ara endavant, serà imitada. Mal ús francès de la mttrallensc. 

1880: Gran Bretany.. ..itrodue x l'uniforme de campanya caqui. 

1883-85: metralladora Mastín, la primera veritablement eficient. 

1884: Alemanya adopta el fusell de repetició Master. 

1885: França introdueix la pólvora "B", sense fum, que fa invisi
ble el tirador. Eli alemany« enllaren telefònicament els artillers i 
els observadors, cosa que pennet que les bateries, des de ks quals 
no es veuen els object»*, puguin «er ben orientades al seu blanc. 
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188«: França introdueix «1 fusell dt repetició LebeL 

1887: canons Armstrong dt tir rapid. 

1818: Grim Bretanya adopta la metralladora M u m , encara que 
en nombre reduït. 

1889: Gran Bretanya introdueix ú tuteli de repetició Lee-Met-
ford. 

1890: Gran Bretanya introd eix la cordita, explosiu que fa les 
bales més ràpides. 

1893: primer vaixell destructor de torpediners o "destructor" tout 
coart. 

1897: França adopta ei que després serà famós canó "del 73", 
de tir ràpid (uns 20 trets per minut), reculada amb frens oleop-
neumàtics i càrrega unida al projectil. És un canó de campanya. 

Inicis del Pla SchlieffTen. 

1898: A Omdurman, els soldats de Gran Bretanya usen massi-
varnent la metralladora Mastín, amb bons resultats. 

1900: Durant ia guerra anglo-bòer. Gran Bretanya htrodueix els 
"camps de concentració" i la divisió del terreny amb fOferrades. 

1903: els submarins incorporen el periscopi. Els ELA intro
dueixen l'Estat Major. 

1904-05: a la guerra russo-japonesa, els japonesos usen obusos 
contra k« fortificacions. Els alemanys en prenen bona nota i 
també se'n proveeixen. 

IMS: el creuer, vaixell més ràpid que no pas irotegit, és a dir, 
de blindatge lleuger. 

Versió definitiva del Pla Schlieffen. 

1906: com a resultat de Kobt ervació de la batalla naval de Tsu
shima, la Gran Bretanya produeix el Dreadnought, el cuirassat 
més modern i potent. 

1907: Alemanya introdueix l'uniforme de campanya verd, a im
itació del dels seus propis Jäger o caçadors, propi p«r a confon
dre's amb ú paisatge boscà. 



3.3.2. Mi conceptea: «n vocalmiari Urne 

El vocabulari que et present« en »quest apartat indo» els termes que 
m'han semblat mes fonamentals, després dliaver-ne exclòs els d'ús més nrul-
gar", com armo, atac, condecoració o camp de batalla. Tampoc no s'hi troben 
els noms de l'armament més específic de cada època, com és ara arcoMs, cule
brina, pedrenyal, mà«jer, etc., la definició dels quals obligaria a precisions 
excessives i inadequades per a l'escala d« detall d'aquest treball. D'altra 
banda, alguns ja s'han aclarit a la cronologia precedent. La presentació es 
fa per simple ordre alfabètic: l'escassa llargada del glossari —uns 40 nois— 
fa innecessària qualsevol subdivisió. 

L'origen de les definicions és de síntesi propia, però es fan constar els 
pocs casos en que na és així. 

GLOSSARI 

armistici acord entre els bel·ligerants per a suspendre l'ús de les armes de 
cara a establir els termes de la pau. 

arnès conjunt d armes defensives que duu un guerrer o soldat, amb excepció 
de l'escut. 

artilleria conjunt d'artilugis i màquines de guerra generalment destinats a 
llançar grans projectils contra l'adversari. Pot ser neurobalistica. com 
l'antiga —catapulta, balista, etc.—, o de foc, com els canons, morters 
o obusos moderns. 

assalt fose de l'atac en què les tropes d'un bàndol escometen bruscament 
les posicions de l'alt re amb la finalitat a apoderar se'n. 

baixa víctima humana del combat, en el graa que sigui i serr.pre que el seu 
estat li impideixi de seguir combatent. 

batalla segons Q. Wright (1983, p. 8), és la mena més concentrada d'activitat 
militar i consisteix en el contacte hostil continuat de forces sumades en 
el qual almenys un bàndol ha engegat una ofensiva tàctica. 
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campanya conjunt d'(̂ >«racion» attars connectades pel «natals pla ca. 
tratègie i comandament, i encarades a enfrontar l'ene-nic en un espai 
i temps determinats. De vegades no s'arriba al contacte, però sempre 
hi ha d'haver moviment de tropes (Q. Wright, 1983, p. 8). 

cartogr. milHar cartofrafia, generalment a escala molt gram (1:25.000 i 
més), els d*talls de ** qual sors de gran utilitat per a ús militar. 

caçadors tropes auxiliars especialitsades, de tipus lleuger que actuen en 
unitats petites indis individualment, a pe« (Jäger, ber$aglten, rifle
men) o a cavall (hussar«, «poJtu, etc) 

caserna des del s. XVIII, ediüci de residencia d'min» unitat militar deter
minad*, que vis, així, apartada de la resta de la i blació. 

castrametació art de construir campaments militan més o menys fortifi
cat i. 

conscripció reclutament de tropes fet arran del servei militar obligatori. 

cors activitat que consisteix en jsaalt . cansar dany a «na nau i a la seva 
tripulació i passatge, en nom i a aeneftci d'una potencia adversaria. 

contraatac at»' engegat en resposta al que s'ha rebut prèviament. 

disciplina obsérvalas d'un seguit de normes adreçades a mantenir estric
tament l'ordre i la subordinació ea les unitan militars. 

dissuassió acte de demostració de la pròpia força per tal que atemoreixi 
l'enemic i eviti haver-la d'usar realment. 

defensiva actitud tàctica o estratègica que té com a objectiu e! manteni
ment de te pròpies posicions, Unies o avantatges malgrat els esforços 
de l'adversari. Al llarg de la historia hi ha hagut etapes en què la 
defensiva ha fruït d'avantatge envers l'ofensiva, com l'època feudal. 

doctrina conjunt de principi» one configuren una determinada manera de 
fer la guerra. 

enginyem unitat especialitiadc- «i la preparació del camp de batalla, de 
comunicacions, la fort ificació permanent o provisional 

i la destrucció de te de l'adversari. Actualment estan molt diversifi
cades i especialitsades. 
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estratègia s%gons Marital R. Caites l'estratègia és tot alè que te tita* 
«i deç« «i **-4di 4B eombmt Es pot concretar més dient que és 
te part de l'art iwffifrif que consisteix en l'elaboració dels plan: « A 
què s'usarà la força militar d'un Estat ca funció d¿ls objectius definits 
políticament «, m paraules de Liddell Hart» Tart de distribuir i aplicar 
eU mitjans militan per tal d'arribar als object' is-̂ ob'tics". En els plans 
s'hi especifiquen In condicions de temps i espai! els objectius. 

Estat Major conjunt d'oficials etpecialitsats en les diverses branques de 
Part militar que assisteixen un comandant de trope« en les seves fun
cions. Li ofereU«» iafornaaijó, Ü ¡ü#wÄr«& ¡issa 1 ccsrfees In diverses 
tasques. 

exèrcit ce. ;unt de tropes que es earacteritsa per la seva disciplina, co 
herència organitsetiva i jerarquització, i, «egeus les èpoques, per una 
instrucció més o menys sistemàtica, l'uniforme i l'ús de símbols. Les 
seves unitats son estables, a plac més o menys perllongat. 

formació diverses manetes d'ordenar les tropes, segons unes pautes pre
establertes, en columna, en línia, '-n cunya, en quadre, en gi Trilla. 
etc. en funció tant del terreny ora dels objectius. 

granadera soldats d'una unitat espedalitsada en Uaaç** greaade«—carregues 
explosives— a mà; són considerats tropes d'élite i &'sieixen des de 
principis de l'Edat moderna. 

guarnició tropes destinades a una plaça o fortificació "«terminada. 

guerra de moviment guerra en què es dona la primae a del moviment 
damunt els altres dements, com a les campanyes napoleòniques. 

guerra de posicions guerra en què es dona la primacia del foc, com a la 
Primera Guerra Mundial. 

guerrer membre d'una horda, el combat de la qual és caracteritsat per la 
seva manca de disciplina, d'organitiació precisa i de jerarquia. 

horda conjunt de guerrers. 

instrucció conjunt d'exercicis de realitiació col·lectiva, la pràctica dels qu
als s'adreça a as*t-gurar la capacitrt de les tropes per a realitsar cor
rectament elf me ránent» tàctics necessaris en el transcurs de la guerra. 

W 



intendència »c/vei pel qual m proveeix le* tropea dt tot allò 
menester, tarnt vitualles i abillament com armament i municions. 

logística part de Tart militar adreçada a organitsar tast la intendència com 
la mobilitat de les tropes en «unció dels designis estratègics i tàctics 

maniobra moviment o evolució de les tropes tant al camp de batalla com 
al d'instrucció. 

mercenaris tropes professionals que ofereixen els seus serveis a canvi de 
diners a un exèrcit determinat, independentment del seu propi origen. 

milicia tropa formada per forces locals no militars, disciplinades i organ
itzades però instruïdes ocasionalment, que es mobiliUen en cas de ne
cessitat per a servei territorial. 

mobilitsació acció per la qual es crida »1 servei actiu d'armes les persones 
considerades apte« i necessàries segons els criteris del moment que es 
tracti. 

ofensiva actitud tàctica o estratègica que es fonamenta en l'atac de les 
posicions, les Unies o el territori de l'adversari. 

operació segons el general Beaufre (1980, p. 93} les operacions son el con
junt de disposicions i maniobres derivades del desig d'arribar al com
bat i de fer-ho on te§ condicions més favorables, és a dir, l'anàlisi, la 
preparació i la direcció de tos tropes, la tria de l'itinerari, de les posi
cions, etc. 

panoplia conjunt d'armament a disposició d'un guerrer o soldat determi
nat, i, per extensió, dV »reit. 

pirateria activitat que consisteix en assaltar, violentar, robar, etc. una nau 
qualsevol en benefici propi. 

poliorcètica part de l'art militar adreçada a assetjar i expugnar fortaleses 
i fortificacions. 

posició espai ocupat per ks tropes. 

reclutament acció de prendre tos persones que es presenten, voluntària
ment o per la força, per a fer part de tos forces armades. 
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r—rsm i] tropes que no fan part del servei militar actiu, però qui-, havent 
estat instruïdes ta el passat, poden ser mobilitsades ca cas de necessi
tat. 2] tropes situades a reraguarda, en el camp de batalla, disposades 
per a actuar quan les de les pruneres Unta l'hagin esgotat o bé hagin 
cedit davant l'adversari. 

soldat membre d'un exèrcit (es contraposa a guerrer). 

tàctica és la part de l'art militar que consisteix es disposar les tropes al 
camp de batalla i combinar els elements de combat, és a dir, tipus de 
combat (git o foc, moviment o xoc) i els mitjans complementaris. 

uniforme abillament que identifica, per la seva estaadaritsadó, els mem
bres de la mateixa unitat o exèrcit, i sobre el que es disposen els dis
tintius de jerarquia o unitat si s'escau. Es diferencia entre uniforme de 
parada i de camoanya. 

treva interrupció més o menys breu del combat per acord mutu dels con 
ten dent*. 

3.3.3.- Mt vafon 

El tract*üt*nt de la guerra, tant a través de la història com a l'actualitat, 
pot contribuir a què els alumnes construeixin la seva personalitat moral amb 
inclusió d'uns valors que facin inacceptables els conflictes armats o violents. 

Entre aquests valors hi figura, de forma preeminent, l'intent de desmuntar 
la pseudoeMpectactó cultural, un dels fonaments més evidents de la guerra i 
que procedeix del procés de socialitsació i, per tast, també de l'educació, 
almenys es part. Aquest mecanisme permet l'acceptació de la idea d'enemic 
i es troba a l'arrel del menvspreuu i l'odi a d'altres grups humans i de 
l'exaltació immoderada del propi. És a dir, es tracta d'una de les fonts 
de l>tnocentrisme, el xovinisme, el racisme, el militarisme i la insolidaritat 
entre col·lectius humans. 

En segon lloc convé mostrar que alió que fomenta y facilita la guerra no 
és només l'agressivitat d'uns sinó també el conformisme de molts. En efecte, 
el conformisme i la passivitat amb què s'accepten els conflictes armats i 
les jrdres de l'Estat per a participar-hi fan possibles les guerres. De més 
a més, algunes qualitats positives poden actuar en un moment determinat 
com a poteseiadores de la guerra: la lleialtat, la disciplina i la capacitat 
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d'autosacrifici lliguen els individus als sisteme« d'autoritat i a estructure« 
institucionals que pmvoquen la deshumanitsació perquè en el seu ambit es 
pot fer el mal sistemàticament i d« fiama irresponsable. 

L'anàlisi de les guerres permet d'apreciar l'existència d'aquests element* 
generals que hem valorat negativament. El foment dels valors positius que 
seis oposen poden derivar dels mateixos temes d'estudi però també de la 
pràctica quotidiana de la classe i de l'escola en general. Aquests valors posi
tius serien: la resolució de conflicte« per vie« no violente«, l'esperit critic, la 
justicia, la capacitat de dissensió i rebel·lió davant <a injustícia, la solidaritat 
en àmbits de diverses amplades, la valoració dels altres, la tolerància77. 

3.4.- Algunes orientacions didàctiques 

Les orientacions didàctiques que «'ofereixen tot seguit tenen el designi 
de facilitar la preparació d'activitats d'aprenentatge per a diversos nivells i 
inclouen dos apartats diferents: una proposta dels aspectes de la guerra que 
es poden tractar a l'escola —amb una exemplificació— i dos suggeriments 
per a organitiar activitats d'aprenentatge centrades entorn de 'a guerra. 

3.4.1.- Proposta de tractament didàctic de la 

La pretensió d'aquest apartat és la de fer un petit inventari dels aspectes 
que es poden tractar, dins els temaris de Ciències Socials, quan ens enfrontem 
amb un conflicte bèl·lic, amb la finalitat d'arribar als object.us esmentats a 
l'apartat 3.2. Tot i que l'inventari no serà exhaustiu, és probable que els 
punts que ofereix no sempre ens semblin adients en la seva totalitat o bé 
que, senzillament, no tots els tinguem a l'abast, de manera que la proposta 
no passa d'ésser un suggeriment adaptable a les necessitats de cada situació. 

L'aproximació na estat feta des de les dades més visible», concretes i 
tangible» —qui i com fa la guerra— per acabar amb les més indirectes i menys 
material« —quina consideració té ta guerra, o quina memòria en queda—, 
bo i dividint-la en tres paràgrafs: els aspectes referits als combatents; els 
relacionats amb el combat i l'armament i, finalment el context material i 
cultural del combat. Aquesta ordenació es pot estendre a l'hora de seqüenciar 
els coneixements. 

"La proposta de «dors qae es fa en aquest epígraf procede.x en la i r a major part del 
text d'Aguilera, Aracil i d'altres. 1M0 
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