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L'actuació imperial britànica mereixia un lloc d'honor en eh llibres d'his
tòria. Els dos exemples que donaven els separen gairebé vint anys. 11 primer 
explica de forma digerible pa) lector Britànic la tràgica aventara de la guerra 
d'Afganistan (I M3) f l i: 

"Per aquella època, Dost Mohamed, que havia usurpat el tron 
d'Afganistan (un pais muntanyenc ai N.O. de l'índia) es feu sus
pecte d'afavorir els designis de Rútiia contra l'imperi indi. Un 
exèrcit anglès envaí el país i expulsà Dost Mohamed. Els reg
iments britànics decidiren, finalment, retirar-se. Però, mtntre 
combatien a la neu, ks tribus de la muntanya el» van envoltar en 
un congost i els van massacrar cruelment o els feren presoners. 
Només un hcne se'n va escapar. La primavera següent, però, 
el general Pollock va entrar al paí» i va destruir la ciutadella de 
la capital, Cabul. Es varen salvar 95 presoners i, aleshores els 
anglesos es i-eUraren119". 

(...) "Després que un exèrcit britànic enviat contra ell (d Mahdi, 
al Sudan) fos destruït, s'envià el general Gordon —"Guerrer de 
Déu, amic de l'home i enemic del tiràr— per tal de sufocar la 
revolta. No se li donaren tropes, i la gent, al país, semblava creure 
que hi havia poca diferència entre els cultes cavaller» polonesos 
que lluitaven per la llibertat política a Varsòvia i els salvatges 
pintats que, amb els seus esgarips, demanaven sang al Sudan; 
que, en tot cas, tots dos lluitaven per la causa de la llibertat. 

(...) El poder del Califa fou, finalment, esfondrat a Omdur 
man (1898), i la tasca de dur la civilització al Sudan es continua 
ara22u". 

Noti's que, en el primer cas, s'oculten els errors militar» britànics i, en 
el segon, mentre s'exalten les glòries i l'heroisme dels soldats, es menysprea 
l'opinió dels civil». La descripció es presenta despullada de context, gairebé 
totalment en el segon cas, mentre en el primer es justifica la intervenció, 
»implement per la sospita d'amenaça sobre l'imperi indi. No cal remarcar, 

"••obre la m u n dlk*bil¡Ut i la incompetència militar britàniques demostrades en aquest 
conflicte es pot consultar Geoffrey Regan, IMS, pp. 51-54 

*** Tht History on England for Elementary rdiooU for Standards V, VI, VII. I ondon, 
etc. Caatell, Pettet, Galpin and Co., 1MI, pp. J7J-1T4 

"Ernest Bowyex A ihort htttory */ modem England. ¡714-1910. (C. History of Eng 
land lor Schools in three Yolumnes). London: Mcthwen and Co, 1911, vol III, p. 309 
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per massa evident, l'etnocentrisme dels autors, que considera "cruels" i "sal
vatges" els no europeus i que, en ei segon cas, s'esborronen de la simple 
equiparació entre "cultes cavallers polonesos" i "salvatges" sudanesos. 

La llarga tradició nacionalista i militarista de l'imperi alemany es re
flecteix inevitablement en el sistema d'ensenyament del Segon Reich. En un 
text del 1903, Gustav Vendt afirmava que, 

"L'escola alemanya ha d'educar ciutadans bont i fidels per a ta 
pàtria i per a l'Estat. S'ha de fer comprendre a cadascun dels 
ílumnes, segons la seva capacitat i edat, la nece»¿i:¿! de treballar 
per al servei del nostre poble i el nostre temps221". 

Bo i fonamentant-se en d'altres autors, la mateixa 8. Peters subratlla el 
concepte d'història heroica que es transmet a través de l'ensenyament escolar, 
en el qual es privilegien per damunt de tot, els aconteixements bèl·lics. El 
concepte de nació és dinàmic i agressiu i s'adjudiquen valors negatius a les 
altres nacions o Estats (B. Peters, 1977, p. 86). 

El director de l'escola reial de Quedeinburg escrivia, el 1904, que, per tal 
de potenciar les forces armades, calia ensenyar religió, llengua alemanya i 
història: 

"per mitjà d'aquestes tres facetes de l'educació es promocionaran 
les virtuts de tots els ciutadans. Aquestes virtuts faran d'un jove 
recluta un soldat temeros de Déu, amb una fidelitat indiscutible 
pel Kaiser i pels seus senyors, junt amb el sentit de l'honor, de 
l'obediència, amb el poder de dominar els seus sentiments i, al
hora, comprendre i complir totes les ordres233. 

Els llibres de text publicats per a ús de les escoles alemanyes entre els 
anys setanta del segle passat i la vigília de la Gran guerra confirmen les 
h'nies ideològiques esbossades. En efecte, els llibres de lectura escolars no 
sols contenen grans quantitats de textos de temàtica bèl·lica sinó que incitis 
hi ha Uibres dedicats específicament a ía poesia patriòtica233. 

"Gui ta* Vendt: Didaktik und Methodik de* deuUchen Unterrichte, Mimic, IMS, La 
cita proceden de B. Pete», 1ST?, pp. IS-M 

W , H . Lorcas, citat per Barbara Peter, ItTT, p. IT 
wäVegi*» per exemple: Hundtrtfünjitf Vattrländuche Geeichte für patnatuehe Schul

terte. Colònia, J B Bachern, 1179. Aquest i el» »hies llibre« escolan alemany« citats, 
igual com el treball de B. Peter, el« he pogut consultar grides a l'extrema amabilitat i 
paciència amb què vaig ser rebuda pel personal del Georg-Eckert Institut de Braunschweig, 
i, més especialment per Frau Gisela Tetstler 
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Ea una antologia de la prosa alemanya publicada el 1913 n* Grimmel-
shausen, Goethe i Herder comparteixen el seu espai amb Otto von Bitmark, 
el comte Helmuth von Moltke, tres Kaisers i Colmar vom der Golti i Albrecht 
von Roon, és a dir, els màxims dirigents polítics i militars del Reich. 

Barbara Peter (1977) analitxa lVvolució de la presència de la poesia 
bèl·lica als llibres de lectura escolars alemanys i hi troba, al llarg del segon 
Reich, el pas del p^uomini del tema de la guerra d'alliberament contra 
Napoleó al de la guerra francoprussiana. Durant la Primera Guerra Mundial, 
es »oinarà, però al primer dels temes citats (pp. 15-18). Els títols d'alguns 
dels poemes més repetits a les antologies ens donarà una idea aproximada 
de les tendències predominants: "El bon camarada" (Unland), "La batalla 
de Leipzig" (Arndt), "Cant matinal del genet" (Kauff), "En la mort de 
Scharnhorst"), "El cavall de Gravelotte" (Gerok), "El timbal" (Besser), 
"La Guàrdia del Rhin" (Schn<eckenburger), "Trompeter, toca!" (Weitbrecht), 
"Anno Domini 1812" (Dehmel), etc. Aquests textos havien de servir, segons 
el ja citat director d'escola H. Lorenz, per a 

"omplir per sempre les ànimes de les generacions futures de l'a
legria il·limitada pels combats". 

(B. Peter, 1977, p. 87). 

Un cop iniciada k Gran Guerra, els escolars alemanys es trobaran nous 
llibres de lectura a les mans, adreçats, aquesta vegada, a explicar-los la 
versió oficial del conflicte. En aquest sentit són il·lustratives les "lectures 
de guerra. Descripció de l'experiència dels vuit primers mesos de la guerra 
mundial" o el "Per la Pàtria. Llibre de lectura de guerra per a les escoles ale
manyes", ambdós del 1915225. Hi predominen les descripcions de les batalles 
guanyades pels alemanvs al front oriental, sobretot Tannenberg, i la glorifi
cació de Hindenburg. 

4.4.- El fracàs de l'oposició a la guerra 

n% Deuttctie Mtt§ttr-pro$a: Bin ¿escauen «en Edvard Engel Braunschweig i Berlin, G. 
Wettermann. 

, M E b tíloli originals són respectivament: Kr\tg$lesu$tücke, fWeenuir und Dantellugen 
au» den erf ten acht Monaten dti Weltkriege §. Breda«, Femindand Hirt, It 15, i Für t 
Vattrland. Knegilt$ebuch /fir deutiehe Schulen. Berlin, Deutsche Landbuch handlun|. 
Gmbh, 1915 4quest darrer és dedicat als do» fills dels editors, Friedrich Sonare« i Hans 
Lembke morts amb dos dks de diferència, el novembre de 1914 
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Fins aquí hem anat revisant tots aquells factors que havien contribuït 
a potenciar les actituds bel·ligerants, nacionalistes i militaristes a Europa 
i que, é 314, havien ajudat a empènyer cap els camps de batalla milions 
de soldats, voluntaris o no: la premsa periòdica i la literatura popular, els 
intelectuals i la propaganda estatal, les esglésies i l'escola. 

Però és dar que aquestes tendències no fruïen del monopoli dels esper
its. Els països bel·ligerants vivien clivellat! per greus oposicions internes 
—ideològiques, polítiques, econòmiques- i els governants tenien clara con
sciència de la presència de 1 "enemic interior", que podia concretar-se, per 
exemple, en l'amenaça internacionalista, antimilitarista o pacifista. Intelec
tuals, burgesos i, sobretot, obrers, s'adscrivien a tendències com aquestes 
que, d orant dècades havien preconitzat on seguit d'objectius oposats als 
que regeixen la guerra. L'internacionalisme valorava poc les diferències i les 
fronteres que separaven els Estats i molt la solidaritat de classe entre per
sones i grups d'origen nacional o estatal diferent; l'antimilitarisme s'oposava 
al creixent poder dels exèrcits, als seus pressupostos astronòmics, al tracte 
donat als nois que feien el seu servei militar obligatori. El pacifisme pretenia 
la resolució dels conflictes per vies no bèl·liques i s'oposava a la guerra amb 
diversos graus d'intensitat. Els tres corrents d'opinió podien coincidir en la 
mateixa persona o grup. 

Alguns corrents ant¡bèl·lics tenien arrels en les classes mitges o en or
ganitzacions no classistes. Molts liberals s'identificaven amb la causa de 
l'internacionalisme, les llibertats civils i l'antimilitarisme, i recolzaven les 
conferències internacionals de l'Haia en favor de la pau. Hi havia esglésies 
cristianes que s'oposaven a la guerra. En molts moviments i organitzacions 
feministes i tufragistes hi havia sectors de dones pacifistes. La baronessa 
txeca Bertha von Suttner va aconseguir lectors en moltes llengües per a la 
seva novel·la pacifista A bau les armes, apareguda el 1889. Nigel Young 
(1987, p. 14) afirma que la Gran Bretanya comptava, en els anys que prece
dien el 1914, el moviment per la pau més intens de la seva història*'21'. Però 
l'antibel·licisme era molt més intens en l'àmbit de les organitzacions obreres 
i socialistes, i la Segona Internacional tenia, el 1914, prou militants en els 
països bel·ligerants com a fer-hi témer una seriosa oposició a la guerra que, 
en realitat, no es va donar. Es tricta, doncs, d'explicar perquè els corrents 
ant ¡bel·licistes varen mostrar tan poca força el 1914. Per això, analitzarem 
molt breument el seu pes i la seva evolució fins l'esclat de la guerra 

'^Sempre que et tinguin en comptf le» diferencie» en la quantitat de població i les 
dificultat- de comunicació 
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4.4.1.- M moviment obmr 

A començaments del segle XX el movií.'it obrer europeu posseïa una 
llarga tradició ant¡bèl·lica que s'havia anat aamentant sobre tradicions 
ideològiques i practiques tan diverses con. les sectes religioses inconformistes 
britàniques del segle XVII, (i molt especialment eís cuàquers) o l'antimiiita-
risme anarquista. 

La Segona Internacional havia manifestat el 1889 que la pau és 

"la condició primera i indispensable de qualsevol emancipació 
obrera" 

i, dos anys després, s'autoproclama 

"veritable i únic partit de la pau" 

(M. Rébèrioux, 1981, pp. 308 i 306). 

Denuncia la "pau armada" i el "militarisme" dels Estats europeus de 
finals del s. XIX i principis del XX, i alguns dirigents com el francès Vail 
lant, consideren el servei militar una introducció a la disciplina de la fàbrica. 
Sovint mostren oposició per l'expansió colonial europea. La guerra és con
siderava inherent al sistema capitalista mateix: 

"La vostra societat, violenta i caòtica, inclús quan vol la pau, 
inclús quan es troba en estat de repòs aparent, sempre porta en 
ella la guerra, igual com la nuvolada adormida porta la tempesta" 

havia dit Jean Jaurès a la Cambra francesa el 7 de març del 1895 (in M. 
Rébèrioux, 1981, p. 309). 

Al Congrés de Zuric del 1893, s'hi fa una declaració molt explícita en el 
mateix sentit: 

"La posició dels treballadors pel que fa a la guerra és clarament 
marcada per la resolució del Congrés de Brussel·les sobre el mil
itarisme. La socialdemocràcia revolucionaria internacional té el 
deure d'oposar-se a tot« els països i amb totes les seves forces a 
les tendències xovinistes de la classe dominant, d'estrènyer cada 
cop més el vincle de solidaritat que uneix els obrers de tots els 
països i d'actuar sense repòs per tal d'acabar amb el capitalisme, 
que ha dividit la humanitat en dos camps enemics, incitant uns 
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pobles contra «Is altres. Amb la supressió del domini de classe, 
també desapareixerà la guerra. La fi del capitalisme significarà 
la pau mundM217*. 

L'increment de la tensió internacional després de l'incident de Fachoda 
(1898) provoca algunes anàlisis sobre el perill de guerra, degudes a Rosa 
Luxemburg, Jaurès o Kautsky —que diu que la "Weltpolitik" alemanya pot 
abocar a la "Weltkrieg"—, encara que el tema no esdevé objecte d'estudis 
més detallats i generals. 

El 1907 el Congrés de Stuttgart aprova una moció segons la qual 

"en cas que esclati la guerra (els socialistes] tenen el deure d'in
tervenir per tal d'aturar-la ràpidament i d'utilitsar amb totes 
les seves forces la crisi econòmica i política que provocarà amb la 
finalitat d'agitar els estrats populars més profunds i de precipitar 
la caiguda del capitalisme". 

(Rébèrioux, 1981, p. 325). 

Des del 1911, en que la tensió es torna a agreujar, els socialistes busquen 
intensivament vies de controlar els conflictes i de mobilitzar els treballadors. 
El mateix 1911, l'annexió italiana de Líbia provoca manifestacions massives i 
el 1912, la Internacional afirma solemnement la seva capacitat per a combatre 
la guerra i manifest« que no hi ha cap altre força al món que actuí en la 
mateixa direcció. 

De tota manera, no tots els components de la Internacional comparteixen 
tendències antibèl·liques decidides. El corrent revisionista confia en el pacífic 
creixement del capitalisme i el Sr*D, el partit obrer més important d'Europa, 
arriba a proposar com a línia d'actuació votar els crèdits militars al Reichstag 
a canvi de l'ampliació de les llibertats a l'imperi alemany. De més a més, hi 
ha una tendència prou estesa que diferencia la guerra ofensiva de la defensiva 
i considera legítima aquesta darrera. 

Gran part de la socialdemocràcie. alemanya 'robava que fóra absoluta
ment legítim i necessari defensar el país en cas d'»nvasió russa. Bebel havia 
dit ja el 1891 que 

"el sòl d'Alemanya, la mare pàtria alemanya, ens pertany a les 
masses tant o més que no als altres, i si Rússia, campiona del 

"•"Text citat per ROM Luxemburg en el transcurs del teu judici davant d'un tribunal de 
Frankfurt (30-11-1914), anisada de fomentar la insubordinarlo i la deserció de les tropes 
del Reich Reproduït a Rosa Luiemburg, 1977, p, 249 
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terror i la barbarie, atacava Alemanya per tal de destrossar ' i i 
destruir-la, (...) a nosaltres CAS afecta taut com a aquel's que la 
dirigeixen128. 

Després de la crisi d'Agadir (1911), mentre els alemanys no veuen perill 
de guerra, Jaurès i Vaillant s'angoixen cada cop més. Malgrat aquesta di
visió, la Internacional pren ferms acords contra la guerra el 1911 i el 4912. 
El 1911, alguns socialistes, com el belga Vandervelde, mantenien el seu op
timisme: 

"A l'Europa actual, hi ha massa forces pacifistes, començant pels 
capitalistes jueus que sostenen les finances de molts governs, i 
acabant pels socialistes, que estem ben decidits a impedir la mo
bilització de les nacions, i, en cas que se'n sortissin, a saltar al 
ganyot dels governants229". 

En definitiva, i més enllà de les declaracions retòriques, el socialisme eu
ropeu no presentava alternatives coherents ni homogènies per cas d'eventual 
perill de guerra. 

4.4.2.- L 'anUmüttart$me 

L'exèrcit és objecte d'atacs específics i és a França on es donen els corrents 
antimilitaristes més consistents d'aquest període. 

Si deixem de banda l'antimilitarisme de tipus exclusivament literari. J.J. 
Becker (1973, pp. 14-17) fa distinció entre dues tendències. La primera, 
hereva de la tradició humanitària de la fi del Segon Imperi, equipara el 
servei militar obligatori a un flagell social, font d'alcoholisme i de malalties 
venèries. Aquest corrent, lligat al socialisme, accepta la guerra de defensa 
nacional. Per això, el seu principal portaveu, Jean Jaurès, proposa un sis
tema alternatiu a l'exèrcit permanent, les milícies, tema que desenvolupa en 
un llibre anomenat L 'Armee nonve/Je230*'. Jaurès proposa un exèrcit que 
sigui "l'arma de la democràcia", "pacífic, defensiu i vigorós" i que tingui 
com a objectiu 

J "Ciut p « Junes Joll, 19S3, p 2?5 
"*Cit»t per Jaimes Jail, 1M3, p. 124 
7 M l'Armét nourelkés l'edició públ.ca d'un annex redactat per Jaure» com • complement 

de la »era proposta a la Cambra francesa, feta la tardor del 1910 
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"la protecció de la independencia nacional per a la lliure evolució 
«k la justicia social". 

(Roger Caillois, 1975, ¡v 101). 

Per a Jaurès no hi ha antinomia entre exèrcit* democràcia: 

"Eies i pobres, amos i obren, eb intelectual* més refinats i els 
homes més ignorants i sen*ills, són sotmesos a la mateixa obli
gació, participen com a soldats a la mateixa vida, carreguen el 
mateix fardell. Totes les professions, totes les classes es confonen 
sota la mateixa llei i la mateixa disciplina en el mateix deure, el 
mateix sacrifici, el rrtatt:x perill (...)" 

(Rog*/ Caillois, 1975, p. 154). 

Un altre torrent, més radical que l'anterior considera que l'exèrcit és un 
dels principis de la societat burgesa, i el fa objecte dels seus atacs, sobretot 
per Fus que en fa la classe dominant com a instrument per a trencar vagues. 
En efecte, durant els primers anys del segle, i semblantment al que es feia en 
molts d'altres països, la Franca republicana, que disposava d'escasses forces 
policials, utilitta l'exèrcit en el seu lloc,'. la seva actuació provoca nombroses 
víctimes. Les crítiques més constants contra l'exèrcit francès procedeixen de 
la CGT, sindicat revolucionari de caire anarquista. 

La CGT ja havia decidit el 1900 no deixar desemparats els seus adherents 
en l'èpo:a en què feien el servei militar, i, a imitació de l'Església, organitza 
centres d'acollida pels reclutes, prova d'evitar que oblidin el seu ofici i perdin 
el gust pel treball i d'impedir que usin les seves armes contra els seus ger
mans de classe. El pes d'aquesta institució, anomenada "Lc Son du Soldat 
augmenta a partir del 1911. 

La xifra de desertors i insubmisos frarcesos que augmenta des de finals 
del segle XIX, justifica la preocupació de les autoritats republicanes2". Una 
llei, la Berry-Millerand, aprovada per la cambra francesa el març del 1912, 
condemnava a fer el serva militar a la Section d'Exclus, és a dir, gairebé en 
règim de treballs forçats, tots aquells que haguessin estat condemnats a entre 
tres i sis mesos d'empresonament per culpes de difamació o injúries a l'exèrcit 
o per instigar a la deserció. Qui en tingués més de sis, el condemnaven als 
batallons de l'Àfrica. Aquesta llei, plantejada per sorpresa, es vota sense 

, J JI90-1900: 1.900 i 4.000 reapeetiwmetit; 1902-1904: 2.200 i 5.000; 1909-1911: 2«00 i 
10.000. El 1911 hi havia »0 000 individus que eh btucavcn per manca de compliment dels 
teva árate» militan (J S Becker, 1971, p. 3? 
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oposició socialista. L'increment dd servei militar en un any, el 1913, provoca 
tortes protestes. 

De fet, i com assenyala Pierre Renouvin, l'hostilitat contra l'exèrcit en 
tant que instrument de repressió no significava el refús a participar-hi en de
fensa del territor en cas de guerra. Però l'administració tendia a confondre 
anti-militarisme i antipatriotisme232. Aquestes dues tendències coexistien, 
només, en els casos de militants radicals, sindicalistes revolucionaris o anar
quistes, relativament nombrosos a la França d'aleshores. 

Els dos fragments següents són una mostra de l'agitació antimilitarista 
francesa de l'època qtie tractem. 

"Als soldat»: (...) Sabeu d'alguna cosa més colpidora que l'existència 
d'aquests desgraciats que s'arrenquen del seu camp, del seu poble, 
i que els llencen, durant dos anys, en una caserna, lluny dels seus, 
lluny de tot allò que s'estimen, condemnats a viure amb d'altres 
homes tan de plànyer com ells? Què voleu que li quedi de reserva 
de força a un país quan, en 20 anys, tots els homes hauran passat 
per aquest terrible adreçador?'' 

Edouard Drumont 

(...) "L'exèrcit és l'escola oel crim". 

Anatole France, de l'Acadèmie francesa. 

(...) "Si els pobles se servissin de les seves armes en contra 
d'aquells que els han armats, la guerra fóra morta" 

Guy de Maupassant 

"Soldat, reflexiona i treu-ne conclusions2M". 

"Durant tres anys, esteu tancats a la caserna, retirats del món 
que produeix i viu. Sou màquines, no podeu respondre ni a la 
injúria més grollera del primer imbècil que passi, guarnit amb un 
o més galons. Heu d'obeir les ordres més idiotes! Tot això és 
embrutidor per força. Malgrat tot, no us descoratgeu. Aneu a 
les Borses de Treball, aneu a les Biblioteques i les Universitats 
populars. Només allà hi trobareu afecte sincer i l'acolliment més 

5S,Prd*ei • Lt Carntt B, d- 1.2. Becker, 19T3 
"* Cartell editat per les "Ciuteriet Populan«»" dels districtes X i XI, 1909, reproduït • 

J.J. Becker, 1973, annex. 
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fraternal. (...) Si un dia us calgués d'anar contra un enemic qual
sevol, germans desafortunats, explotats d'un altre país, sabríeu 
actuar conscientment i per allò que us dicta la raó. 

Si un dia us calgués auar contra els camarades que lluiten contra 
la rapacitat patronal, que reivindiquen una mica de benestar, que 
reclamen un xic de llibertat, també sabríeu què hauríeu de fer. 

(...) Refusareu obeir si de vosaltres en volen fer assassins! 

La vostra consciència de treballadors us impedeix de disparar 
contra d'altres treballadors. 

Si s'us envia a les vagues: 

No dispareu peu214!". 

4.4.3.- L'acceptactó de la guerra 

Ja és un tòpic dels llibres d'història el dir que la crisi de Sarajevo gairebé 
ningú no la va interpretar com a possible causa d'una conflagració major. 
De crisis "orientals" i "balcàniques" n'hi havia hagut moltes, i els europeus 
gairebé s'hi havien avesat. El juliol del 1914, cada país estava abocat a les 
seves notícies pròpies —el problema irlandès a la Gran Bretanya, el procés a 
Mme. Cailloux a França, etc.— i 1« majoria de la població es capficava més 
aviat per les qüestions més properes, com és ara la collita. De manera que 
l'esclat de la guerra fou veritablement sorpresiu i ràpid: el temps que va des 
dels primers rumors de crisi greu fins l'esclat de la guerra amb prou feines 
ocupa el mes de juliol. La velocitat a que anaven els aconteixements que, 
a més, sovint eren secrets, afavoria l'autonomia d'actuació dels governants i 
privava d'informació i de capacitat de decisió no sols el gruix de la població 
sinó, en alguns casos, els parlaments i tot. 

En aquestes circumstàncies, a la incoherència de les propostes ant ¡bè
l·liques de la Segona Internacional se li ha d'afegir l'ínfima capacitat de 
maniobra de les organitzacions de treballadors, que no tener el temps neces
sari per a reaccionar davant dels aconteixements i d'actuar en conseqüència. 
Les proclames antibèl·liques, més retòriques que no pas fonamentades en 
veritables conviccions esvaeixen la seva influència davant la sòlida integració 
de la major part dels obrers en les seves respectives societats, oi més quan 

w Georg« Ywtot (CGT). U -iou»e«u f**»*«/ du soldat (191J). Ttattcrit »: Bouillon, 
Sokn i Brunei, 18¿8 19¡4 Paría, Bordas, 197«. p. 213 
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els governs han aconseguit fer veure a la majoria de la població que els 
aconteixements es descabdellen moguts per l'agressió exterior. 

El 28 de juliol es donen, a V Unter ¿en Lmden de Berlin, xocs entre els 
xovinistes i els manifestants contra la guerra, i hi ha una colossal manifestació 
a Leiprig amb la consigna "a baix la guerra!" (Canten, 1982, p. 14). Però l'I 
d'agost té lloc a la mateixa ciutat una aova manifestació, ara en favor de la 
guerra, i a la qual hi assisteixen nombrosos membres de l'S.P.D. L'ambient 
s'ha tornat tan favorable a la guerra que Clara Zetkin (SPD) a Stuttgart 
no pot ni organitsar un míting contra el seu esclat (Gerd Krumeich, 1990, 
a, p. 7). La mobilitsació russa i l'amenaça d'invasió de la Prussia oriental, 
hàbilment esbombades pel govern, havien actuat sobre l'esquerra alemanya 
i els socialdemòcrates, considerats fins aleshores com a "mals i indignes ale
manys" es pensaven que ara, finalment, serien dignament considerats a causa 
del seu decantament patriòtic (Carsten, 1982, p. 17). Aquest desig de tren
car els enfrontaments socials i d'aconseguir la unitat nacional, que procedia 
d'una mena de cansament històric a causa de la continuada hostilitat de 
què eren objecte, materialitzada, per exemple, en les lleis antisocialistes del 
1878, no és exclusiva dels socialistes alemanys. Gustave Hervé, director de 
La Guerre Socale, que havia repetit tantes vegades que "cap pàtria no es 
mereixia que per ella es vessés ni una gota de sang obrera" envia una carta 
oberta al ministre de la guerra francès i li diu: 

"Com que em sembla que Franca w '..a fet l'impossible per tal 
d'evitar la catàstrofe, us prego que, com a favor especial, m'in
corporeu al primer regiment d'infanteria que marxi cap a la 
frontera215!". 

Molts dirigents obrers belgues es presenten voluntaris el tres d'agost del 
1914. Un dels més coneguts d'entre ells, Henri De Man, que es definia a si 
mateix com a "neutral, pacifista, intemacionalista i antimilitarista", confessà 
més tard que "havia estat arrossegat per un moviment de l'instint" i que 

"el poble a què pertanyia es trobava condemnat a batre's; la idea 
de no compartir la seva sort em semblava inconcebible". (Jean 
Stengers, 1990, pp. 82-93). 

Pel que fa als laboristes britànics, en la seva actuació parlamentaria mai 
no es varen oposar de debò a les demandes liberals per a incrementar les 

n>Tr«ascrU per Roger Mwtut du G«rd, UTS, V, p. 107 
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despeses militars malgrat la pressió de l'Independent Labour Party, de Keir 
Hardie i Ramsay MacDonald. De me« e més, els representants laboristes 
de la construcció naval i els arsenals t o ó t e la desocupació. Sovint, quan 
calia votar, simplement s'absentaven de la Cambra. Els sindicats britànics 
compartien l'entusiasme per l'increment de la capacitat de defensa de la Gran 
Bretanya pròpia de la postguerra bòer i, quan l'Imperial Institute proposa 
un sindicalista per a un càrrec dini el seu Board of Governors, el comitè 
parlamentari del Trade Union Congress n'està tot orgullós-'*\ 

Si els »ocúildemòcrates akmanys haguessin votat en contra dels credits 
de guerra, la indignació popular hagués estat unànime i, segons Karl Lieb
knecht, allò que argumentaven els seus companys de partit per votar a favor 
era que l'SPD no podia nedar contra el corrent popular, deixar-se arraconar 
ni quedar fora de la llei i que, a més, lluitant contra Rússia afavorien la fi 
del tsarisme, igual com els progressistes francesos dirien que lluitant contra 
Alemanya precipitarien la fi del militarisme prussià. 

Cal tenir present que la reacció dels socialistes i sindicalistes francesos "n 
favor de la pau fou, segons J.J. Becker (1990, p. 36) més forta del que s'ha 
reconegut, però la tàctica de Jaurès. "fonamentada en Facció internacional 
i en el convenciment de la voluntat pacífica del govern", la frenà. De tota 
manera, l'opinió popular no influeix gens les decisions del govern. 

És així cora, a l'Europa de l'agost del 1914, es varen sentir molt poques 
veus contràries a l'aventura militar que aleshores s'engegava. 

A l'imperi alemany, com al rus, alguns membres de la Social democracia, 
la seva facció més radical, foren els únics a votar contra els crèdits de guerra. 
Dos anys desprès. Rosa Luxemburg diria amb amargor: 

(...) "d'ençà que l'enomenad*. opinió pública ha començat de 
jugar algun paper en els càlculs dels governs quan i on hi ha hagut 
alguna guerra en què el partit bel·licista no hagi tret l'espasa de la 
beina única i exclusivament en defenia de la pàtria i de la justícia 
de la pròpia causa davant l'atac vil del malvat enemic? és una 
llegenda tan pròpia de la guerra com la pólvora i el plom. £1 joc 
ja és veli. L'única cosa nova és que el Partit Socialdemòcrata en 
faci part". 

(R. Luxemburg, 197?, p. 286). 

"'Dongl«» J Netrtoa: Brtíuh Lmktmr, turopean $ortaliim and ike itruggtr for ptact 
1889 1914 Oxford Univ Prwi, IMS, romcnUt per Jill Liddington • Hiitorv Workshop, 
aun 25. 1988. p. 112 
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A la Gran Bretanya, només llndependent Labour Party "manté 1 honor 
internacionalista" i s'oposa, ja d'entrada, a la guerra. El 6 d'agos t fan públic 
on manifest en el qui diuen: 

"Treballadors de la Gran Bretanya: no teniu cap disputa amb els 
treballadors d'Europa. Ells no en tenen cap amb vosaltres. La 
disputa és entre les classes dominants europees. Nofafm voitra. 

(...) aquesta no és la vostra guerra". 

(Carsten, 1982, p. 26). 

D'altra banda, el mes d'agost es constitueix a la Gran Bretanya la l'mon 
of Democratic Control, que aplegava persones molt distingides, incloent hi 
membres del Parlament i un ex- ministre. S'hi comptaven: Norman Angelí, 
Ramsay Mac Donald, Bertrand Russell, Charles Trevelyan. etc. La seva ore 
tensió és atacar la diplomacia secreta i proposar alguns fonaments de cara a la 
futura pau: control de la producció d'armaments, reducció dels mateixos, cap 
conquesta sense plebiscit, cap tractat sense sanció parlamentària, renúncia 
a la política d'equilibri de poder, etc. (Carsten, 1TO2, pp. 30-31). 

Simultàniament, i com a derivació lògica de la bel·ligerància per la que 
opta bona part dels militants antibèl·lics, la majoria d'aquestes organitza 
cions es divideixen o s'esmicolen. Les sufragistes britàniques se separen 
en dues fracción? inconciliables; la majoria de les esglésies opten per la 
bel·ligerància o l'aquiescència davant la guerra i inclús alguns cuaque« ser 
veixen a l'exèrcit; els anarquistes queden bocabadats quan Kropotkin anun
cia a Londres el seu recolzament al bàndol aliat. 1914 ha vist la mort de 
la baronessa von Suttner, premi Nòbel de la Pau de 190S, l'assassinat de 
Jaures, la mot: de Keir Hardk, dirigent de llndependent Labour Party i el 
militant pacifista més notori de la Gran Bretanya 

Mentre els observadors més raonables es miren esferelts allò que consid 
erm una bogeria col·lectiva una "orgia brutal* en opinió de B. Rüssel237, 
els que confiaven en el protagonisme de la classe obrera o, simplement, en el 
valor de la pau, són víctimes d'una immensa tristesa i amargor, simbolitzades 
per dos personatges de la saga dels Thibault de Martin du Gard, Jacques 
Thibault i Mourlan. A la novel·la de M. du Gard, una petita colla d'activistes 
carreguen un avió amb propaganda ant¡bèl·lica destinada als combatents de 
tots dos bàndols: 

""»"Caita ú d«ri NatsssTäTusÄts M IS VI!I 1914. i r a n i a . « IWoMèioavafta de 
Rundí, 1990, II, p 52. 
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(...) "DEMÀ, a I* mateixa hora. QUAN SURTÍ EL SOL,! 
sot i alemanys, TOTS ALHORA, en un mateix impuls d'heroisme 
i amor fraternal, alcen les vost res mans, llanceu les vostres < 
i fira el mateix crit d'alliberament! 

"TOTS DEMPEUS, CONTRA LA GUERRA! PER A IMPO 
SAR ALS ESTATS LTMMEDIAT RESTABLIMENT DE LA 
PAU! (...). 

Simbòlicament els fullet» cremen dins Favié i els combatents ni tan sols 
els poden llegir (M. du Gard, 1975. VI, p. 25). 

Si hem de creure l'opinió de Bert rand Russell la major part de la gent 
estava a favor de la guerra: 

"Al llarg d'aquest dia (2 d'agost del 1914) i els següents vaig 
descobrir amb p a n sorpresa que als homes i dones corrents els 
agradava la perspectiva d'una guerra. Ingènuament, jo m'havia 
cregut allò que afirmaven la majoria dels paciistes: que les guer
res les imposaven per força governs despòtics i maquiavèlics a 
una població reticent. En els darrers anys, havia constatat amb 
quina cura mentia sir Eduard Grey per tal d'evitar que e' públic 
conegués els mètodes que usava per a comprometre'ni a ajudar 
França en cas de guerra. Amb tota innocència, jo em pensava 
que quan la gent descobrís com els havia mentit, s'enfadarien; en 
comptes d'això, es van sentir agraïts, atès que els havien deslliu
rat de la responsabilitat moral". 

(B. Russell, 1990, p. 14). 

Potser aquestes afirmacions es podrien generalitiar als altres països be
l·ligerants. 

Una de les conseqüències més notòries de que la majoria de les insti
tucions assumissin la necessitat de la "defensa nacionaj" és allò que s'ha 
anomenat "t/mton Sacrée", "Burgfrieden0 o més adequadament, "treva de 
partits" tal .om s'anomenà en el seu moment i que consisteix en 

"la incorporació general a la defensa i la voluntat de concórrer-hi 
inrlus en companyia d'aquells de qui els separaven barreres qu«, 
pocs dies abans, semblaven insuperables". 

(J.J. Becker, 1990, p. 3T). 
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Aquesta treva deixa en suspens —en condicions diferents segons els paï
sos— els enfrontaments interns, de 1« mena que fossin i, durant on període 
més o menys llarg, permetran que el pais faci la guerra a l'enemic exterior 
sense haver de comptar amb l'inte.ior. Aquest fragment d'un diari social-
democrat a alemany en dona una mostra: 

"mentre la qüestió sigui només la victòria o la derrota, totes les 
altres qüestions passen a segon terme, incloent- hi la qüestió de 
la finalitat de la guerra. És » dir, de moment desapareix tota 
diferència de partits, classes i nacions dins de l'exèrcit i de la 
població23*. 

En aquest context, d'entusiasme i d'il·lusió per la guerra que havia de 
dur la victòria "abans de Nadal" i d Vxultació per la comunitat retrobada, la 
quantitat d'homes de totes les edats que es presenten voluntaris *% enorme. 
Allà on més criden l'atenció és a la Gran Bretanya, degut a la manca d'txèrcit 
permanent massiu. Allò que resulta interessant és la composició social dels 
voluntaris britànics: mentre la indústria ofereix només el 28empleats de les 
finances o les profess:ons liberals s'hi presenten. Jay Winter (1988, pp. US-
IIS) ho explica pel fet que, mentre als obrers industrials seis plantejaven 
greus dubtes en cas d'allistar-se (qui es cuidaría de la seva família? que hi 
hauria feina per a ells, quan tornessin del front? ...) ies classes mitges tenien 
més assegurada la subsistència, comptaven amb tradició militar familiar, 
havien rebut nocions d'instrucció a l'escola o a la facultat i compartien la 
cultura d'afirmació imperial i nacional i les il·lusions envers el que gairebé 
tothom imaginava que seria la guerra. Per això, Winter considera que, el 
1914, l'exèrcit britànic no era una materialització de "la nació en armes", 
esbiaixat com quedava des del punt de vista de la seva composició social. 

També a Bèlgica, que tot just havia estrenat la conscripció universal 
el 1913, vk veure com U afluïen entie 12 i 20.000 voluntaris que, segons 
l'historiador Henri Pirenne, testimoni dels fets, eren 

"obrers, estudiants universitaris, joves de tota classe i condició, 
gairebé tots pertanyents a 1* població urbana Els camps només 
hi participen feblement. La commoció moral desfermada per la 
guerra no els podia trasbalsar tan profundament com a les classes 
intelectual* i industrials, més sensibles, més nervioses, més acces
sibles a l'idealisme patriòtic i, a més, més directament afectades 

1MDt* Neue let!, 25 IX-19H citat pn ROM Luirmbur|, »TT, p. »42 
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per l'aturada brusca dels negocis i més íntimament lligades a 
l'existència nacional'1. 

(Jean Stengers, 1990. p. 85). 

De {'entusiasme de les poblacions urbane», i, més concretament, dels 
estudiants, n'han quedat molts testimonis. La juxtaposició dels dos següents, 
que pertanyen a does persones de vida i idees molt contrastades, pot il·lustrar 
aquest estat d'ànim239: 

"L'endemà al matí em presento a artilleria. El metge m'examina 
i sacseja el cap. Em fa por que no m'admetin, li dic que les 
aparences enganyen, que sóc fort i sa i que cal que m'admetin 
perquè jo vull anar a la guerra. El metge somriu bondadós i em 
declara apte. 

(...) A mitjan agost sortim de Munic coberts de flors i acompa
nyats de dones i canalla. 

(...) En plena nit, una veu ens desperta esverats. Travessem el 
Rhin. Ens llevem de cop i obrim les finest rel les Sota nostre, 
negre i silenciés, passa el Rhin. Els cadets desembeinen el sabrt. 
"Atenció!" crida un. I un altre es pota a cantar La guàrdia del 
Rhm. El seguim a cor i brandem amenaçadors els nostres tutelis. 
Sí, vivim en estat d'embriaguesa emocional; les paraules "Ale
manya", pàtria", "guerra" posseeixen un poder màgic quan les 
pronunciem, no es volatilitzen, planegen en l'aire, giren entorn 
d'elles mateixes, s'inflamen i ens inflamen". 

(Ernst Toller, 1%7, pp. 50 51). 

"Els soldats cantaves, enmig de les seves files sTii havien in 
t rodin t senyores i noies i els guarnien amb flors. Des d'aleshores 
he vist moltes multituds arravatades d'entusiasme; cap no ha 
estat tan fondo i poderós com el d'aquell dia. 

L'endemà al matí me'n vaig anar a la caiema del 74è Regimen». 
d'Infanteria, i el vaig trobar assetjat per milers de voluntaris. Era 
impossible del tot avançar enmig d'aquella multitud. Fiuabnent, 

'El primer et d'Erm! Taller (1ÍSJ 1919J, eairipta* jueu alemany, MCWIMU, esdevingut 
rr»n de la «ewe experièiiria bèl·lica. Erm* Jung« (IMS) a qui rns hem referit 

taute» vegades, ja no neeemtta pmeatar», per« convé recordar que després de la Primera 
Guerra mur.iial fou un redactor destacat áe Stahlhtlm i un bel·licista convençut 
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el tere« dia mig /xonseguir d'arribar fin» el 73è. Regiment de 
resellers; allà em vàrem declarar apte i en vàrem inscriure a let 
llistes 

(...) De fet, només hi havia ona cosa que m'amoïnava; m'angoi
xaven les notícies de les nostres victòries que els diaris oferien. 
Segons ells, algunes patra'ks de la cavalleria alemanya ja havien 
albirat le. torres de Paris bi les coses anaven progressant així, a 
nosal'res, què ens quedaria? Doncs nosaltres també volíem sentir 
d xiulet de ies bales i viure aquests instants que podem qualificar 
com el bateig pròpiament dit del taró ï*M^ 

Però s'ha de tenir present que la pressió social és també responsable en 
gran mesura de l'enorme quantitat de voluntarr, i hem de reconèixer que, 
en alguns casos no ho són ben bé. A la Gran Bretanya, algunes dames de 
classe mitja aturaven pel carrer els nois en edat militar, els reptaven per 
la seva manca «le coratge i els avergonyien bo i donant los una simbòlica 
ploma. Ai principi de la novel·la d'Erich Maria Rrmarque, Res de nou a 
l'oest el mestre de la classe a què assisteixen els protagonistes, Kantorek, els 
empeny a allistar-se: 

"Kantorek en les hores de gimnàstica, ens va clavar discursos i 
més discursos Ans que tota la nostra classe, amb ell al cap, va 
anar al Comandament de] districte a all'Uar -e. Encara el veig 
davant meu com li espurnegen els ulls darrera els vidres de les 
ulleres i ens pregunta amb veu commosa; —oi que hi aneu tots, 
nois? Aquests pedagogs tenen massa sovint llurs icntiments a la 
butxaca de l'armilla és veritat que així, pod«n distribuirlos a 
qualsevol moment. Pert., de tot això, aleshorer nosaltres no en 
teníem cap idea. 

Un de nosaltres, és cert, dubtava i no v**Ua pas venir. Era en 
Josep Behtit, un xicot gras i bonifaci. Després, però, es va deixar 
convèncer. No podia pas fer res més. Potser n*hi havia d'altres 
que pensaven com ell, però no era gaire fàcil de sortir se'n bé, 
car, en aquell temps, àdhuc el pare i la mare tenien a ptoit ei 
mot "covard" per a llançar- vos-el a la cara. I es que, aleshores, 
ningú no tenia ni el presentiment d'allò que • .nava a passar. 

Jtutgtr, "11 eMaUMo d« la fuer?« èt 19M" a: Temptitadu d« acera. Barcelona, 
TUKJUÍ-U, 1987. pp 447 448 Edicto onginal. 1934 
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(...) I m particular que Beam caigués dels primers (...)". 

(Remarque. 1968, pp. 23-24). 

També Weeper Smart, un personatge novel·lesc de Frederic Manning, 
explica en una discussió entre soldats al front que els objectius de la guerra 
no li interessen i que ell s'hi «a allistar 

"perquè, els diumenges, quan anava a passeig amb la xicota, se'n 
donava vergonya" 

i que, si ara fos a fer, tant se lí'n donaria, de la vergonya: 

"ja no em queda orgull, nois, ve't acoi la bona veritat-'"". 

4.4,4.- La reacció popular a la mobilització 

Lnndubtable entusiasme demostrat pels europeus l'agost del 1914, i, més 
exactament, per la població urbana —tal com explicavs Henri Pyrenne— ha 
donmt Uoc a una imatge extrapolada, estrafeta, podríem dir, -' causa de la 
seva generalitsació. D'Alemanya, per exemple, n'ha prevalgut la imatge 

"ie la massa que crida d'entusiasme a les places, la foto dels 
reclutes que s'allisten, que marxen plens de flors. 1, després, la 
imatge del tren cobert de rètols gnixats que diuen "a Paris la 
punta del IUÏU sabre vibra de plaer**, i que duien el missatge de 
la guerra curta i joiosa". 

(Gerd Krumeich. 1990 a, p. 67). 

Hores d'ara, però, aquesta versió es ,>ot matisar molt a partir d'algun« 
estudis fets amb el designi d'esbrinar Testat d'ànim de la majoria de tes 
poblacions, 

A França, el deret de mobilittadó provoca una primera reacció d'estupe
facció, segons J.J. Becker (1990, p. 36). Als mestres de les escoles franceses 
se'ls encomana una enquesta sobre la reacció de la ciutadania i les frases 
recollides arreu del país mostren *·consternació,, "tristesa" o "sorpresa" més 
que no pas entusiasme. "Hen's aquí que ja toouen a morts pels nostres 
»cois* dia una veleta de Saint-Lermei, a les Cóíes du Mord, el primer 
d'agost (J«¡. Becker, 197T, p. 13). D'oposició, BO se n'hi troba, per.' 

*"La aorel U m Ver prtMtM «M, publicada d 1IM, Tnascñi • Glover i Silkw 1990 
p. #v© 
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"una gran tristesa es llegeix • totes les cates" 

es dio d'un lloc de la Cháfente. Això si: 

"Tothom pensa a complir el sen deure", 

! im wtútz laibraia. 

"M'ha semblat one els casts d'aquells que volien fer d pinxo 
sonaven fabos i que, per tal d'amagar la sei« emoció, s'havien 
Animat amb la beguda (...). S'endevina tot el que de fictici hi ha 
en aquesta alegria baladrera*. 

(JJ . Bed», 1977, pp. 20, 21,27). 

Becker conclou (1990, p. 37) que les manifestacions d'entusiasme són 
molt locEÜtsadfcS i que el sentiment predominant és la resolució de defensar 
el país. 

Per Alemanya hi ha menys estudis realitzat* però Gerd Krumeich (1990 
a) constata u»«s reaccions força semblants a les franceses. La resignació i 
l?acceptació de la ne-tssitat de defensar el pais dels russos —els terribles 
cosacs, que amenaçaven amb destruir i saquejar— es barreja amb la deso
lació dels barris obreu de tes gran* ciutats, el panic qne fa que les masses 
assetgin les caixes d'estalvis i la histèria que fa empaitar suposats espies, 
en eseene* repetides en diversos llocs —com també a França o a Austria—. 
Les esglésies s'omplen. Krameich constata el desconeixement del veritable 
sentit de la guara amb la sorprenent imprevisió pel que fa a l'atenció als 
ferits (a Düsseldorf, l'autoritat militar demana llits), i el xoc provoca* per 
la notícia de la mort deu soldats. La carta del comandament del batalló — 
"Ho ha patit gens..."—juntament amb les falses notícies i allò que Krumeich 
ittomena "la seva gestió" mantenen la població apartada de la veritat: de la 
derrota del Marne no se'n sap re« pels missatges oficials (1990a, p. 71). Allà 
on es manifesta el major entusiasme és a Berlin, ciutat de població nombrosa, 
heterogènia i inestable, més propicia a aquesta mena de desfogaments. 

A Rússia, la indiscutible onada de patriotisme que mou la "intelligentsia" 
i tes classes educades resulta declaradament aliena a tes classes populars. De 
les seves reaccioni només en* n'ha arribat una imatgt molt fragmentaria. 
Sabem que hi va haver, abans de la mobilitiació, manifestacions contra la 
guerra i que, les que hi eren a favor, ks havia organitzat, almenys en part, 
la pròpia policia tsar is ta. acostumada d'antic a actuacions d'aquest tipus 
(Dittmar Dahlmann, 1990, p- 59). La massa dels soldats mobilitzats eren 
"pagesos resignats", gens exultants de patrietLme, que 
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"no esperaven res de la guara i que no entenien perquè havien de 
lluitar en favor d'alguns serbis ofeso« (...) La guerra els provoca 
un malcontentament tord« submís, ressentit". 

{Ibtdem). 

Alguns documents excepcionals, com les notes d'un pagès soldat, anom
enat Oskin, ens mostren l'altra cara de la versió oficial sobre la mobil
ització: no fou modèlica com es pretenia. Els soldats no mostren cap mena 
d'entusiasme, no els impressionen ^ens els anuncis de victòria i molts ploren 
en pujar als trens. Encara que no es revoltessin, era evident que es miraven 
la guerra com una nova aventura inútil promoguda per les classes superiors, 
de l'estil de la de feia deu anys. 1 també hi h*gué aldarulls, es destrossaren 
botigues, s'apallissaren policies i oficials de l'exèrcit. Segons les fonts em
prades, els resultats varien: 225 morts i 18? ferits (60 d'ells, policies i oficials) 
o bé 505 morts, dels quals, 106 oficials. Els desordres són deguts a diverses 
raons: manca de menjar i de sostre adients, apropiació indeguda dels subsidis 
destinats a les famílies dels mobilitzats, requisa de cavalls i puja de preus. La 
policia tenia carta blanca per a mantenir l'ordre com fos (Dahlmann, 1990. 
pp. 59-60). Pel que fa a Itàlia, que entrarà en guerra uns mesos després, 
aquestes són les impressions d'un observador dels reclutes italians: 

"Generalment, seriosos i resignats; molts amb obligacions i pre
ocupacions familiars. Cap entusiasme patriòtic, tema obligat 
i falsejat dels corresponsals de guerra. En general, odi i mal« 
tractes als voluntaris, de fet molt escassos". 

(Ceva, 1988, p. 100). 

4.5.- El xoc amb la realitat 

4.5.1.- La decepció 

És evident que, el l¥l4 

"allò que era familiar als europeus era la idea de la guerra, no 
pas 1* seva rtalitatr, 

(James JoU, 1984, p. 195) 
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i, aquesta reaUtat, inimaginablexnent dura i dolorosa, provocara un xoc 
molt intens en els combatents. Els prejudicis es desmunten. La guerra no 
és breu, no joiosa ni, en general, heroica. Els militars professionals no resul
ten gens semblants a la imatge preconcebuda: eficaços, patriòtics, decidits, 
generosos, cavallerescos. I, inclús, els ocupants de la trinxera del davant es 
resisteixen amb tossuderia a ser els monstres de barbàrie que se suposava que 
even. A Un anno s%ll'altipiano, el protagonista no es decideix a disparar con
tra un oficial austnV des d'una posició avantatjosa, des de la qual, en veure 
com els austríacs prenen café i Can d cigarret, pensa "són com nosaltres, no 
se m'havia acudit mai..." (Emilio Lussú, 1975, p. 157). 

Ernst Toller (1987, p. 65) explica un descobriment semblant: 

"Soc a la trinxera cavant a terra amb un pic. La punta d'acer hi 
queda clavada. Faig ana estrebada i el trec de cop. Enganxat, hi 
penja un nus llardos i, quan m'acosto, m'adono que és un intestí 
humà. Aqui hi ha un mort enterrat. 

Un home mort. 

Per què m'aturo? Per qué aquestres tres paraules em fan atu
rar? (...) I, de sobte, rom si la tenebra se separés de la llum, 
la paraula del sentit, comprenc la semilla veritat de la paraula 
home, una veritat que havia oblidat, que jeia sepultada, sota 
terra. Comprenc la comunió. L'un i allò que uneix. 

Un home mort. 

No pas "'un francès mort". 

No pas "un alemany mort". 

Un home mort". 

La decepció més gran correspon a una bona part de les élites que a la 
guerra hi buscaven una vida oposada a la urbana i industrial, a l'aire lliure 
i en sana companyonia. Saludable i pastoral, com diu Brian Bond (1984, 
p. 08). Tanmateix, al firont justament s'hi van trobar el predomini de la 
massa anònima i de la tecnologia que controlava armes, equips i homes. Allò 
que havia empès molt? homes al carrer i a la guerra, l'agost del 1914, aquell 
desig de treure's de! damunt una identitat massa estreta i encaixonada, es 
retrobari en la normalitat de la guerra industrialitsada (Eric Leed, 1979, 
pp. 47-48). 

La decepció provocada pel descobrimr.it dels trets veritables i no mítics 
de la guerra queda de manifest en molts escrits deguts als combatents: 
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"(...) Si, en un somni ofegador, poguessis, tu també, passejar 

darrera el carro en què Phem llançat, 

i mirar-te els ulls blancs que es retorcen al seu rostre, 

el seu rostre que penja, com el d'un diable -lalalt de pecat; 

Si poguessis sentir, en cada sotrac, la sang 

que ves a gorgotejant dels pulmons corromputs, 

obscena com un càncer, amarga com el gust 

de fastigoses, incurables llague» en llengües innocents, 

amic meu, ja no diries amb tan gran entusiasme 

als nois que frisen per una glòria desesperada, 

la vella Mentida: Dulce et decorum est 

pro patria mori242". 

Menys macabres, però igualmt.it esplkites són les paraules de Philip 
Lark in. en aquest poema anomenat "MCMXFV": 

Mai una innocència con aquesta 

Mai, ni abans ni després, 

(•••) 

Mai més una innocència com aquesta". 

(Paul Rissell, 19T7, p. 19). 

Per a enfrontar se a totes les decepcions, al terror del foc, a la irracional
itat del comandament, a la incomprensió de la reraguarda., als combatents 
els són concedits escassos recursos. El més essencial de tots és la solidaritat, 
que nua k sort de les colles d'homes: 

Mostreu me'n dos de tan estretament lligats 

com nosaltres, pel lligam moll de la sang, 

per l'amistat, que floreix al fang, 
t,*< Wilfred Owen (il tS-ltl l): "Dak* « decorum est". L· Jon Silki«, l t l l , p. IM 
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per la mort: la varan enfrontar i vàrem trobat 

bellesa, en la mort, en l'alè dels homes morts 243 (...). 

i, tal com va dir Arthur Brywit el juliol del 191?, 

"Només del camp de batalla mateix l'odi n'era absent: només 
sofriment, resistència i infinita destrucció". 

(Vansittart, 1983, p. 187). 

4.5.2.- La reraguarda 

Les relacions entre els combatents i la reraguarda ton especialment difícils, 
fet» d'incomprensió recíproca i del desconeixement de la població civil de 
les veritables condicions del front. Aquest desconeixement es fonamenta en 
du ?s raons • implementaries: d'una banda, la sistemàtica desinformació de 
l'ojinió pública dels països bel·ligerants; de l'altra, la incomunicabUitat de 
l'experiència bèl·lica dels combatents. 

L'opinió pública dels països bel·ligerants U confon.ien artificiosament la 
inf jrmació tergiversada que difonen els mitjans de comunicació i la censura 
qu - afecta no sols les notícies sinó inclús la correspondència dels soldats amb 
la neva familia i les seves amistats. 

Un capítol especial en la configuració de l'opinió pública és el paper que 
se li confia al cinema, art gairebé acabat d'arribar a l'àmbit dels mitjans de 
comunicació de masses, i encara mut, però extremament influent i exitó.. 
Tots dos bàndols fan pel·lícules adreçades a mantenir la pròpia n.craJ, deni
grar l'adversari i exalçar l'esforç bèl·lic, amb l'ajut de figures populars, com 
Sarah Bernharat, que protagonitsa Motker$ of France el 1916'". Però, gens 

'"Robert Graves: "T*N» fusiliers", citat per Jay Winter, ltIT, p. 192 
El coBtat alemany de la & a tutr dt' M son aïtmaaytt; Salvant la hanitra 

(1914) i Inútil o la força i*t§ JeMts (Í·IS), britàniques També et fan documentals, com 
La batallo dal Sommt (1911), Arm$, Ancrt i St. Quintín (1917), t e t o quatre de Geoffrey 
Malins i T B McDavell. Altáeta (Uli), de H Pouctal i La Unté Sagrada. 1915, de 
L. Feuülade, són franceses. Ea el marc del Congrés organitsat pet la Un: ersitat de 
Barcelona e) mes de febrer del 1J92 sobre el lema "Cinema, guerra i histèria" vaig tenir 
l'oportunitat de »eure on deb primers documentals cinematografies oficials En efecte, ¡a 
doctora Armgard Schiffer-Eckhart va portar un reportatge filmat durant la guerra en el 
camp de presoners rasaos de Mühldorf, prop de Feldbach, al Sudoest de Styria (Àustria) A 
la data s'hi veia la vida quotidiana dels presoners, que presentaven un aspecte molt jotos 
i saludable 
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sorprenentment, són -Is films nordamericans els més reeixits, molts dels quak 
procedien de les novel*«» Indústries de Hollywood i d'un país que encara no 
es trobava del tot immers en l'esforç bèl·lic. De tota manera, la majoria es 
decantaren pel bàndol aliat, ja abans de la participació dels Estats Units a 
la guerra2 ,s. 

La premsa aclaparava els lectors amb notícies persistents sobre les pèrdues 
de l'adversari, però callava les pròpies. La premsa francesa, per exemple, pre
senta els alemanys com a bàrbars, covards "cap quadrats", etc. La mostra 
següent, procedent de Le Petit Journal, ens pot semblar sorprenent; corre
spon al 13 de gener del 1915 i es refereix a la regió de l'Aisne: 

"En aquesta regió, eh nostres èxits són constants, i els nostres 
progressos, diaris des de fa molt de temps. Prenem trinxeres 
i, conseqüentment, terreny. L'enemic s'hi torna amb ofensives; 
el refusem i ho aprofiten per apoderar-nos de més trossos de 
trinxera. Sempre és igual, la mateix« acció es repeteix en cada 
ocasió propkiada pel moviment ofensiu de l'enemic. Tanmateix, 
de vegades prenem la iniciativa de l'atac i cal remarcar que, en 
aquest cas com en els altres, molt rarament perdem allò que hem 
pres. Pel que fa a la superioritat de la nostra artilleria pesada 
sobre la de l'enemic, igual com la del nostre canó de batalla sobre 
el seu, hores d'ara és un fet indiscutiblement acceptat". 

(in: S. Àudoin Rouxeau, 1986, p. 117). 

Com es pot comprovar, el text precedent s'ajusta amb exactitud al con
cepte de hourrmge de crine, és a dir, a la intenció d'^innar el cap" de l'opinió 
pública que, segons Michael Baumont equival a 

"mentida optimista sobres les operacions, denigració infantívola 
de l'adversari i presentació idíl·lica de les trinxeres". 

(JJ . Becker, 1980, p. 158). 

En aquest sentit, són molt conegudes les diatribes que Karl Kraus va 
dirigir insistentment contra els periodistes dels grans diaris de Viena, que 
considerava culpables d'acceptar les directrius, les consignes i les frases fetes 

*4*Ea*re le» pel·lícules met conegudes hi ha La petat« americano, de Cecil B De Mille, 
amb Mary Pickford o Ceri del món, de D.W. Griffith, amb Lillian Guh i Robert Hartón, 
del 1911. Molt méa a prop de la dora realitat ei troba, petó, Ármti a l'r$patlla. de Charle» 
Chaplin (11 l i ) . Sobre aquest tema, vep's el capítol 2 del Ulbre divan Butler, 1974 
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de la jerarquia militar, i que a l'Epíleg d'EU darren dies de k h-tmanitat hi 
apareixen caracteritzats com bienes que despullen els cadàvers dels soldats 
(1990, pp. 673 iss). 

Tanmateix, i en defensa de l'esperit crític d'alguns paga la pena de remar
car l'aparició del periodic francès Le canard enchaóné, el juliol del 1916, que 
naixia amb el designi de respondre "als professors de patriotisme" i d'actuar 
contra el bourrage de crine. Era d'esquerra i pacifista, però no derrotista, 
ens dia J.J. Becker (1985, p. 26). El juny del 191? va fer un concurs per a 
triar el gran cap de la tribu dels "inflador» de cap246", que guanya Gustave 
Hervè, seguit de ben a prop de Maurice Barres. Quan s'acaba la guerra Le 
Canard... posa un 0*f. a primera plana. 

D'altra banda, el ministeri francès d'instrucció pública va encomanar els 
mestres —aquells "hússars de la República" com els deia Charles Péguy— 
la tasca de comentar les notícies, parlar de la Pàtria i llegir als seus con
ciutadans "belles pagines" de la història de França. Becker (1980, p. 152) 
considera que els mestres, sobretot a les sones rurals, van fer un paper de 
foment del patriotisme mentre les activitats de la petita minoria pacifista 
que hi havia entre els matümtenn amb prou feines van tenir ressò. 

El Wtpers Tmes, diari de les trinxeres britàniques al front occidental217, 
mostra, el 26 de febrer del 19H, que si els càlculs optimistes d'algunes 
conegudes fonts fossin reals, els alemanys tindrien 16 homes al front oc
cidental (Jay Winter, 1987, p. 288). 

La sistemàtica desinfonnació de la població alemanya, que desconeixia 
l'evolució real dels aconteixements del front, permetrà el 1918 que la tesi de 
la "punyalada a l'esquena", és a dir, la traïció feta per determinats grups 
de civils a l'exèrcit que no ha fet altra cosa durant la guerra sinó guanyar 
batalles, pugui semblar "leíble, almenys a una part de la població. 

Les oficines dels exèrcits mostren, encara ara, els resultats de la tasca per
sistent de les autoritats militars dirigida a eliminar de la correspondència dels 
combatents tots els elements que poguessin semblar nocius per la "moral" 
de la població: la desesperança deguda a la llunyania i la incertesa de la 
victòria, la tristesa i la nostàlgia, la mala alimentació, la por, l'horror dels 
combats, la crítica ab oficials, tot era objecte de depuració (Annie Cochet, 
1990). 

En conseqüència, bona part de la població civil segueix mantenint una 
opinió extremament xovinista i bel·ligerant i tmtrance, ridículament allun-

M*P«tMr en podríem dir "menj»coco»" 
" "Wipcr»" éi l'uigiiriUació del nom d'Ypre». 
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yada de la realitat dels camps de batalla, propícia a mantenir allò que alguns 
han anomenat "infanticidi ajornat", i molt contraria a resoldre la guerra 
d'altra manera que no fos la victòria total. Aquestes característiques provo
caven tonades amb els combatents en les ocasions en què ambdós grups 
humans entraven en contacte: 

"Anglaterra ens resultava estranya als soldats repatriats", 

explica Robert Graves. 

"No podíem comprendre la histèria bèl·lica que s'estenia folla
ment per tot el país. Els civils parlaven un llenguatge que ens era 
aliè; era el llenguatge dels diaris. Em vaig adonar que qualsevol 
conversa seriosa amb els meus pares era absolutament impossi
ble". 

i afegeix el testimoni publicat massivament per la premsa britànica d'a
quells dies, a finals de l'estiu del 191S, d'"una petita mare" que adreça una 
carta al director del Morning Po$t 

"Senyor: 

Permeteu-me, com a mare d'un fill únic, un fill que ben aviat va 
sentir la necessitat d- complir el seu deure, que respongui Tommy 
Atkins, 'a carta del qual va aparèixer en l'edició del 9 del mes 
en cur». Tal vegada aquesta carta farà arribar als seus amics de 
les trinxeres no pas aU¿ que pensa el govern, ni allò que pensen 
els pacifistes, sinó alio que pemem les mares de raça anglesa 
sobre els nostres comuatents. (...) a l'home que modestament 
es pioclama "un soldat de tants" li puc dir que nosaltres, les 
dones, qot exigim que se'ns escolM, no tolerarem pas crits de 
"Pau! Pau!" en un món en què, de pau, no n'hi ha. El blat que 
germinarà en terres Inundades amb la sang dels nostres nois tan 
valents serà un testimoni, en el futur, que la seva sang no ha 
vessat en va (...)" 

(1985, pp. 26S-289). 

De més a més, hi h«, la generalitsada incapacitat dels combatents per 
a explicar la seva experiència. Els sembla tan horrenda que acaben creient 
que ningú que no s'hi hagi trobat se'n podria fer ben bé la paga. Els homes 
tornen del front 

32ÍS 



"emmudiu, no pas més rics sine més pobres d'experiència comu
nicable" 

diu Walter Benjamin (in R. Calasso. 1990, p. 764). 
A Rea de no« a Voett, el protagonista, Paul, dedueix, en el transcurs 

d'una estada a casa seva, que hagués estat molt millor no haver tingut permís 
(Remarque, 1968, p. 160). 

Tot plegat fa que els combatents acabin odiant cordialment la reraguarda. 
Els podat francesos han deixat constancia, a través dels seus diari», d'algunes 
tendències generals: menystenen l'esforç de la població civil i s'horroritsen de 
l'egoisme i la frivolitat qne demostra omplint els cafès i els teatres de la rera
guarda mentre ells pateixen al front; s'exclamen que ningú no vol seure a vora 
seu als trens a causa de l'ínfecte estat del seu abillament; tothom els demana 
perquè no avancen d'una vegada; odien els comerciants que s'aprofiten d'ells, 
els obrers que guanyen molts diners sense perill, els diaris que es dediquen al 
bonrroge de crane, eli militars "emboscats" que ocupen càrrec sense acostar-
se al foc. I quan la Gro*$e Bertha dispari sobre Paris, la primavera del 1918, 
els poúu3 gairebé se n'alegren: ara sí que la població civil podrà comprovar 
el pa que hi donen, al front! (Audoin-Rouseau, 1986, p. 136). 

Altrament, Siegfried Sassoon park amb repugnància del "profitenr" .. 
qui havia sentit a dir en un tren que, si la guerra durava divuit mesos més 
ja es podria retirar dels nego-¡s2*w. 

Els combatents ten«., por de no trobar feina quan tornin a casa. L'odi i 
la indignació són molt més aguts en el cas de's tol dat« d'origen urbà; eb de 
procedència rural se senten molt més integrats en la seva comunitat. 

4.5.3.- "Clorf of women" 
Els sentiments dels combatents envers les dones es mereixen un xic de 

detall. Si deixem de banda les preocupacions més o menys comunes rela
cionades amb l'oblit o la infidelitat, els pod%s d'origen rural, que han con
statat la millora de l'abillament de les dones camperoles, —degut als bons 
preus pagats per l'exèrcit — se n'escandalitsen i es demanen qw els hi pot 
haver pagat, tot aquest luxe. 

D'altra banda, ets soldats estan convençuts que les dones no entenen els 
seus sofriments i, a més, en determinades ocasions, ¡es fan objecte del seu odi, 
a elles que s'han quedat a casa, fora de perill, i han esdevingut cada cop més 
poderoses mentre ells quedaven condemnats a la impotència del frort. En 
efecte, les dones han anat ocupant una part de les funcions que ells han de
sallotjat i, com aviat veurem, no sols ían de mestresses de casa i infermeres, 

•" MemotTi ef «fi Infrntry Offict. 1937. Trmiwcrit per Gtovcf i Silk», 19«), p, 329 
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sine que han anat a la fabrica i hi fan municions, condueixen autobusos, 
es guanyer. la vida millor que abaas i, a sobre, s'han posat uniforme i htn 
arribat fins els camps de batalla (Sandra M. Gilbert, 1987, p. 200). Aque
stes circumstancies expliquen, segons l'autora citada, el to de ressentiment 
misogin que exhibeixen molts autors i que resulta palès en aquest poema de 
Siegfried Sassoon que s'anomena, significativament "Glory of women": 

"Ens estimeu quan som herois, a casa de permís, 

o bé ferits en un lloc que es pugui es.nentar. 

Perdeu el senderi per les medalles; crèieu 

que la tavaUerositat redimeix la desgràcia de la guerra 

Ens feu projectils. Sentiu amb delit i 

fervorosament esgarrifades contalles de brutícia i perill. 

Coroneu les nostres llunyanes xardors mentre lluitem 

i planyeu les nostres Uorejades memòries quan ens maten. 

No us podeu creure que les tropes britàniques "es retirin" 

quan el darrer horror de l'infern les destrossa, i corren, 

aixafant els cadàvers terribles, cegues de sang. 

Oh, mare alemanya, que somies a la vota del foc, 

mentre tu teixeixes mitjons per enviar-los al teu fill 

el seu rostre el trepitgen i l'enfonsen al fang". 

(in: Jon Silkin, 1981, p. 132). 

4.5.4.- La progressiva escassetat de combatents 

Amb el pas dels mesos, les baixos s'acumulen i ja no aflueixen voluntaris 
que puguin substituiries. Gairebé tots els governs es troben amb dificultats 
cada cop més greus per a aplegar els homes necessaris. 

A l'imperi austro-hongarès la manca d'homes és greu a partir del 191?, 
oi més si es té en compte que pan part dels disponibles no arriben al front: 
molts tenen permís per malaltia; d'altres esperen inútilment -li treni que els 
duguin a la sona de combats; d'altres, meara, s'ocupen de vigilar el front 
imerior: guarden indústries i instal·lacions, requisen per a l'exèrcit, empaiten 
desertors, etc. (Ist van Déak, 1985, p. 308). 
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A l'imperi alemany, a partir de finals del 1116, es comencen de cridar 
a filei homes dels grup* d'edat extrems: nois de seise anys i homes de cm-
quanta. Erich M. Remarque fia una descripció deb més joves en aquest 
fragmeU: 

*'(...) Al nostre sector cobreixen les baixes amb reforços. Són 
xicots d'un regiment creat de poc, gairebé tot jo vene ts del darrer 
reemplaçameru A penes saben la instrucció, no han pogut fer 
més que exercicis teòrics abans d'entrar en campanya (...). En 
aquesta sona d'atacs violents es troben desemparats i cauen com 
mosques. (...) Els trinxen tots perquè a penes poden distingir 
un shrapneU d'una granada (...) S'apilonen com xais en lloc 
d'escampar se, i fins i tot els ferits són rematats, com si fossin 
llebres, pels aviadors. 

Aquestes cares pàl·lides de menjar pastanaga, aquestes miser
ables mans crispades: la lamentable ardidesa d'aquests pobres 
gossos valents que estan tan intimidats que no es gosen queixar 
en veu alta (...) llurs cares magres, punxegudes, lleument om 
brejades de pel moixi, agafen, en morir, l'espantosa mancança 
d'expressió dels cadàvers d'infants". 

(1968, pp. 116-117). 

Les baixes patides pels exèrcits russos ultrapassen tota expectativa. Per 
a substituirles, la burocràcia tsarista es va trobar molt superada per les 
circumstàncies i, entre 1914 i 1917 va aconseguir de mobilitsar poc més de 
14 milions d'homes, és a dir, no gaire més que França, malgrat 1' norme 
diferència de població d'una i altra. La nova llei de desembre del 1915 crida 
a les armes els nois més joves i els Homes més vells perquè per al grup d'edat 
intermedi no hi ha mitjans de control i convocatòria adients, i, així, al camp 
de batalla hi coincideixen avis i néts, mentre els pares en són absents (Stone, 
1985, pp. 214217). 

Les necessitats del front obliguen el govern britànic a promulgar diverses 
lleis que, el 1916 i el 1918, instauren el servei militar obligatori. De primer, 
pels solters i vidus sense fills entre 18 i 41 a.r s; segonament, per a tots els 
homes d'aquestes edats i, finalment, per a tots els homes d'entre 18 i oO 
anys. En quedaven fora eh. obrers reclamats per les indústries de guerra i 
els inútils (Ian Beckett, 1990, p. 340). La manca de tradició britànica en la 
conscripció universal fa que el govern actuï amb prudència: liberals, sindical 
ist er, laboristes d'esquerra i sectes religioses esvaeixen la il·lusió del consens 
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sobre el tema, a mis del perill dels immigrants irlandesos a Anglaterra, sovint 
simpatitiants de Sum fein. La modificació de les lleis en ocasió de la guerra 
—feta a imatge i semblança dels odiosos "mètodes prussians" segons els seus 
detractors— permetrà amb la supressió de Vhabeas corpw i la possibilitat 
de l'empresonament sense judici, la persecució sistemàtica dels objectors de 
consciència i els pacifistes. A la Gran Bretanya s'hi donen més objectors de 
consciència que enlloc (uns 16.500, oficialment). La No Conscription Fel-
loviship, que incloïa liberals, socialistes, etc., fou tan perseguida en base a 
les "Lleis de Defensa del Regne" que Bertrand Russell va dir que perillava 
"tot el sistema de les llibertats angleses" (Nigel Young, 1987, pp. 28, 31, 
36)219. 

La consideració que els reclutes del nou tipus mereixen a les jerarquies 
militars és pèssima. N'han quedat alguns testimonis, com el d'un coman
dant que es queixa que "li han fet malbé el batalló" perquè "tant se l's en 
dóna, del seu bon nom", o les execucions ordenades explícitament per tal 
d'impressionar- los i que vegin les conseqüències de la deserció (Ian Beckett, 
1990, pp. 339-340). Beckett conclou, de tota manera, que aquestes apre
ciacions són poc objectives i que el comportament dels reclutes obligats no 
és pitjor que el dels voluntaris o els professionals. Sí que és cert que alguns 
eren els que s'havien negat obstinadament a prendre les armes durant anys, 
i el text següent inclou les reflexions d'un d'aquests soldats: 

"No em considero un soldat, és un insult que et diguin soldat. 
Tampoc no sóc un fotut patriota: considero el patriotisme com 
una fotuda maledicció. Vaig quedar fora de l'exèrcit tant com 
vaig poder, però em varen arreplegar (...) i em varen embotir el 
caqui, però msà n'han fet un soldat, de mi. Mai no els he servit 
de res. Només he treballat quan m'hi han forçat. Els he fet més 
despesa i més nosa que no pas servei. No els he pas ajudat a 
guanyar aquesta guerra horrorosa, i n'estic orgullós". 

(Ian Beckett, 1990, p. 349). 

Com ja hem avançat, les potències bel·ligerants que posseeixen imperis 
colonials fan ús, durant la Gran Guerra, de les tropes indígenes. Els britànics 
usen la pan majoria dels aproximadament 1.500.000 soldats "nadius" a Mes-

'** Els objectors reben maltractes indes • to "Uneral* G M « Bretanya; com • resultat de 
la tív» objecció cal comtat« 73 morta i 40 caso« de bogeria Es »ren dictar M sentències 
de mort, • més del» qui foren trancaos, forçats, al front Nigel Young. 198?, p 3S 
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sopotàmia, Egipte i Africa. D'aquestes trope«, UM 1.250.000 »ón »dit. En 
conjunt, representen d 16 

Eli frasee«», en canvi, incorporen magrebins i senegalesos a les seves 
unitats de combat del front occidental i, encara que la seva xifra és gairebé 
simbòlica (un 6,6efecte psicològic notori en els adversaris. Es tracta, en gen
eral, de tropes d'eficàcia dubtosa: son obligats a incorporar- se per diversos 
mètode« coactius no tenen cap mena de coneixement de la guerra europea 
ni de l'instrumental de combat i pateixen molt pel clima. Malgrat tot, els 
testimonis asseguren el seu coratge (Marc Michel, 1990, pp. 394-395 i 397). 

L'escassetat d'homes en edat multar suposa que en alguns casos, incluí, 
s'accepten dones. Les britàniques les duen a França, i, allà, no sols fan 
d'infermeres, sinó de missatgeres en motocicleta, de conductores d'ambulàn
cia, de metgesses, etc. La incorporació de les dones al servei militar actiu va 
provocar una intensa discussió: si en mataven gaire, com es reproduiria, la 
societat britànica? quin« conseqüències morals tindria, la convivència amb 
els home«? etc. (Jenny Gould, 1987, p. 118). Les reaccions de disgust davant 
la presència de dones uniformades són nombróse«. Jenny Gould (Ibidem, p. 
119) ofereix alguns exemples de cartes al director del The Morning Po$t, 
l'estiu del 1915, amb queixes del ridícul que fan les dones en uniforme i del 
ridícul que fan fer a l'uniforme del rei, i proposen que, en lloc d'imitar els 
homes, facin allò que les dones poden fer per tal d'ajudar a la guerra: recollir 
fruita o fer melmelada... 

Ara bé, l'opinió de le*- protagonistes del canvi és tota una altra. Les 
dones aüistades a l'exèrcit viuen la seva actuació com una aventura diver
tida, emocionant i positiva ni que fos enmig de les canonades. Sandra Gilbert 
addueix exemples d'aquesta valoració extrets de Rose Macaulay, Vera Brit
tain i d'altres autores coetànies (1987, pp. 214-216): per a la immensa 
majoria, era la primera vegada que adquirien un protagonismo a la vida 
social que les feia tan importants com els homes, i així, mentre els combat
ents havien quedat "tancats" a les trinxeres, immobUitiats, «lles corrien en 
moto pels camins de França; mentre ells se sentien foragitats de tota civil
ització, vivint entre desferres humanes en un paisatge desposseït 4e vida, 
elles s'havien incorporat als llocs des dels quals es feia la història25". Aquest 

71 Inclú» hi ha una —únic«— correspotual de guerra: Alie* Schalek. que escriu amb 
el pseudònim masculí Paul Michaely Schalek cta redactora del diari liberal vienès N«ve 
/Wie PrtiBt i va escriure un llibre totee la Gran guerra al front italià. El Timt tn orme» 
( l t l i ) La proverbial anunoaitat de Karl Kraus contra d diari pel qual treballava Schalek 
i el »eu tiactament de la guerra l'empeny a convertir-la en un personatge de la teva obra 
EU uinrru ate« dt la humanitat 
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conjunt d'elem*nts ajuda a comprendre la missoginia a què ens heu referit 
abans. 

4.6.- La perseverança dels combatents 

Un cop hem respost, més o menys con':ncentment, la qüestió de perquè 
els soldats van al front, ens en queda una altra que, segons James Joll, 
Audoin-Rouzeau, Jay Winter, etc. fa de molt més mal respondre: per què 
s'hi queden, al front? què és allò que «Is hi manté, malgrat les dantesques 
condicions en què combateu i sobreviuen? I, quan un sergent crida als seus 
homes, a Verdun, 1 abril del 1916 "Vinga nois, som-hi!", com explicar que "el 
nois hi siguin", que saltin tots el parapet i s'enfrontin al perill mil vegades 
conegut2S1?. 

Per a respondre aquestes qüestions, la major part dels autors coincideixen 
en tres elements essencials: el sentit del deure, la solidaritat amb els compa
nys i la por a la justícia militar. 

4.6.1.- El senttt del deure 

Als testimonis recollits entre els combatents, siguin cultes o poc alfa
betitzats, el sentit del deure sembla »ser-hi omnipresent. El següent testi
moni, procedent d'un exemplar del diari de les trinxeres francès Le Crapouti-
lot de Tèpoca de l'ofensiva alemanya de primavera del 1918 ens en dóna una 
mostra: 

"En§ trobem la lamentable desfilada dels evacuats de la regió 
(...) aquesta gent no ploren, però se sent que es dirigeixen a una 
desgràcia immensa i que se n'hi van com a bèsties expulsades, 
sern* saber on aniran a parar (...) De manera que "nosaltres" no 
ho hem pogut impedir: em fa venir una mena de vergonya". 

(in: Audoin Rouzeau, 1986, pp. 208 209). 

Al mateix periòdic, però d'uns mesos després, s'hi pot trobar una altra 
explicació, també ben clara: 

M La 'Jraae correspon literalment • U pi enunciate pel terges* de \m rr*rr\» Duro»elle. 
pare d* l'hutonador fruiré* "Atiem, Itt §mn, W /«Mi y «Mer" Vid. el prefaci a Becker i 
Audoin Rouieau. «tin, IMO, p 21 
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"El pobre noi, aliat en un esvoranc d'obús, enmig delí elements 
desfermats [té] el sentiment d'allò "que cal fer" i d'allò "que no 
i'ha de fer" (...) Separat de totes les parante altison&nts, el sen
timent del deure (...) es clou en l'amor propi, personal i col·lectiu, 
delí excel·lents obren de la guerra. És el sentiment normal del 
bon home primmirat, que es guanya la paga honestament, que, 
bo i sabent que cal fer la guerra, s'estima més la feina ben feta 
que no pas la feta a mitges i que (...) troba en el compliment de 
la seva dura obligació una intensa satisfacció personal". 

(Audoin-Rouxeau. Ibidem, p. 210). 

La versió alemanya, novel·lada, no se n'allunya gaire, de les anteriors: 

"Romanç en el meu clot. Miro l'hora; només han passat pocs 
minuts. Tinc el front mullat; les conques dels ulls, humides; 
les mans em tremolen i panteixo baixet. No és res més que un 
terrible accés de por, una simple i vulgar por canina de treure 
el cap enfora i avançar. (...) no puc avançar; resolc de quedar-
me. Però de seguida m'inunda l'ona renovellada, una ona de 
vergonya, de penediment i, tanmateix, també d'enteresa. (...) 
Em dic: "ho has de fer; és pels teus camarades; no és pas una 
ordre forassenyada" (...) 

(Remarque, 1968, p. 179). 

4.6.2.- Desercions i mottns 

Al llarg dels anys de la guerra es donen revoltes i incidents de diverses 
menes, la irreUevància quantitativa global dels quals criden poderosament 
l'atenció. 

Quan es produeixen desercions o aldarulls, els combatents no names in
fringeixen el seu proverbial sentit del deure sinó que, de més a més, s'enfron
ten als càstigs previstos als diversos codis militars. Hi ha actes de rebel·lió 
individuals, com la deserció, la simple fugida del soldat del seu lloc, al front 
o a l'acantonament, i l'automuti'-lacio, feta amb la intenció d'ésser tramès a 
l'hospital i, en última instància, poder tornar a casa després de quedar clas
sificat com a inútil. Mai no sabrem la quantitat d'aquests casos de deserció 
i automutil·lació que es varen donar perquè les autoritats militars consider
aven que, igual com ja hem vist pels suïcidis, podrien "fer davallar la moral 
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de la nació'* : te» amagaven, tacara que, en d'altres ocasions, n'exageren 
les xifres per tal de cobrà la incompetencia de la direcció militar (Günther 
Rothenberg, 1985, p. 294). Els autors que descriuen el front sovint ens pre
senten un combatent que, un dia, no pot més i, tot i el perill que l'enxampin 
els gendarmes, fuig amb l'esperança d'arribar a casa. Així és com, a Res de 
mm a Voett, un dia, en l'època en què floreixen els cirerers, Detering, que és 
pagès, fuig incapaç de u portar més temps la separació de la seva familia i 
la uva terra. El resultat sembla ser un consell de guerra (Remarque, 1968, 
pp. '•26-227). 

El consell de guerra és, en efecte, allò que espera tots els convictes 
d'actes contraris al codi de justícia militar. Robert Graves en descriu un 
que jutja uns fets més greus que la simple deserció: dos soldats, minaires 
d'ofici, s'autoinculpen davant del capità de la companyia: 

"— Venim per informar que ho sentim molt, mon capità, però 
que hem disparat contra el sergent major de la nostra companyia. 

— Mare de Déu Santíssima! —diu el capità— com ha estat, 
això? 

— Ha estat un error, mon capità. 

— I que voleu dir amb això, idiotes? Que potser l'heu confós 
amb un espia? 

— No, mon capità, el vam confondre amb el sergent del nostre 
escamot**. 

Tots dos els varen jutjar en tribunii de guerra i els afusellà un escamot 
de la seva companyia, contra la tàpia del convent de Béthuite. Les seves 
darreres paraules foren: "Piqueu ben fort, gal·leses!" (1985, pp. 133-134). 

En algunes ocasions, però, es donen desordres massius, seguits per una 
quantitat respectable d* combatents o d'unitats. Pel que fa a les desercions, 
són més notòries les dels exèrcits dels imperis rus i austrohongarès, a més de 
l'italià. 

Les desercions russes comencen de ser nombroses el 191?, no sols per 
l'esgotament de la guerra sinó també perquè te» notícies de la Revolució 
relacionades amb els canvis en la propietat empenyen els pagesos solo* ts 
cap a casa seva: volien ser hi, quan es repartís la terra. El fragment següent, 
que pertany a ffl doctor Givago. de Boris Pasternak, ens presenta els inútils 
esforços de Hins, un comissari del govern provisional, per a convèncer un 
regiment desertor de tornar al front: 
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"Dintre l'anella formada per la cavalleria, Hins va enfilar-se dalt 
d'un munt de feixos de llenya i va fer un discurs als soldats encer
clats. 

Novament, segons el seu cortu^n, va parlar del deure militar, 
del significat de la pàtria i de moltes altres coses igualment en
lairades. Conceptes que no hi van fer cap efecte. L'assemblea era 
massa nombrosa i els homes havien sofert molt durant la guerra, 
i estaven cansats i fets uns salvatges. Ja feia temps que paraules 
com les que deia Hint els sonaven estranyes a les orelles. El fet 
de vagabundejar quatre mesos sense parar els havia exasperats. 
A més, gent senzilla com eren, es van disposar malament pel 
cognom no rus de l'orador i pel seu accent. 

Hinz (...) cada vegada més irritat determinà d'usar un llenguatge 
més dur i de recorrer a l'ameiUkça (...) 

— Heu vist, companys, com parla? al vell estil! Encara no ha 
desaparegut aquesta mena d'oficials! Així: som traïdors, no fa? 
I tu qui ets, noble senyor? {—)n. 

L'escena es clou amb la fraternització entre cosacs i desertors i el linxa
ment de Hinz (Pasternak, 1987,1, pp. 195-186). 

En el transcurs de l'any 1917, d'altra banda, es materialitza en l'exercit 
ras allò que els oficials s'havien inventat i que van anar provocant amb la 
seva despòtica i infortunada actuacié: la seva "desintegració". El tipus de 
disciplina tradicional, fonamentada en una severitat inadequada als temps 
que corrien i a la mena de guerra que es feia va acabar provocant la insub
ordinado de les tropes. Tal com ho va formular el coronel Lavergne, enviat 
de l'exèrcit francès a la Rússia revolucionària, 

"la paraula disciplina representa pels soldats actes brutals, els 
menyspreu absolut dels homes, les humiliacions diàries que car
acteritzaven la manera d'actuar dels oficials durant l'antic règim. 
La llibertat, per a eUs, és l'alliberament del jou dels oficials, 
l'absència de tota disciplina, de tot constrenyiment252*. 

Com ja hem avançat, l'exèrcit austrohongarès es considera molt afectat 
per les desercions, encara que no n'hi ha dades fiables. El primer incident 

'"informe tramet per Lavergne l'H de maig del 1317 i citat pel general Jean Delmat 
1990, p Ml 
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seriós data de l'abril del 1915, quan el 29è batalló d'infanteria de Praga fa 
deserció en massa (G. Rothenburg, IMS, p. 294). Després de l'ofensiva de 
Brussílov del 1916, van quedar en mans dels russos entre 250.000 i 300.000 
"presoners voluntaris" txecs i eslovacs, molts dels quals van integrar unitats 
que posteriorment combatrien d costat dels aliats. Norman Stone consid
era, pero, que pitjor que les desercions, no massa nombroses a parer seu, 
és la baixa moral dels combatents, deguda als innombrables problemes de 
proveïment, de tracte a la tropa, etc. (1985, p. 127). 

El febrer del 1918 hi ha un motí a la base naval de Kotor (Cattaro): 
els soldats protesten per la fam que pateixen i demanen: una pau sense 
annexions, tracte digne, dret d'autodeterminació per a tots els pobles, menys 
feina i menys instrucció, més permisos, el mateix menjar per a oficials i 
tripulació, atenció a les seves famílies i abolició de \t censura del correu. El 
resultat són quatre mariners executats (Richard Georg Plaschka. 1985, p. 
347). 

A l'exèrcit italià s'hi donen nombrosos incidents, l'r 6del* soldats, és a 
dir, uns 350.000, els van jutjar per crims de guerra, 4.028 els condemnaren 
a mort, dels quals 700 foren efectivament afusellats (John Gooch, 1990, p. 
183). A aquestes xifres se'ls ha d'afegir les de les execucions sumàries m nt* 
i les que resulten de delmar algunes unitats convictes de rebel·lió. Pel que fa 
a les execucions sumàries, són especiab^ent conegudes les aproximadament 
34 que va fer fer el gen-ral Andrea Graxiani durant la retirada de Caporetto. 
En conjunt, sembla que passen molt del centenar (Monticone, 1972, p. 219). 
El recurs a una mesura tan extrema havia estat promogut per la mmàxima 
autoritat militar general Cadorna que, el 26 de maig del 1916, havia adreçat 
al general Lequio, comandant de les tropes de l'altiplà d'Asiago, l'ordre 
següent: 

"S'han cedit a un enemic escàs poticions de capital importància 
i fàcil defensa sense cap resistència. Prengui la V.E. les més 
enèrgiques i severes mesures: si això passa fact afusellar imme
diatament i sense cap procediment, ela cvlpablts de tan enorme 
escàndol, »tgui qmm sigut el gmu a què prrtanytn*. 

(Monticone, 1972, p. 222). 

En alguns casos molt ben documentats consta que determinades unitats 
les varen delmar com a conseqüència d'actituds rebels o conducta inade
quada davant l'enemic. El cas més greu —28 afusellats— és el derivat de la 
revolta de k brigada Catansaro el juliol del 1917, durant la qual havien fet ús 
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d armes de foc contra els oficials (Mont¡cone, 1972, p. 225). Algunes unitats 
havien de combatre amb l'amenaça permanent d'una metralladora situada 
darrera seu. El document intern de l'exèrcit italià que cita Monticon* no fa 
esment de les eventuals baixes que pogués provocar aquest fet. En conjunt, 
la disciplina és molt dura a l'exèrcit italià i la duresa de les condicions de 
vida i de combat de les tropes italianes l'agreuja l'escassetat dels permisos 
Però quan esclaten els mot ins de la primavera i l'estiu del 1917, Cadorna els 
atribuirà a la propaganda socialista i a l'excessiva flexibilitat del ministre de 
l'interior. J. Gooch afirma, en canvi, que, a la vista de l'actuació del coman
dament, és sorprenent el coratge de les tropes. Bo i coincidint amb aquesta 
apreciació, els soldats amotinats que compareixen a Un anno svll'alttptano 
criden 

"Volem reposar! 

A baix la guerra! 

Prou trinxeres! 

Prou mentides!" 

(E. Lussú, 1975, pp. 203-204)253 

Els motins que han merescut mé* atenció dels historiadors han sigut els 
francesos de la primavera del 1917, precisament l'any que marca la primera 
fallida greu de la moral d'alguns grans exèrcits254. La indisciplina de les 
tropes havia preocupat la jerarquia militar francesa gairebé des del 1914; 
Pedroncini (1967, cap. II, passim) menciona algunes queixes del general 
Joffire el mes d'agost mateix, alhora que constata l'existència de fugitius, 
autoferits i, no cal dir, d'acords de no bel·ligerància amb l'adversari. Hi ha 
consells de guerra i s'amenaça amb acusar tothom qui es relacioni amb els 
alemanys de connivencia amb l'enemic, acusació per la qual es demana pena 
de mort (Pedroncini, 1967, p. 34). 

Però la primavera del 1917 es produeix un fenomen molt més greu i 
d'abast massiu: moltes de les divisions que integren els exèrcits IV, V, VI i 
X, situats a la regió del Chemin des Dames, a la Xampanva, refusen sortir 

5 MA la novel la d'Ernst Hemingway (19Í2), escrita • partir de la pròpia «pertiae» al 
front italià, l'hi troben aoldati que ei peguen a combatre, que llencen eli fusell* i que 
amenacen els oficia**, i també l'exercici sumaríaaim de la justicia militar 

"'En ona carta a la seva mare, el poeta anglès Wilfred Oven diu, el gener del 191?: 
"ahir vaig censurar centenars de cartes i el desig de pan et« en totes" G l o w i SUkin, 1990, 
p. 392 
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a l'atac quan tels en dóna l'ordre. Aquestes accions, que sen Sien seguides 
per uns quaranta mil home«, escampats per moltes divisions, les autoritats 
les varen atribuir a la tasca destructiva dels pacifistes o a la covardia dels 
soldats, sr> un judici similar a l'italià. Avui dia es consideren degudes a causes 
estrictament militars (Pedroncini, 1967, pp. 308-311). En efecte, un seguit 
de dades s'acumulen per a explicar la negativa a l'atac. Les incomoditats 
a què han estat sotmesos, durant anys, els combatents francesos són greus: 
manca de repòs i d'alimentació adequats, escassetat de permisos, duresa de 
la disciplina, la pitjor atenció medica del front occidental, etc. De més a 
més, en aquesta ocasió, les imprevisions s'amunteguen; els senegalesos estan 
en un estat llastimós: morts de fred, pateixen la pluja al ras, per dormir, han 
de fer vivac i han perdut el 50s'havien passat dues nits a la serena, tenien les 
armes inservibles pel fang i han d'atacar a la baioneta. Feia dos dies que no 
menjaven ni bevien calent. I les línies Hindenburg eren intocades i farcides 
de defensors (Pierre Miquel, 1983, p. 404). 

A tot això se li ha d'afegir la decepció per l'incompliment de les promeses 
del general Nivelle: l'ofensiva del Chemin des Dames havia d'ésser la decisiva 
i, en cas que no reeixís, s'aturaria en 48 hores. La realitat fou molt diferent, i 
és la desil·lusió pel manteniment d'uns mètodes d'atac que havien demot trat 
infinites vegades la seva inutilitat allò que acaba empenyent els homes a la 
revolta 

Allò que demostra més consistentment que els revoltats no eren ni traïdors 
ni covards és el fet que mai no refusen de con.batre si es tracta de defendre les 
posicions. De més a més, alguns dels amotinats presentaven una trajectòria 
gens ambigua; és el cas d'un insurge molt famós, el caporal Vincent Moulia, 
pagès originan de Pau, de 29 anys, repetidament condecorat per valent i per 
haver fet molts presoners sense ferir-los. Moulia és condemnat a mort per 
no haver volgut entrar a la filera, però s'evadeix abans d'ésser afusellat-''. 
En general, els amotinats no solen ésser intelectuals, sinó pagesos i menes
trals. Les unitats revoltades són, habitualment, les de trajectòria militar 
més brillant pel fet que són les més maltractades. 

Pel que fa a la repressió no sabem exactament quants morts va costar 
perquè, deixant de banda els 49 executats (dels 554 condemnats), es van 
donar afusellaments sumaríssims in situ i molts convictes foren enviats a 
missions impossibles i a seccions disciplinàries (Marc Ferro, 1988, p. 321). 
Afortunadament, d'ençà del 1915, el comandament militar tenia l'obligació 
de comunicar al govern totes les penes capitals que dictava, cosa que perroe-

»*Pí-~e Mupel, i»tl, w 4tT-41i; Pearoneàiii, l t i ? , pp 11S-11T 
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tria la concessió de gràcia. 
El» canvis introduïts per Pétain, que eliminà els mètodes d'atac anteriors, 

va retornar la confiança a les tropes franceses. 
De les forces armades de l'imperi alemany, només la marina protagonitza 

incidents notoris. El primer te lloc l'estiu del 1917; els mariners del vaixell 
"Prim Luitpold" fan una vaga de protesta per l'excés d'instrucció, cosa que 
provoca alguns empresonaments. Una vaga de solidaritat en d'altres navilis 
de la base de Kiel provoca cinc sentències de mort (dues d'executades). El 
segon es dóna quan la guerra ja s'acaba, l'octubre del 1918 i constitueix 
un dels punts de partença de la Revolució alemanya. En aquesta ocasió, la 
marineria, prou informada sobre l'evolució dels aconteixements, va consid
erar fora de lloc l'ordre de sortir a mar: molts s'hi varen negar i d'al.·'·s 
varen aturar les màquines en alta mar. El resultat fou el retorn de la flota. 
Poc després, el 3 de novembre, una patrulla va matar vuit mariners i això 
feu esclatar una revolta als ports que s'encomanà a l'exèrcit (Jay Winter, 
1988, p. 158). 

Entre 1914 i 1920, l'exèrcit britànic va reunir 301.262 consells de guerra 
i ta executar 343 penes de mort (Ian Beciett, 1990, p. 349). Els desordres 
col·lectius més notoris es localitsen al camp d'instrucció d'Étaples i, amb 
posterioritat a l'armistici, tenen lloc les protestes contra el manteniment de 
la conscripció (Nigel Young, 1987, p. 47, n. 63). Tanmateix, els "Tommies" 
no protagonicen incidents de l'abast dels francesos, russos o italians. Jay 
Winter (1988, pp. 158-159) atribueix la diferència al fet que els britànics 
no eren, majoritàriament, pagesos com en els altres exèrcits, sinó que con
stituïen "la força industrial més disciplinada del món" però deixa la qüestió 
més aviat oberta. 

En qualsevol cas, no era ignorància ni inconsciència allò que feia submisos 
els combatents britànics, tal com demostra el contingut d'aquesta cançó 
anònima: 

"miües darrera les línies 

darrera les línies 

tenim un brigada 

que mai no ha vist un fusell 

el citen als despatxos 

perquè es beu el rom dels soldats 

i quaii veu un Jerry alemany 
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haurieu de veure el molt marin com corre 

mille» darrera les línies256''. 

I, quan en el full d'instruccions per al combat s'hi diu: 

"No s'espera que l'enemic ofereixi resistència seriosa en aquest 
punt" 

Weeper Smart, el personatge de Her privates we que ja hem citat crida: 

"Quines fotudes esperances que tenim! (...) aneu rient, cony 
d'estúpids —va cridar amb ràbia vehement— Sí, ara rieu, ja 
riureu quar. sentiu a venir tota la fotuda fundido de can Krupp! 
(...) ens prenen per una colk de nanos desgraciats que mai no 
han estat a les línies (...)" 

(Glover i Silkin, 1W0, pp. 2f4 295). 

Els components de l'exèrcit alemany eren pagesos en proporció elevada 
perit tenien l'avantatge d'haver anat acumulant una bona sèrie de victòries 
tàctiques. Una millor adequació del comandament a les necessitats del com
bat i més relacions més flexibles amb la tropa signifiquen menor perill de 
sedició. Però també cal tenir present l'actitud deb poderosos sindicats, 
capaços de fer afirmacions tan agradablement sorprenents per a les autoritats 
imperials com les següents: 

"Amb els moderns exèrcits de masses, la conducció de la guerra 
no s'ha fet més fàcil pels generals. Els desplegaments moderns 
d'infanteria arriben als 2OO0 metres i fins i 'ot, de vegades, als 
3000, cosa que fa impossible pels directors de les operacions fer 
avançar grans concentracions de tropes en columnes tancades de 
marxa. En aquestes condicions s'ha d">stirar" a temps, i, per 
a estirar, s'han de menester rrol'es patrulles, i també disciplina 
i clarividència, no sols en les seccions sinó també en cada home, 
de manera que en aquesta guerra es demostrarà veritablement 
la tasca educativa dels sindicats, així com fins a quin punt es 
pot confiar, en dies tan dolents com els presents, en aquesta edu
cació. Potser «i NoHat rus o el francès faran miracles de coratge, 

s'Tr»n»criU per Vuttuiut, IMS, p. 84 
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però en la reflexió freda i tranquil·la el sindicalista alemany es
tarà per damunt d'ells (...) Si /'any 1866 et m poder dir que 
t'avenç ie let tropes prusstanes havta estat sa imt dels mestres 
d'escola, en aquesta ocasió es podré parlar d'm èxit dels fun
cionaris smdacab?*7* 

De revoltes, a l'exèrcit alemany de terra en tenim poques mostres. L'agost 
del 191?, a Verdun, la 80a divisió pomerana s'amotina a causa de l'excés de 
baixes patides {P. Miquel, 1983, p. 4M) i, al front oriental, sabem que la 
infanteria es nega a avançar en ocasió de l'ofensiva Brussflov, l'estiu del 1916 
(N. Stone, 1985, p. 260). La moral de l'exèrcit alemany l'enforteix, de més a 
més, l'existència d'una paradoxal consciència d'actuació defensiva que es pot 
constatar en els discursos oilcials, com el de Hindenburg del 12 de novembre 
del 1918: 

"Fidel al s*u deure, l'exèrcit ha fet gestes heroiques (...) Heu 
mantingut l'enemic lluny de les nostres fronteres i heu salvat el 
vostre país de les desgràcies i els desastres de la guerra (...) La 
consciència d'haver lluitat a ultrança per la defensa del nostre 
país i del nostre honor ens és font d'una força nova (...)" 

(Krumeich, 1990, b, p. 372). 

Un esperit similar es troba en els escrits dels combatents mateixos, que 
viuen la "Guàrdia al Somme" (Wacht em Somme) simplem-nt com una 
"avançada" de la "Guàrdia al Rhin" {Wacht am Rhetn). Per exemple, 
Otto Riebidte escriu un llibret anomenat Lltiia al Somme: esqueixament 
de l'anima (1917) en el qual el soldat alemany és un "heroi de casc d'acer" 
que resisteix contra el "mercenari britànic" que destrueix el territori dels 
teus aliats, els francesos. El "mur vivent" de l'exèrcit alemany impedeix la 
invasió anglesa. Al Somme els alemanys hi defensen el seu país i les seves 
do.,es (Krumeich, 1990, b, p. 370). 

Quan el comandament alemany s'assabenta del» mot im francesos de
cideix de no aprofitar-se'n: els avantatges militars no haguessin compensat 
el perill de contagi de l'esperit de re .oi ta, oi més en les condicions de pre ca 
net at material en què vivien els combatents alemany i. 

4 7 Conclu.ion. 
'"' Frmnàfitrirr Votkitttmmt, IS VIII 1914 «Mt per E M S Luirmburg. 197T. p 141, El 

íubralll»« et é* l'autor 
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Á les pagines precedents eat hem ocupat del primer dels elements fon
amentals en d proveïment de la guerra: els combatents, l'element humà de 
què disposen els caps militars per tal de fer k. sew guerra. 

La Gran guerra és la primera ocasió en què, simultània i massi vament, els 
Estats europeus contemporanis experimenta els recursos i els resultats de la 
conscripció universal i obligatòria. Allò que més en sobta, a primera vista, és 
el seu bon funcionament, malgrat la fonamentada sospita en sentit contrari. 
Les raons per les quals els soldats accepten el seu destí es poden atribuir a 
dues categories complementàries. D'una banda, l'Estat ha reeixit a inculcar 
un seguit de principií en els futurs combatents i en la societat en general, 
com la identificació de la defensa de la pàtria amb un deure indefugible i la 
noció de la ca, acitat del poder estatal per a obligar sense dret a rèplica, a 
exercir-lo. El sentiment de pertinença a una comunitat nacional és, en canvi, 
de potència variable, segons el país que es tracti. 

D'altra banda, els moviments socials potencialment generadors d'ideolo
gia alternativa no són ni prou potents ni prou coherents —segons els casos— 
per a oposar-se a la iniciativa estatal i entrebancaria. 

De totes les vies de foment d'actituds bel-lígenes a nosaltres ens interessa 
especialment l'escola, que, en les dècades prèvies a la guerra i amb ben 
poques excepcions, va fer una tasca persistent en fax or del nacionalisme, el 
revanxisme, la glorificació de les armes, etc. 

Les circumstàncies especifiques de les societats europees del 1914, en via 
de modernittació més o menys avançada, afavoreixen una astoradora explosió 
d'entusiasme a les ciutats que la realitat de les trinxeres no trigarà a dissol
dre. Arribats al front de forma voluntària o per coacció, els combatents s'hi 
mantenen mesos i anys en condicions literalment inhumanes. Convençuts 
de la justícia de la causa del seu país o simplement acostumats a obeir amb 
una mansuetud per a la qual Lan estat preparats durant generacions, man
cats de sentit crític i d'interès o sunptement resignats i impotents, aguanten. 
I només trenquen el seu compromís de compliment de let ordres superiors 
en alguns casos extrems. És aleshores que uns caps militars que només es 
presemen al front en ocasions bet« comptades acusen les tropes de covar
dia. Hores d'ara, però, el judici ha canviat i els especialistes, habitualment, 
qualifiquen les tropes d'heroiques. 

Altra cosa és la mena d'heroisme que permet la guerra moderna, els 
elements mecànics i tècnics de la qual reclamen uns combatents d'iniciativa 
més aviat reduïda, semblant a la que reclamen les màquines als operaris que 
les manegen dins d'una fàbrica. La forma i el preu (econòmic i humà) a què 
s'obte* els elements tècnics de la guerra constitueixen el tema del capítol 
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CAPÍTOL 5.- EL P I O V E M I N T D l LA GUEEtA. EL MATEWAL 

5.1. Introducció 

l."objecte d'aquest capítol e* analifsar la maneta en què els diversos 
països bel·ligerants organitten la producció de material de guerra —ar
mament, municions, equipament— que els teus exèrcits reclamen per tal 
d'atendre les necessitats del front. El tipus de guerra de posicions a gran 
escala que té lloc al front accidental i la indecisió general que caracteritza 
el conflicte es traduiran en la reclamació de quantitats massives de mate
rial durant molt de temps. La via que cada país trií per a proveir els seus 
co: .tbatents marcarà intensament la situació del seu front interior i influirà 
poderomment en el desenllaç de la guerra. 

Un fet comú marca, d'entrada, iots els bel·ligerants: l'esgotaruen* de les 
reserves de material durant els primers mesos del conflict*. Franc* s'hi troba 
defprés de la batalla del Marne, el setembre del 1914. Alemanya, l'octubre. 
Eli a-st rohongares i Ja comencen la guerra mal provistos i els russos faran 
de la queixa per la manca de projectils una mena de lletania que durarà 
anys. Els britànics no s'enfronten a l'escassesa fins a principis del 1915, com 
a resultat de la seva entrada gradual a ía guerra. Gerald Feldman (1969, p. 
\Qr> considera que 

Tactitud predominant a l'exèrcit alemany pel que fa al paper 
del material a la guerra era una curiosa barreja de lleugeresa i 
d'ignorància2"''. 

Una imprevisió tan general s'ha d'atribuir % la convicció que la guerra 
havia de ser curta, i la prova n'és qu? els governants no tenen consciència 
que calgui aparellar mobilització militar i econòmica: "tornea* m *$%at, 
diuen a la Gran Bretanya i, de fet, la Gran Guerra havia començat en ur.a 
data 

* Aqurv« qualifiracto m pol (rnrralitttt 
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"justa, assenyada i tradicional de qualsevol guexra regional. El 
primer d agost: quan queden un parell d* mesos per batre's abans 
de les pluges de la tardor però amb la collita ja feta". 

(L. Ceva, 1985, p. 364). 

Ara bé, els països que, com la mateixa Gran Bretanya, tenien una ex
periència bèl·lica recent podien saber que la guerra riel segle YX precisava 
disposicions complementàries a la simple mobilittació de tropes. En efecte, 
Clivf Trebilcock (1971») recorda que la guerra dels bòri havia ensenyat a 
l'administració miliar britànica rue la imprevisió resiltava especialment 
negativa: el material —complex, especialitsat i car— requeria la mobilització 
tant de l'Estat com dels sectors productius privats, cosa molt complicada i 
delicada. Per a eliminar un skopie granger bòer s'havia gastat una mit
jana d'una tona de bales i la guerra, en conjunt, havia costat una xifra mai 
no vista, equivalent al 14,4pressupostària es van haver de superar amb una 
pressió excessiva sobre ks indústries productores, incapaç« ** - fer front a 
comandes massives i sobtades. Aquesta experiència, però, 1 ninistració 
militar la perd a partir del 1906, com a resultat d'una conjunció de cir
cumstàncies burocràtiques. També hi ha d'altres imprevisions econòmiques 
sorprenents: Alemanya no fa res per a acumular primeres matèr'es indis
pensables mentre es prepara per a la guerra, i França no ié cap pla per a 
protegir els seus departaments del Nord i Nordest, on es concentra una part 
substancia! de la seva mineria i ¡ndustr-i pesada, d'evident importància es 
tratègica. 

Un cop enfrontats a aquest problema inesperat, els governs bel·ligerants 
es troben forçats a prendre les mesures adients per atendre les necessitats 
de proveïment de material, que anirà creixent tot al llarg de la guerra. 

A pestes mesures inclouen les directrius productives, de captació de mà 
d'obra, d'obtenció i distribució de primer« matèries, etc., i s'han d'emmot
llar a les condicions en què es troba cada país: pau de desenvolupament 
industrial, de llibertat per a fer bescanvis comercials, etc., però la tria d'una 
política productiva o de proveïment no es fa de manera socialment neutra i, 
en aquest sentit, hi ha diverses opcions segans k distribució del cost de la 
guerra entre els diferents sectors socials que en resulti. 

Les «agines següents es ded^uen a analitiar l'actuació dels governs be
l·ligerant! pel que fa al proveïment en armament, municions i productes 
alimentaris. De l'èxit d'aquestes actuacions en dependrà en bona part el 
de la guerra, uo sols perquè l'activitat bèl·lica hi està subjecta sinó també 
perquè, en el transcurs del conflicte, i a la vista de l'empantanegament dels 
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front», ú potencial industrial de cada bel·ligerant es considerarà, cada cop 
més, com a decisiu (Gerd Hardach, 1977, p 81), 

Bo i 'ent un evident abús simplificada, podrien dividir el procés d'adap 
tació a les inesperades circumstancies bèl·liques, de« de l'angle del proveïment, 
en dues fases. 

La primera inclou el* mesos immediats e L· vonsta.acic de 'escassesa i, 
ca general, consisteix en radooció de decisions econòmiques més o menys 
continulstes. L'adaptació e*" msifica en la segona fase, rjr.b ei resultat de 
la producció massiv* que pe trà la n Materuútchlachí'. Cada cop més, el 
conjunt de l'aparell productiu i distributiu de cada país s'encara a l'esforç 
bèl·lic: estem arribant a la "guerra total*, i, com, veurem, la gran trans
formació econòmica que tindrà Uoc a les diferents potencies es farà sobre 
fonaments diversos però pretén un mateix objectiu, que en la famosa formu
lació de Bertrand Rusel! consistia en la "màxima matança al cost mínim" 
(Gerd Hardach, 1986, p. 66V 

Analitsarem les polítiques de producció armament ist ¡ca de captació de 
mà d'obra, agrari* i d« finançament de les diferents potències bel·ligerant», 
així com les seves conseqüències globals en el marc social de cada potència. 

5.2. L'adaptació de la producció a 
l'allargament de la guerra 

Les opcions dels generas bel·ligerants les determinen, amb més o menys 
intensitat, te circumstàncies geopolítiques i econòmiques en què han quedat 
situats des de començament de la guerra, pero també les caractetístiques 
generals de te teves societats. 

Els aliats es troben amb l'avantatge de dispest. de la flota britànica, que 
els podrà »*nir amb els centres de proveïment ulli amarí i serà instrument de 
col·laboració ent. e els membres de 1'entente. L'ós d'aquesta flota el limiten 
te campanyes de cors submarí dels alemanys. D'altra banda, Londres és la 
capital financera del món, i França i Gran Bretanya reuneixen una indústria 
molt poderosa. Els desv&nUtge* són la pèrdua immediata de les regions 
industrials dels departaments éml Nord i Nordest de França i f aïllament de 
Rússia, qe-e no podrà exportar el seu gra —i això és av*ntatjói per a la 
població russa, d'entrada— ni importar material de guerra. 

Les potències centrals tenen l'avantatge de la cohesió territorial, l'encnne 
potencial industriíl alemany, el« nuclis productius d'Austri i Bohèmia i la 
capacitat (teòrica) d'autoabastir se en aliments. Com a desava-it at ges, la im 
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mobilització de U flota comercial i k . cre:xent dificultats de proveïment de* 
d« l'exterior derivades del bloqueig aliat, l'et<.assesa de vie» de comunicació 
practicables amb Turquia —i, després, amb Romania i Bulgària—. 

En qualsevol cat, la guerra desmanega ei complex entramat del comerç 
internacional de forma gairebé automàtica i aquest capgirament tindrà con
seqüències econòmiques notòries a escala mundial. 

5.2.1.- Let Potencie» cenital» 

5.2.1.1.- Alemanya 

Com a conseqütncia del bloqueig naval organitiat pels aliats, Alemanya 
s'ha d'erfrontar a la supressió gairebé total de les importacions, a la vista del 
qual, el sector privat proposa al govern de coc' >lar els estocs de primeres 
matinen. L'industrial Rathentu promov la fu. rió del Departament de 
primeres matèries de guerra (la "KRA"), que ser», administrat per societats 
privades, fundades expressament. Atmest sistema afavoreix les grans emp
reses, que disposen d'informació pn»:!cfei*da, en detriment de les mitjanes i 
pttites (G. Hardach, 1986, pp. 72-75)2$f. 

Durant els dos primers anys de guerra, fins a mig 1916, la provisió 
d'armament per a ks tropes alemanyes es feu d'una forma que podríem 
anomenar tradicional, i no serà fins el "Programa Hindenburg'*, l'agost del 
1916, que el sistema es modificarà substancialment. El 1914, el ftOgtterra de
penia d'empreses privades. EU contractes es feien entre el Comité de Guerra 
de la Indústria Alen anya —que aplegava les patronals més importants— i 
el ministeri prussià de la guerra que, durant aquest període, estava en bornes 
relacions amb l'alt E ¡tat Major. Això no treia, tanmateix, que els industri
als poguessin tenir «intactes directes amb 1« autoritats i fins i tot amb el 
Kaiser. 

Me'.grat ks propostes del co onel Max Bauer —del qual eviat tornarem a 
>«rtar—, el ministeri de 1« guerra no tenia intenció d'engegar una producció 
mass: va de material d« guerra pels colls d'ampolla que preveia, tant per la 

iS*EI fet d'haver»«* de refiat fotcM*n*M deta propis reñirte*, té »If un* <-*irei poutiui 
N Stone ( I t t l , p 164) t tg¿ereix U powibilitat de fa U "Materia-iccié* del» bént de 
guerra que Alemanya no h iurM produït ñ o hafuét estat pel bloqueig Per ei emple. d 
tetante« del l t l4 , a Nure-nberc i la regió d* Fran<-òma, ei bloquetf hi havia pro*ocat 
«na desocupado labora d«: «OllàpiMO« i maquínete« de fa punxa en proveïen tet el món 
Amb «na rapidesa »orprenrnt. l'habilitat del» operari* i le» teves primeres m.itérie* et 
reconvertriien per a la pro<lucció de muructon» 
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manca d'algunes primeres matèries, com ei salnitre de Xile, que aim s'havia 
d'obtenir per mètode de síntesi Haber-Bosch, com de la relativ* escatsesa de 
mà d'obra, acaparada per les unitats de combat. 

En aquest període, é ministeri actua amb relativa independència dels 
industrials privats i practica una política x>rial encarada a evitar l'enfron
tament amb els sindicats que, de bon grat, havíeu fet costat al govern amb 
l'acceptació de la Burgfrieden. Per això, el ministeri animà la constitució 
de "Comissions de guerra", «.«apostes per amos i treballadors, per a de
cidir sobre els canvis de feina dels obrers, suggerí la necessitat de vacances 
periòdiques i procurà acabar les vagues amb acords (Gerald Feldman, IMS, 
pp. 108 110). L'inten? rV mantenir la neutralitat de les autoritats militars 
en els conflictes de classe no és pas degui a i'acceptació definitiva de les or
ganitzacions obreres sinó al desig que la producció funcionés adequadament. 
La visió dels industrials és tota una altra. El 1914 responen a la demanda del 
govern amb poques ganes d'ampliar instal·lacions productives però, alhora, 
es neguen a cedir ets monopolis de què gaudeixen. A partir d'organitiacions 
de cartel pugen els preus dels seus productes. La guerra no estronca el seu 
tradicional corrent exportador que, a través de països neutrals, és capaç 
de fer arribar els seus productes a l'adversari mentre els seus lliuraments a 
l'exèrcit propi soviat es fan amb »etard. El 1916 la Gran Bretanya prohibeix 
'•iportació de productes de ferro i acer de manera que la demanda de pro-

; « alemanys augmenta a l'exterior i els empresaris consideren que no és 
roka de desaprofitar ho. 

Els industrials alemanys critiquen durament tant la política social — 
massa progressiva— com la dispersió deli seus operaris i les variacions de la 
demanda, provocades per les modificacions de les circumstàncies bèl·liques. 
Els pocs intents del govern per a gravar amb impostos els guanys de guerra 
els indignen. Com diria el doctor Reichert, de l'Associació dels industrials 
alemanys del ferro i l'acer, 

"Qui actua de manera extraordinària pels riscs que enfrontaven 
en adquirir nova maquinària] en circumstàncies extraordinàries té 
dret a compensacions extraordinàries. És per això que els grans 
beneficis en temps de guerra són absolutament justificats. Ens 
permeten pagar bons sous; enj permeten suportar els impostos 
i al .res càrregues sempre en augment, faciliten l'increment de la 
product vít*t industrial, reforcen la posició de la nostra ecot»< mia 
en la competència internacional i reforcen les nostres possibilitats 
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de •tetona es la futura batalla econòmica mundial260". 

Els empresaris de la indústria de guerra tendeixen a abundar en expres
sions patnoteres i defensen sorollosament l'anexionisme i les indemnitzacions 
de guerra. Aquestes solucions derivades d'èxits futurs al camp de haialla es 
destinarien a eixugar les despeses de la guerra. Els diversos tipus de pro
postes anexionistes no vart-n aconseguir de posar d'acord els interessos di-
vergenta de Junkers i industrials però te»»m r avantatge, tal com reconeixia 
Alfred Hngenberg, director àt ¡a c*sa Knrip, de 

"distreure l'atenció, deixant via lliure a les fantasies d'extensió 
del territori alemany". 

(Feldman, 1969, p. 115). 

La batalla del Somme sorprendrà el comandament alemany per la ca
pacitat material aliada i li farà projectar l'increment de la pròpia. Això i 
la transició en la cúpula militar l'estiu del 1916, donarà peu als industrials 
per avançar les seves posicions. En efecte, ara arribaran a l'alt Estat Major 
alguns militars "menys buròcrates i més moderns" com Ludendorff i Max 
Bauer, amic aquest darrer dels industriall més influents. 

La reorganit sacio administrativa engegada pel ito'i comandament suprem 
es concretarà tant en l'augment substantiu del seu poder mateix i la fi de la 
col·laboració amb el ministeri de la guerra, com també en la institucional 
ització de la influència de la gran indústria en la política econòmica de 
l'exèrcit: es crea l'oficina de Guerra, que dirigirà Groener, però el direc 
tor del servei tècnic de !a qual serà el doctor K. Sorge, alt emp'eat de la casa 
Krupp (Gei aid Feldman, 1969, pp. 120-121). Aquest conjunt de modifica
cions ens endinsa en la segona fase de la producció bèl·lica. 

En electe, a finals d'agost del 1916 s'endega el "pi .»grama Hindenburg" 
que consisteix en un projecte de producció de material i de construcció 
d'instal·lacions veritablement raasiiu. preparat amb la connivencia dels in
dustrials. El programa Hindenburg preveu multiplicar per dos la producció 
de metralladores i per tres la d'artilleria per a la primavera del 1917, a més 
de la dels explosius. Paral·lelament, el desembre del 1916 el comandament 
suprem proposa una llei anomenada de Serveis Auxiliars destinada a forçar 
tota la població del Reich a treballar per a la guerra, restringir-ne el movi
ment, miütaritzv tots els homes entre 18 i 60 anys i mobilitzar les dones. 

™ Di»oir» pronunciat cl 16 <fc novembre del 1916 i citat pet G. Feldman, 1969. p 115 
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El Reichstag va rebaixar d projecte de llei perquè comptava amb l'oposició 
tant dels socialistes majoritaris com del govern; el ministre de l'interior, 
Helfferich, considerava »entablement forassenyat no donar cas compensació 
a l'evident esforç bèl·lic dels treballadors, i els socialistes varen aconseguir 
que els comités d'arbitratge, obligatoris permetessin de canviar de feina si 
se'n trobava una de millor. 

Un deb primers efectes de la nova direcció econòmica és la puja dels 
preus; el de les metralladores puja, de cop, en un terç. Al capdavall, la 
puja és t«n contínua que els preus no es fixen fins que el gènere no és aca
bat. D'altra banda, la competència entre empresaris per a captar mi d'obra 
encareix els sala.is i acaba d'empènyer els preus amunt. 

En canvi, qualsevol possibilitat de reduir o controlar els guanys dels e.n-
presaris queda abocada al fracàs: Helfferich considera els beneficis excessius 
"un mal menor" i troba que no s'han de desanimar pas, els industrials, puix 
que el seu concurs és indispensable per a la victòria. I, quan Groener prova 
de controlar l'espiral inflacionista de preus i salaris, el juliol del 1917, entre 
els industrials i Bauer, el fan caure. 

Altra cosa són els resultats pràctics del programa Hindenburg, que po
den considerar-se un veritable fracàs: sobrecarrega la xarxa de ferrocarrils, 
ajuda a col·lapsar la distribució de carbó durant la primavera del 1917. A 
més, k producció d'acer davalla en xtfre* absolutes perquè els esforços es 
concentren en k construcció de noves instal·la*..ons. Durant l'ofensiva de 
primavera, les indústries de guerra ocupaven més de dos milions d'obrers 
exemptes d'obligació militar i G. Feldman considera (1969, p. 125) que si 
el fracàs de l'ofensiva procedia, com deia Ludeadorff, de k manca d'homes, 
aleshores les culpe» les tenia totes ell mateix. 

L'origen de U mà d'obra de les indústries de guerra alemanyes és het
erogeni. Tal com hem vist, k xifra d'obrers industrials exemptes de servei 
ai front augmenta: de 1.200.000 el 191o a més de 2 m liona el 1918. De 
més a més, s'ha de comptar cmb k mà d'obra t.o qualificada, joves i sobre
tot dones, que el 1918 constitueixen el 34260.000 polonesos, unes 300.000 
persones procedents dels territoris de l'imperi rus, més de 200.000 belgues i 
260.000 presoners de guerra (J. Kocka, 1984, p. 18)261. Si fem l'excepció dels 
obrers belgues, k resta d'aportacions —dones, joves, immigrants I presoners 
dt guerra— és semblant a k resta de països bel·ligerants. 

Pel que fa als productes alimentari», el conegut empresari Eathenau va 

**' Schollieri i Dielrmtni (IMS, p. 154) edeakn un* 120.000 trfbmllídor» belgWM forçat« 
i usi K .000 de oluntMii 
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«uggerir, l'agost mateix del 1914, la conveniència que l'Estat els controlé«, 
però ni el govern ai l'Alt Estat Major no ho varen acceptar perquè els sem
blava que no caldria (C.P. Vincent, 1985, p. 20). En elect e. segons les 
estadístiques, el Reich es podia autoabastir. El problema era que, segons 
us informe del qual ningú no n'havia fet cabal i que havia estat fet el 1912, 
Alemanya, en cas de guerra tindria necessitats de més productes alimenta
ris i ferro dels habitualment disponibles. D'altra banda, ningú, ni tan sols 
l'autor ce l'informe, no es va adonar de la gravetat de la manca d'adobs (J. 
Lee, 1975/. De fet, durant els primers mesos de la g-erra no es fa res per a 
preveure el problema que, més endavant, significaran els proveïments alimen
taris i, de moment, Tunica mesura estatal consisteix en fixar alguns preus. 
Els primers són els dels cereals (octubre, 1914). El racionament s inicia amb 
el del pa i la farina el gener del 1915, però el 1916 ja és general. La fixació 
de preus d'un producte significa la seva desaparició més o menys general del 
mercat legal i el seu pas al mercat negre, en el qual els preus es disparen. El 
mercat negre és indispensable perquè les racions oficials són clarament insu
ficients: el professor Neumann, de la Universitat de Bonn va fer lVxperiíT.e.it 
de viure durant tres mesos amb la dieta "oficial" i, com a resultat, va perdre 
un terç del seu pes i tota la seva capacitat de treball (C.P. Vincent, 198S, p. 
124). 

La ració de pa es redueix encara l'abril del 191? Alhora, la quaíitat dels 
productes alimentaris disponibles davalla contínuament. Alguns, com ta llet, 
el te, el cafè o la fruita desapareixen del mercat oficial i hi ' ompareix una sèrie 
de succedanis de valor nutritiu dubtós, com l«s salsitxes sense carn, que e' 
1913 sumaven diversos centenars de variants. El "pa de guerra" (Jfrteporoi) 
era especia'ment adulteratm~. 

A la població urbana s'hi congria una intensa rancúnia contra els pagesos, 
a qui consideren culpables de la minva de l'oferta. És veritat que els pagesos 
podien defugir relativament eis controls estatals. Ara bé, no tot el problema 
seis podia atribuir, ri de bon troç; d'entrada, la producció agrària alemanya 
davalla en xifres absolutes al llarg de iota la guerra263. 

Les raons s'acumulen: la manca de mà d'obra s'hi coneix molt perquè la 

,WE1 novel·lista alemany Fruit Glaeser (1902 5962) rrflrrtru let privacions de la vida 
quotidiana de la població civil alemanya durant la Gran guerra Vegi's Clan J Wf, Londres, 
Martin Seeker 1929 Glover i Silkin en rr produeixen al(um fragments molt interesaaMs 
(1M0, pp. 212 214» 

ÏMSí prenem les dades del 191} com • 100, el canvi és el següent 
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majoria ids combatents ton d'origen agrari'64. S'han requisat ics cavalleries, 
la terra se sobreexplota, no hi ha altre ador« sinó la potassa, augmenten la 
superfície erma i les pastures. D'altra banda, I fins el 1917 l'exèrcit té pre
ferència per davant de la poblado civil. I, de més a més, les collites del 1915 
i sobretot, 1916, son espe-ialraent escasses (Gerd Hardach, 1986. cap. 5). 
Deixant de banda el mercat negre, hi ha alguns circuits de distribució priv
ilegiats; els empresaris de les indústries de guerra poden aconseguir racions 
extres per ab seus operaris. 

La pitjor temporada fou l'hivern de 19164917, "l'hivern dels naps": 
aquesta hortalissa, únic producte abundés, va substituir les escasses patates. 
La crisi alimentària l'agreuja ei trastorn del sistema de transport que ja hem 
comentat. A l'obra de J.M. Winter (1988) s'hi pot veure una imatge fo
togràfica que probablement resulti xocant: una colla de mestresses de casa 
alemanyes fent cua per a obtenir peles de patata. 

5.2.1.2.- Àustria-Hongria 

L'imperi austro-hongarès militaritsa d'entrada tota la seva economia, 
amb la firalitat de proveir adequadament l'exèrcit: la producció industrial 
se l'apropia l'Estat sense passar pel mecanisme dels preus lliures i els obrers 
queden tota jurisdicció militar (G. Hardach, 1986, p. 89). Des de finals del 
1914 s'hi instaura un control de primeres matèries semblant a l'alemany però 
l'escassetat serà molt més greu. 

L'imperi disposava d'indústria de guerra, malgrat el qual es troba amb 
greus problemes de proveiment. D'una banda, és degut a la impossibilitat 
d'estandaritsar la producció: els 20ü0 canons de l'exèrcit són de quaranta 
cinc menes diferents, incloent-hi els de brome, i cadascun usa un tipus de 
munició diferent —només en tenen 278 en reserva. De més a més, la inefable 
burocràcia imperial entrebancava ek procesos de decisió fins a l'infinit: la 
centralització era impossible i Norman Stone diu que fins i tot fa difícil He 
consultar la documentació (1985, p. 124). D'altra banda, les industries aus-

1917 1911 
segal SI M 
blat 50 57 
ordi SO SI 
civada SI 50 
patates IS SC 

Font: L. Burenardt. IMS, p. 42 
***Per a compensar aquest« mancança el camp alemany incorpora u m 79 000 preso» 

comuns J. Kocka, 1M4, p. II 
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t rohongareses havien establert acord» de cartel amb Alemanya i disposaven 
d'una bate productiva més reduïda, cacara que treien guanys de la seva 
participado en les empreses alemanyes. 

La manca de mà d'obra comuna a tots els països bel·ligerants se soluciona 
també amb el recurs a les dones. Les vieneses entren massivament a treballar 
en la producció bèl·lica. D'en'rada, cosint uniformes. Quan el fil i la roba 
desapareixen, s'ocupen a les fàbriques de municions. La seta participació 
en el sector metal·lúrgic passa del 18companyia d'autobusos de Viena hi 
representen el 54,1 personal. En conjunt, el treball femení a Àustria durant 
la Gran guerra s'incrementa en un 40Sieder, 1988, pp. 117-199). 

L'imperí es troba amb greus problemes de proveïment alimentari de bon 
començament. La collita del 1914 només arriba als dos terços de l'habitual, 
i de les següents, no n'hi ha cap de bona del tot, per raons tant degudes 
a la maltempsada com a manca de mà d'obra. I el bloqueig no pcmet de 
compensar les mancances. Els preus pugen, i el govern instaura màxims el 
novembre del 1914. De tota manera, cal remarcar la diferència de la situació 
a Àustria i a Hongria. En circumstàncies normals, Hongria abasteix de gra la 
part austríaca de l'imperi. Però, durant la guerra, els hongaresos sel queden 
argüint la superioritat del seu esforç bèl·lic, i, inclús, obliguen a treballar en 
la collita del 1915 mig milió de soldats de l'exèrcit (Stone, 1985, p. 124). 
De manera que, ni que totes dues parts de l'imperí tinguin l'alimentació 
racionada, la situació austríaca és molt pitjor que no l'hongaresa. 

Finalment, i pel conjunt de les potències centrals, hi ha dos elements 
positius en matèria de proveïments: el comerç amb els països neutrals, tot i 
el bloqueig, es manté, amb alts i baixos, firs el 1918. I, en el transcurs de la 
guerra, s'expremen el: recursos dels països que aconsegueixen de dominar: 
Bèlgica, Serbia, Polònia, Romania, Ucraïna, malgrat els problemes de trans
port que es troben. Les conseqüències per a la població d'aquest països són 
greus, sobretot en el cas de Serbia. 

5.2.2.- EU aliat» 

5.2.2.1.- Gran Bretanya 

L'inici de les hostilitats no fa canviar l'actitud general del govern britànic 
pel que fa a l'economia: "Business as usual" significa el manteniment de la 
llibertat econòmica, tot i que les lleis de Defensa dd Regne (1914 i poste
riors esmenes) donen dret a requisar producció d'interès bèl·lic. Pel que fa 

355 



al proveïment de material d« guerra, el 1914 es repeteixen els mètodes de 
la guerra dels bòers amb el resultat d'una escassetat quasi catastròfica de 
munició del 1915. Clive Trebilcock (1975, p. 150) considerava que 

"els oficials de proveïments eren tan ineptes en la consecució de 
canons com el comandament de tropes en usar- los". 

£11906, el superintendent del Royal Laboratory, el major especialista en 
projectils de tot l'exèrcit britànic havia previst que 

"si algun dia hem d'anar a una guerra gran de debò, ni que 
nosaltres, la indústria i tothom treballem al màxim, no arribarem 
a cobrir les necessitats dels serveis (...) La capacitat productiva 
del país s'haurà de forçar fins al límit". 

(Trebilcock, 1975, p. 151). 

Malgmt això, el govern fa tot el possible per a reduir la producció 
de les fàbriques estatals i no encomana res a les privades amb la intenció 
d'estalviar despeses (Comissió Murray, 1905-06). El 1914, l'estat de les fac
tories públiques és tènicament molt mancat. El ministeri de la guerra (War 
Office) inicia la guerra encomanant als especialistes del sector privat allò 
que ha de mensster, tot i que, ab industrials —que, a més, han perdut bona 
part de la seva mà d'obra: entre un 16 i un 24no els és rendable l'ampliació 
d'instal·lacions que cal per tal de servir les comandes. Com a resultat, el ma
terial es lliura amb molt de retard i és d'una qualitat pèssima. L'augment de 
les necessitats, el War Oßke pretén cobrir-lo pel simple recurs d'augmentar 
les comandes. 

El punt d'inflexió d'aquest problema arriba quan Sir John French, co
manda»', ¿s les tropes britàniques a França, provoca un escàndol: desprév 
de la batalla de Festubert, el maig del 1915, durant la qual, el proveïment 
de municions ha estat nefast, declara a la premsa que "l'imperi es troba 
amenaçat". Com a conseqüència, el govern d'Asquith cau —val a dir que 
també hi contribueix la qüestió dels Dardanels—. L'abril del 1915, David 
Lloyd George assumeix el ministeri de municions i, a partir d'ara, la línia 
de la política de proveïment es modificarà: el nou ministre, que també ho 
serà de la guerra d'ençà de juliol del 1916, dobla els objectius i, per tal de 
conèixer les necessitats exactes, consulta directament els militars que actuen 
a França sei.se passar pel filtre del ministeri de la guerra. El sector pro
ductiu públic s'cxtèn i s'especialitza en producció massiva poc sofisticada. 
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Les empreses privies també les estimulen a incrementar la producció, però 
els pieos baixen a canta del control del govern: per la llei de municions de 
guerra, del juliol del 1915, el govern podrà declarar "fabrica sota control" 
les que consideri indispensables i, així, els salaris no s'hi poden modificar 
sense aprovació del govern, no es pot reduir la productivitat i els guanys no 
poden sobrepassar un 201a mitjana dels dos anys anteriors al 1914. L'obrer 
queda adscrit al lloc de treball (G. Hardach, 1986, pp. 99-100). Com ja 
SÍ bem, el 1916 es prohibeix l'exportació d'acer. Les mesures provoquen al
gunes protestes dels obrers, però, en general, el govern fa esforços per tal de 
no perdre el recolzament sindical. La producció esdevé massiva a partir de 
Festiu del 1915 i l'èxit del canvi es constata a la batalla del Somme. 

Però, cou diu Hardach, ara, el problema, serà un altre: la guerra sub
marina d ovtrance, engegada a finals del 1916, amenaça els subministres 
britànics i francesos. També per a solucionar aquesta qüestió s'incrementarà 
la intervenció estatal en l'economia: s'aug netita la producció naval, alhora 
que es racionalitza, per tal de poder substituir els vaixells enfonsats, i els 
obrers del ram de la construcció naval queden exemptes d'obligació militar. 
Es requisen vaixells, amb la intenció de fer baixar el preu dels nòlits que, evi
dentment, s'havia disparat. I, per tal d'evitar e! col·lapse del transport naval, 
un comité —el Tonnage Pnortty Committee— controla la navegació mercan
til i decideix quins productes tenen prioritat i quins no De més a més, els 
Estats Units engeguen també un programa molt intens de construcció naval 
amb elements estandaritzats. Per tal d'estalviar temp» i vaixells, els aliats 
occidentals prescindiran del« proveirnetitt ultramarin* tradicionals, com els 
australians, i es refien en elevada proporció dels nordamericans i canadencs 
(G. Hardach, 1986, p. 58-61). La relativa escassetat d'alguns productes 
(carbó, acer, ...), deguda tant a la guerra submarina com a l'esforç bèl·lic 
decideix el govern "de gran coalició" de desembre del 1916, que presideix 
Lloyd George, r augmentar el control sobre l'economia. 

Els acords amb els sindicats provoquen que, um cop instaurat el servei 
militar obligatori, els obrers especialitzats no hagin d'anar al front. Els 
intents d'incompliment dels acords per part del govern després de les baixes 
de 191? provoca protestes sindicals que fan desdir les autoritats; però els 
obrers cediran en veure les necessitats del front despits de l'ofensiva de 
primavera del 1918. Mentrestant, l'increment de mà d'obra necessari per a 
la indústria s'ha cobert amb una part de mà d'obra no qualificada, és a dir, 
amb joves i dones. 

Els preus dels productes alimentaris puf en al començament de la guerra, 
tant per la inflació bèl·lica mateixa com p*r l'augment de preu dels nòlits. 
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Les collites SOB bones fin« la del 1916. L'efcastesa d'aquesta darrera anyada 
decideix el govern a inter reñir: una comissió controla el Mat i l'executin 
s'atribueix el moncpoii de la importació de carn congelada. La guerra ros
marina implica que el govern s'ocupa d'importar i distribuir els productes 
que considera necessaris. Alhora, fomenta la producció agrària interior en 
detriment del bestiar: en temps d'escassetat, és més raonable produir p a que 
no pas carn i, a més, així, l'estalvien nòlits. D'aquesta manera, la Gran Bre
tanya recorre, a la inversa i amb gran rapi desa, el camí que l'havia conduïda, 
d'ençà del 1870, a dependre cada cop més de les importacions agràries. Al 
camp se li assigna mà d'obra, encara que el país en vagi escàs, inchent-
hi dones i presoners de guerra, i, malgrat la mancança de fertilitzants i de 
bestiar, l'operació de reconversió es pot considerar prou reeixida. L'Estat 
fomenta la introducció de tractors i assigna els productes a conrear, i, quan 
l'estiu del 1917, els preus pugen, s'introdueixen sistemes de fixació de preus 
i de racionament que acaben es«ent molt eficients perquè, en assignar una 
botiga per a unitat de consum, el públic no cal que faci cua (Gerd Hardach, 
1986, p. 158). 

5.2.2.2.- Fr*nça 

El proveïment bèl·lic de la república francesa queda compromès de bon 
començament. L'ocupació dels departaments del Nord i Nordest, on raïen 
el I4del ferro colat, el 58país en situació de dependència de les importacions 
(Gerd Hardach, 1986, p. 105). Aquesta situació i la pressió britànica, de 
qui depèn pan part del proveïment de primeres matèries, facilitaran l'opció 
planificadora, que es concreta progressivunent a partir del novembre del 
1915 i, sobretot, quan Clement el, ministre de comerç, amenaça els industrials 
amb la reducció de les importacions, el març del 191., si no accepten la seva 
direcció econòmica (John F. Godfrey, 1987, p. 93). 

Pel que fa a la producció de material de guerra, malgrat els greus in
convenients esmentats, la mobilització de la indústria francesa és ràpida i la 
seva produció és molt superior a la britànica, fins al punt de poder proveir 
*n pan part el contingent de tropes nordamertcanes que, amb aquell nNo%$ 
mola, Lafayette" t havien arribat el 1917ÄS. 

L'inici de la mobilització industrial francesa el constitueix la conferència 

*** Aquesta fr»* posa de manifest la consciència de reciprocitat de l'esforç !él lir nor 
damericà envers França: d 177?, el marque» de Lafayette havia col·laborat militarment a la 
independència dels Estats Uniu i, posteriorment, aconseguí la implicació de la monarquia 
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de Bordeus (20 de setembre del 1914), durant U qual, el ministre de la guerra, 
Millerand, fa nombroses comandes a la Industria privada amb l'objectiu 
d'tconseguir 100.000 «Autos del 75 per dia i una notòria producció de canons. 
Val a dir que el project« reeixirà: el gen» del 1915 es produïen SöO fusells i 
10 metralladores diaris que, el desembre del mateix any havien passat a 1.500 
i 300, respectivament. Pel que fa a la pólvora i els explosius, de 41 tones 
diàries l'agost del 1914 es pas^ a 256 el juliol següent (G. Hardach, 197?, 
p. 84). A aquesta producció s'hi arriba amb el funcionament paral·lel de les 
factories publiques i privades. Abans del 1914, la major» de k producció 
depenia del sector públic però revolució econòmica de la guerra donarà la 
preeminència a la ink'a; iva privada, ni que sigui amb el concurs econòmic 
de l'Estat, perquè els empresaris temien arriscar-se tots sols en un projecte 
d'ampliació poc rendablr a la llarga. La iniciativa privada, havia dirigit la 
seva oferta delí anys de preguerra a l'exportació. Per tal d'organitiar-se ad 
equadamen. des del 1914 mateix, els industrials, dirigits pels mes influents 
del sector, és a dir, per Le Creusot i Saint-Chamond, es divideixen en graps 
i es distribueixen les comandes. 

De la intensitat de l'activitat productiva de le« indústries de guerra 
francès«! ens en podem fer idea per les interessants descripcions que el peri
odista Agustí Cal vet, Gasiel, feu el 1915 per a La Vanguardia de Barcelona 
(Gatiel, 1917, pp. 366 367 i 376-377): 

%..) Bajamos nrcía el pueblo por la ladera del monte, lo mismo 
que si nos hundiéramos en el interior de un volcán. Apenas era 
posible distinguir de la villa algunas casas dispersas. Las fábricas 
del Creusot se hallan formando un círculo, dentro del cual .quedan 
Aprisionados los edificios del pueblo. De las chimeneas, que son 
incontables como los troncos de un bosque, brotan día y noche 
humaredas densas y tur' <ias, empanando por completo la claridad 
del espacio 

(...) 

"El Cieusot". El Creusot, 4-IX-191Ó, 

%..) Aquí se estaban modelando, al re jo, granadas d* 37G, que 
miden 1,50 metros de altura. Al mi.mo tiempo, para trans
portarlas velosmente del horno a la forja, rodaba sobre nues
tras cabesas una grúa capas de lrantar 30.100 kilogramos, y 
que podría servir, por su tamañt y robustes, de puente par« 
traspasar las orill&¿ de un rio. Más aUi chirriaba una sierra de 
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lingotes candentes. En un tatter proporcionado al cat«., un torno 
de 40 metros de largo, perforaba «n caite parecido a una chime
nea dt fábr v Al s;ro lado, había una tuerte de prensa, que 
cortaba en pocos segundos barras de acero giganteas, como si 
fuera", de que«). Para templar los pandes caiione? de precisión, 
hay en el centro de uní. cuadra insondable, una bañera o piscina 
de aceite que, a los q-íe nunca lo vieron, debe sugerirles una idea 
aproximada del mar. Irenes blindados, rellenos de ametrallado
ras, se hallan en El Creusot a cada esquina y en número ¿al, 
que ya no interesan por su misma abundancia, puestos en fila y 
perdidos en un rincón, como juguetes baratos (...). 

"Los talleres Schneider''. El Creusot, 4-IX, lf/15. 

L'Estat té com a interlocutors representatius de l'empresa privada al 
poderós Comtié de Forges i la Chambre Syndicate des faineants de matértel 
de guerre. Al ministeri de la guerra, la " Tromtme direction", és a dir, la 
Dtrection d'Artülene, és el nucli organitzatiu de la producció, que acabarà 
convertit en sotsecretariat d'Estat per a l'artilleria i les municions i, posteri
orment, en ministeri, adjudicat al socialista Albert Thomas (entre maig del 
1915 i setembre del 1917)266. 

De fet, a França, la iniciativa pública i la privada es reparteixen els organ
ismes de planificació i coordinació productives. Thomas estableix programes 
de producció, reparteix mà d'obra i primeres matèries, engega la producció 
de noves armes i, inclús, dóna normes d'ús d'iàrmament per tal d'evitar que 
** malmeti, i ajuda a organitiar les unitat? de tancs. La major part dels 
controls s'introdueixen al llarg del 1915. També s'introdueixen sistemes per 
a frenar la creixent tensió social. Per un decret aprovat a iniciativa d'Albert 
Thomas, cl gener del 191?, s'introdueix l'arbitratge obligat a les indústries: 
l'amo no pot rescindir el contracte en cas de conflicte: els obrers, abans 
d'aturar la producció, han de sotmetre les questions que els dividien a la 
comissió d'arbitratge (Gerd Hardach, 1977, pp. 89 90). 

Al Comité des Forges^ una de les organitzacions pitronab més influets 
de França, li correspon la distribució dels metalls a les fàbriques franceses 
en qualitat de monopoli des del maig del 1916 (Godfrey, 1987, p. 223). 
En general, les oportunitats per a fer bans negocis són nombroses durant la 

'"Aquest fet »obl» eb coetanis: Th* Ttmti, de Landre*, deia, el SO de Bo»embte úr\ 
1916. "Un pacifista esdevé productor de caams". I, en efecte, la Mtaaci« era d'aliè més 
sorpremnt. Thomas, peí raé del tea carree era cap de general« i alts funcionin» En tant 
que •octaU·ta, pero, el vetllava la policia polític» Gerd Hardach. 1977, p. If 
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guerra: el» preus aconseguits pels fabricants són alts; sovint, els contracte« els 
deixen l'opció de triar la quantitat. I, de cara ab impostos, es podien ocult *r 
fàcilment el« grans beneficis, cosa que l'Estat acceptava com a "estímul per 
a la producció". Hi ha beneficis espectaculars, com la Hotchkiss, que els 
multiplica per 6 (G. Hardach, 197?, p. 102). 

La captació de mà d'obra es fa de forma similar a la de les altres po
tencies industrials. Com era habitual, l'exèrcit i la indústria competeixen 
pels homes. D'entrada, costa que els obrers especialitzats tornin del front, 
però aquesta és una de les reclamacions dels empresaris, i els la concedeixen. 
De tota manera, posteriorment, els seran presos: Pétain en reclama 80.000 
per Verdun i, l'abril del 1918, Clemenceau n'envia al front 200.000 més (D 
Porch, 1990, p. 198). Com a substituts, hi trobem una xifra creixent de 
joves, dones, immigrants i presoners de guerra. ï 67 . 

Marc Michel explica que la presència d'operaris no qualificats —joves 
i dones— i, encara més, la dels immigrants ultramarin«, acabats de sortir 
de les activi ats rurals i molt dòcils en raó de la seva vulnerabilitat social, 
constitueix el marc ideal per a la instauració dels mètodes tayloristes de 
producció, que havien estat refusat« amb fortes vague« pels obrers qualificats 
francesos els anys 1912 i 1913 (Michel, 1990, p. 400). En algunes ocasions, els 
industrials només acceptaven de lbgar la mà d'obra qualificada que hi havia 
al front sota la pressió de l'opinió pública. Un cop desmobilittats, aquests 
operaris segueixen militaritrats i, per tant, no tenen drets sindicals: encara 
que reben medalles au travail, els sous es mantenen al nivell de preguerra. 
A la vista de situacions d'aquesta mena, Albert Thomas introduí, l'estiu del 
1915, la vigilància dels sous i algunes puges (G. Hardach, 1977, p. 98). Però 
el mateix A. Thomas era un gran defensor dels mètodes taytaians <, malgrat 
les queixes de surmenage dels treballadors, el govern col·laborà en la seva 
introducció. El resultat va ser un notori increment de la productivitat. Tot i 
la coitiideració general d'endarreriment que s'havia adjudicat a la indústria 
francesa, al final de la guerra, el país produïa 30 tancs dkris i, en el transcurs 
de tot el conflicte havia arribat a produir més de 90.000 motors d'aviació 
—és a dir, el doble que Gran Bretanya i Alemanya—. La societat més 
important en iquest sector era la Gnóme et Rhóne (Laux, 1977). La divisió 
internacional del treball, amb l'aportació de primeres matèries dels altres 

"Le» dades corresponents al 1911 són segons Gerd Hardsell (1977, p. 86): 497.000 nil-
it««; 4 JO 000 dones; 425.000 obrer« civili, 133.000 menor« de II any*'. 13000 mntil·lats; 
101.000 estrangera; 40.000 presoner« de guerra Als qual» s'hi hwt d'afegir 61.000 im 
migrants roloniali que, segons Marc Michel (1910, p. 399) serien molts més: 120 000 
algerians, 50.000 indoxmeso* i 11.000 xineso» 
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aliats occidentals, permet a Franca convertir-se en una mena d^arsenal de 
la democràcia" anmt l i lettre, sempre que s'ens permeti aquest anacronisme, 
que usa McNeill (1888, p. 3S8). 

A la regió del Sena, que es el principal nucli de producció d'armament, 
les dones hi «institueixen el SOles fabriques de guerra son les mumtwnettes 
(Dubesset, Thébaud i Vicent, 1977, p. 191), La descripció següent, també 
deguda a Gaiiel (1917, pp. 378 379), ens mostra les dones treballant a la 
Creusot: 

"En otro departamento de las fábricas no se p aducen más que 
balines de shrapnell. Los bay a millones, puestos en pandes 
piràmides sobre el suelo del taller, pequeñitos, negros, brillantes 
como montones de moras. En esta instalación trabajan única
mente mujeres. El aspecto del taller es claro, limpio, ordenado. 
Las obreras están sentadas a lo largo de mesas capaces, por lo 
grandes, de servir para dar de comer a los habitantes de una 
aldea entera. De trecho en trecho, destacan sobre las mesas unas 
conv esferas de alambre, llenas de balines y suspendidas d« un 
braso de hierro. Una obrera le« va dando vueltas por medio de un 
manubrio, muy sosegadamente. El taller está lleno de ese rumor 
peculiar y festivo que producen los balines —sean de hierro, d* 
cristal o de piedra- - al ser removidos y entrechocar con blandura 
(...)" 

"Los talleres Schneider", 4-IX-1915. 

Per les raons habituals del cas, la producció de l'agricultura francesa 
davalla molt: el 1917 només arribava al 60de pagesos, la requisa del bes
tiar, etc., i la pèrdua de la superficie del Nord, dedicada en gran part a la 
producció de remolatxa ho expliquen. També en aquest àmbit l'Estat hi 
intervé, però, de tota manera, els preus pugen. El govern estableix acords 
d'importació amb els aliats. El 1915 s'inicia el control dels cereals i l'abril 
del 1916, el de la resta de productes de primera necessitat. L'estat monop 
olitia la producció i la distribució del sucre el 1916; i dels cereals el 1917. 
El 1918, tothom té cartilla de racionament: (Gerd Hardach, 1986, pp. 157-
158). El carbó era escàs i la calefacció domestica no sempre es podia atendre 
(Winter, 1988, p. 170). 

5.2.2.3.- L'imperi rus 
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Durant el primer any de la guerra, el govern ras no considerava el país 
»pac. de proveí r-se per ell mateix de material de guerra i confia la major part 
del proveïment a ks importacions. Les conseqüències d'aquesta opció sen, en 
general, problemàtiques: els fabricants estrangers, britànics i estatunidencs, 
lliuren les comandes amb gran retard i poca eficiència. La raó és que, com ja 
sabem, els fabricants s'havien compromès de fer més quantitats de material 
del que eren capaços, i, en qualsevol cas, el govern britànic tenia preferència, 
malgrat els avenços russos rebuts. Les complicacions burocràtiques entre
banquen la qüestió, i l'actitud predominant entre els empresaris americans, 
que es presenten a Petrograd com si haguessin trobat un nou " Yukon iraiT 
els desprestigien davant dels russos (N. Stone, 1985, p. 153). L'Estat rus no 
té prou or ni inversions a l'exterior per a respondre de les creixents importa
cions i, entre 1914 i 1917, el seu deute exterior es multiplica per tres. De 
tota manera, els britànics tenien pan interés per quedar-hi bé per por que 
Rússia, si se sentia abandonada, no signés una pau per separat. 

D'altres problemes s'afegeixen encara als anteriors: la manca de ports 
adients per a descarregar-hi les mercaderies decideix les autoritats a construir 
el que després s'ha anomenat Murmansk. Però aviat es presentà el perill dels 
submarins alemanys. Mentrestant, els pressupostos fets per a les factories 
estatals criden l'atenció p*r la seva gasiveria, sobre la qual ironitza Stone, que 
remarca que les xifres que s'hi referien incloïen l'escaig en copecs (1985, p. 
163). Tanmateix, la primavera del 1915, es produeix una girada >*n la política 
de proveïment que tindrà incalculables conseqüències a curt i llarg termini. 
L'abril del 1915, bo i decebut per les falles del proveïment estranger, el 
govern decideix dVieomanar a fabricant $ autòctons la producció de munició 
i armament. La forma com es desenvoluparà el procés d'adaptació serà una 
de les raons de l'esclat revolucionari del 1917, però, com remarca Norman 
Stone, convé de tenir present que, en termes estrictament econòmics, Rússia 
demostra la seva capacitat de substituir les importacions, malgrat la seva 
fama d'endarreriment industrial. En efecte, entre 1915 i 1916 les quatre 
empreses Shetimn, Lebedev, Dux i Ànatra proveeixen el 801990, p. 261), a 
un ritme de quasi 200 avions me ->suals (Stone, 1985, p. 210). La producció 
de projectils creix un 2000rartilleria, lOOOde què disposava l'exèrcit el 1914 
es passa a 50.000 el 1916. 

La producció de guerra es concentra en les pans empreses, que multi
pliquen la seva producció er. detriment de les menors i amb u^ ajut m lt 
consistent de l'Estat; a finals del 1916 s'havia arribat a una conjuminació 
prou efectiva dels interessos de tots dos (N. Stone, 1985, p. 208). El cen 
tre de producció de guerra més important és Fetropad, que roncentra dos 
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terços del total. Entre 1914 i 191?, la quantitat de treballador: industrials 
de Petrograd augmenta d'un 60 

Pel que & a l'apicultura russa, els seus problemes procedeixen molt més 
de la distribució que no pas de la producció. L'escassetat de mà d obra 
nomé? és greu després del 1916, sobretot als latifundis. Malgrat això i al 
fet que les quantitats abans destinades a l'exportació ara són a disposició 
del mere tt interior, al gra li costa d'arribar a les ciutats i els seus preus es 
disparen: la inflació, que Stone qualifica d'"estratosférica", fa augmentar el 
blat, a les tones industrials, en un 808(G. Hardach, 1986, p. 160). La clau 
de l'escassetat agrària és que els pagesos s'estimen més no vendre la seva 
producció i l'emmagatiemen, l'autoconsumeixen o bé la donen al bestiar: 
l'Estat no se'n surt, de fer-los lliurar les quantitats necessàries de gra i el fet 
que no fossin els pagesos mateixt % sinó més aviat els intermediaris, qui es 
beneficiava dels alts preus inflacionaris explica el seu voluntat i apartament 
del mercat: pel seu gra n'obtenien pocs diners, i de més a més, poca cosa 
podien comprar a canvi (N. Stone, 1985, pp. 295-296). 

Pel que fa a la inflado, més elevada que en cap altra economia bel·lige
rant, és deguda a diverses raons. En primer lloc, a l'augment de l'oferta de 
diner, engegada en suprimir-se l'equivalència ruble-or al principi de la guerra. 
Però també hi contribueix l'escassetat, provocada, entre d'altres coses pels 
gravíssims colls d'ampolla que pateix el sistema ferroviari amb motiu de la 
retirada ru«sa de l'estiu del 1915. L'escassetat dóna ales a l'especulació. 
Els grups monopolistes tendeixen a pujar els seus preus per tal d'aprofitar 
l'excepcional conjuntura i les empreses industrials es troben en la necessitat 
de millorar els sous que ofereixen si volen contractar l'escassa mà d'obra 
qualificada disponible. El govern no troba cap mesura adient per aturar la 
Inflació (N. Stone, 1985, pp. 287-288). 

5.2.2.4.- Itàlia 

Itàlia va entrar en guerra amb greus deficiències materials: el tanca
ment dels Dardanels impideix de rebre cereals dels seus proveïdors habitual«, 
Russia i Romania, cosa que la fa dependre dels Estats Units i Gran Bretanya. 
Alhora, compta amb uns recursos armament ist ics lamentablement escassos 
(John Gooeh, 1990, p. 162). Però el 1916 els problemes abans esmentats 
havien quedat apariats gairebé del tot. El general Dallolio fa a Itàlia un 
paper q*ie John Gooch equipara al de Lloyd George o Walter Ratbenau: des 
del juny del 1915 és secretari per armes i municions i, el setembre, presideix 
el comité central per a la mobilització industrial fins que, el 1917 esdevé 
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ministre d'armes i municions. Malgrat alguns inconvenierts en el lliurament 
de les comandes, Dalloüo aconsegueix endegar la ce' laborado de tes empre
ses privades i la millora de les estatals i, després del desastre de Caporetto, 
són capaços de repondré l'armament perdut. De tota manera, compten amb 
l'ajut material del aliats (John Gooch, 1990, p. 163). 

Efectivament, la indústria italiana multiplica la seva producció. Per 
exemple, les indústries elèctriques, augmenten la seva producció en un 85 
600comprensibles modificacions al conjunt de la societat italiana, rala a 
l'Estat. L'Estat pagava alts preus pel proveïment de les seves tropes i els 
salaris se'n beneficiaven; les dones són cridades a participar en l'esforç de 
producció bèl·lica (fiero Melograni, 1990, pp. 334-335). 

El profeim«.*nt alimentari es plenament garantit per a l'exèrcit però molt 
menys per a la població civil, que, en una proporció gens menyspreable, ja 
estava en condicions precàries abans de la guerra. El 1916 s'introdueix el 
control dels preus pels productes de primera necessitat i s'inicia el raciona
ment. El 1917 la cartilla serà bligatòria (Gerd Hardach, 1986, p. 159). 

5.2.2.5.- Els Estats Units 

La manca d'antecedents en la demanda regular i a gran escala de ma
terial de guerra implicava que, en entrar a la Primera guerra mundial, ni 
la indústria privada ni els arsenals públics dels Estats Unit» no disposaven 
de capacitat per a proveir adequadament un exèrcit que, a més, s'estava 
convertint d'una força reduïda d'uns 100.030 homes en una de 4 milions. 

No cal dir que els Estats Units ja eren una gran potència industrial. 
Però les seves empreses havien acceptat, el 1917, una enorme quantitat de 
comandes aliades, el compromís de les anals es va decidir de mantenir. Això, 
la dispersió d'entitats responsables del proveïment militar i el caos de la 
mobilització de la indústria privada varen contribuir a provocar una escassesa 
crònica de material a les tropes nordamericanes que actuaven a Europa. Al 
K'ar Industries Board, organitzat el juliol del 1917, teòricament li pertocava 
de centralitzar els esforços productius, però sovint s'actuava bo i deixant-lo 
de banda. 

De manera que, com ja hem avançat, bona part del proveïment de guerra 
de les tropes dels Estats Units és de fabricació francesa r» britànica; en el 
transcurs dels mesos de combat reben 10 milions de tones de material eu
ropeu —artilleria, municions, tancs, avions, metralladors— i només 7 miii«ns 
de procedents del seu país (Timothy Nenninger, 1990, pp. 119-121). Bona 
part del material pesat està disponible quan la guerra ja és ben decidida 
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(Gerd Hardach, 1986, p. 118). 
D'altra banda, l'actuació del War lndnttne» Board, del qual feien part 

grans home* de negocis, no és neutral, i els preus pugen tant que el govern 
ha d'intervenir per a establir-hi màxims (ferro, coc, coure, transport, etc.) 
tant per a la població civil com per a subministres militars (Gerd Hardach, 
1986, p. 117). 

S.2.3.- £7 finançament de la guerra 

Els mètodes seguits pels diversos governs bel·ligerants són, en general, 
similars. En començar el conflicte, tots abandonen el patró or i incrementen 
l'oferta de moneda, malgrat el qual mantenen l'esperança que, un cop acabat 
el conflicte, el sistema financer internacional tornarà a ser com abans. 

Els governs que tenien previsions econòmiques fetes per cas de g'jerra, 
com Alemanya, havien pres l'opció de finançar-la exclusivament a base d'em
prèstits perquè estaven convençuts de la seva curta durada. Quan la realitat 
va mostrar que la previsió era errada, però, són pocs els governs que van 
pujar els impostos. El gruix de la guerra es paga, en general, a base de 
successius emprèstits, que tenen força èxit de subscripció, amb l'excepció de 
Rússia, fet que Hardach (1986, p. 201) atribueix tant al sistema bancari poc 
desenvolupat de1 país com a l'acaparament de diners fet per la pagesia. Els 
impostos, no massa progressius, d'altra banda, cobreixen aproximadament 
el lSde les despeses bèl·liques de França, Alemanya i Rússia. En canvi, tant 
la Gran Bretanya com els Estats Units pugen els impostos com una de les 
primeres mesures en entrar al conflicte. 

Altrament, els governs belÜgen^its havien dipositat grans esperances en 
el cobrament de les indemnitiacion» de guerra, que confiaven que els resca-
balarien de les despeses extraordinàries a què es veien abocats. Desprès de 
les descripcions que hem fet, tant de la intensitat i la perüongactó dels com
bats com del compromís econòmic dels governs no pot sobtar la multiplicació 
de les despeses estatals durant el període bèl·lic. Els pressupostos de guerra 
es disparen en la p.oporció següent: entre el corresponent al primer any d' 
guerra i el del darrer hi ha un increment del SOSBretanya i del 3151a guerra 
matt ¡xa com a la inflació generada (1986, p. 180). 

Com a conseqüència, el nivell d'endeutament exterior també es mul*i-
plica. El principal financer dels aliats són els Estats Units però, entre els 
membres del bàndol aliat, s'estableix una cadena de concessions: Gran Bre
tanya en concedeix a França i Rússia; França a Serbia, Rússia, Bèlgica i 
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Grècia (Gerd Banken, 198b, pp. 173-175). 

S.S.- Lei conseqüenèncie* tocioeconomique« 
del model de proveïment 

Després d'haver vist l'evolució de les diverses opcions pretès pels governs 
bel·ligerants per tal d'assegurar els subministres de material ah seus exèrcits 
convé de fer un repàs de l'impacte que aquestes opcions varen tenir per a 
ca«, jcun dels grans grups i classes socials dels diferents paltos. 

5.31. EU mdustrtals 

Per als empresaris industrials, la Gran guerra és un bon moment, sempre 
que Cacin part (o bé que s'hi adaptin) dels sectors productius considerats 
fonamentals per a l'esforç bèl·lic. Els imperatius del front, que reclama 
producció massiva, acceleren la introducció dels mètodes tayloristes en graus 
diversos segons els països; la protecció estatal minva els riscs; la treva social 
redueix la conflictivitat laboral; la por dels governs a perdre el favor dels 
industrials els fa p-rmisim en matèria impositiva mentre cuiten a contenir 
k pressió obrera encara que, segons el lloc, respectin amb més o menys 
fermesa eh drets adquirit» pels treballadors. 

A l'imperi alemany, Jürgen Kocka hi constata k complementarietat del 
risc estatal amb el guany privat, una enorme accelertíó del procés de car 
tel·litiació i d'associació d'industrials, que sobreviurà a k guerra mateixa, 
i un increment dels beneficis elevat però de quantifxació dubtosa a causa 
de l'ocultació (1984, p. 31). L'Estat fomen'% k mecanittació perquè li 
interessa estandaritsar els subministra i k massivitat de k demanda facilita 
el procés. Els grans productors tenen r-.ajors avantatges, sobretot pel que 
fa a capacitat de maniobra per l'accés a k infernado més decisiva i perquè 
l'escassesa de subministres bàsics, com primeres matèries o combustible« els 
afecten molt uienys. En conjunt, k producció industrial alemanya davalla en 
un 401a revolució. Com a k resta de països, k guerra s'inicia amb una etapa 
de recessió. Després, es podrà constatar una minva de k produectivitat. 
relacionada amb k poca qualificació de k nova mà d'obra i també amb el 
fet que els oorers vagin mal alimentats, treballin més hores del que es pot 
suportar raonablement i, molt probablement, afirmr Kocka (1984, p. 27), 
pels dubtes sobre k utilitat de k feina que feien. 
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Holtet industries, dedicades a produir bens civils, són obligades a tancar, 
però aquesta intromissió estatal es compensa amb una indemnitxació, i, a 
més a més, els propietaris afectats per aquestes mesures ao els obliguen a 
anar al front en atenció al fet que ban de seguit vigilant les seves instal·la
cions. Kocka acaba afirmant que els rics —industrials i els seus alts empleats, 
i també negociants, intermediaris del mercat negre, i d'altres profiteurs de la 
guerra— varen haver de suportar molt poques reduccions en els seu» costums: 
un informe del 1918 observa que 

"encara es pot trobar de tot, tant com se'n vulgui, a preus -Its" 

i aquests preus es pagaven. Durant la guerra, la producció d'aliments 
de lux« davalla menys que no pas la producció industrial, i el comandant 
militar de Berlin informa el 1918 que els espectacles de tota mena son plens 
de gom a gom i que hi ha cues a les guixetes. L'estil de vida d'aquests grups 
contrastava molt visiblement amb el de la massa de la població (Kocka, 1984, 
p. 39). 

També els empresiris aliats poden fer bons negocis arran de la guerra. Ja 
hem fet esment de les avantatjoses ocasions que es presentaven a França per 
a introduir els mètodes taylorist» a causa de la nova mà d'obra disponible, 
mancada de tradició sindical. Una aitra raó que la facilita és, però, la possi
bilitat de construir instal·lacions industrials noves, lluny de les localitzacions 
tradicionals, ocupades pels alemanys. 4 la metalurgia, la productivitat puja 
en un 5üp. 86). Alguns empresaris aconsegueixen èxits veritablement sòlids. 
Per exemple, Lot is Renault, que ja havia gu^nyct -:na vaga als seus trebal
ladors durant la preguerra, aprofita la guerra per a organitzar un veritable 
imperi industrial. El 1918 tenia 22.500 treballadors i produïa projectils, 
tancs, camions, tractors, avions, peces de canó, etc. Renault comptava amb 
un bon equip de joves enginyers per a planejar els processos productius i, 
en fer de president del comité industrial de la regió de París, disposava 
d'informacions privilegiades per a acaparar nou« contractes (McNeill, 1088, 
p. 357). 

Pel que fa als avantatges empresarials, el cas de Rússia és més similar al 
d'Alemanya, en el sentit que els industrials, un cop superat el primer període 
de dependència exterior, disposen d'enormes estímuls a la concentració i mas 
sificació productiva i poden obtenir guanys immensos que contrasten amb 
un enduriment sense precedents de les condicions de vida de la majoria de 
la població. Norman Stone mostra que, mentre la producció industrial es 
multiplica, es tanquen més empreses que no pas se n'obren com a resultat 
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d'un procés d'ampliació de la capacitat productiva i de la xifra de trebal
ladors de cada factoria. (1985, p. 201J268. Els guanys dels industrials, com 
també els dels banquers, que especulen amb productes baties, et disparen. 
Per exemple, els de sis grans empreses metal·lúrgiques de Petrograd passen 
del 10,4al 16,61985, p. 206). 

5.3.2.- Le$ clasies treballadores 

L'especialitzadó de totes les economies en la producció de guerra que, 
segons Gerd Hardach (1986, p. 129) se n'enduia el 50del producte nacional, 
provoca l'irremeiable empobriment de tots els bel·ligerants en termes abso
luts. Ara bé, tal com hem comprovat en les pàgines anteriores, es pot gen
eralitzar l'afirmació que els industrials s'enriqueixen, en proporció variable 
segons el país i sempre que participin en la producció considerada d'interès 
bèl·lic. L'empobriment afecta, en cavi, la majoria de la població civil, dins 
de la qual, però, s'han de fer algunes distincions. Una de les viei més di
rectes per a traspassar "1 pes negatiu de l'economia de guerra és la inflació, 
intensa en molts països, i que afecta més la part de la població que dis
posa d'ingressos fixos. Tanmateix, revisarem, en primer lloc, l'impacte de 
l'economia de guerra en les masses asalariades urbanes. 

5.3.2.1. Les potències centrals 

Els treballadors industrials alemanys pateixen, a causa de la guerra, una 
situació d'escassetat, privacions i explotació que J. Kocka (1984, p. 26) 
equipara a la dels inicis de la industrialització. Per a la gran majoria dels 
assalariats es trenca la tendència de preguerra a millorar els guanys reals de 
manera lenta però perceptible. En termes reals, els ingresos davallen, entre 
1914 i 1919, en la proporció següent: a les indústries de guerra, un 2344xic 
menor per a les dones: 121984, p. 22). 

Les raons són nombroses: la política de proveïment de la guenr. és 
declaradament inflacionista, la escassetat de productes de primera aeces 
sitat és greu a causa de la concentració preferent en la producció de guerra i 
el pas al mercat negre d'aproximadament un terç dels productes r amen taris 
destinats a civils; i també compta la situació de feblesa de le» organitza
cions obreres que, des del 1914, havien practicat allò que Rosa Luxemburg 

***Les ficton« Puiílo* <k Petrograd, compten amb UM JO 000 obrers (Steve A. Smith, 
INT, p. 83) 
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unilateral de la lluita de classes" (107?, p. 344). 
Alguns grups d'obrers disposen d'avantatge« comparatius considerables: 

els que treballen a les indústries armamentistiques sovint tenen dret a radons 
extraordinàries. En canvi, les famílies de combatents amb nens petits rebien 
una pensió mínima. Les malalties degudes a malnutrició augmenten. Els 
vestits i les sabates, el carbó i l'habitatge es fan progresa «ment escassos 
i impagables. El testimoni ¿egfient procedeix d'un obrer esmolador, que 
treballava en una factoria armament istica a Berlin, el 1917: 

"Les condicions de treball eren com les que devien donar-se en els 
primers temps del capitalisme. (...) Cada nit, una o mes dones es 
desmaiaven a les maquines, de ansament, fam o malaltia. Files 
de màquines quedaven aturades una hora i una altra perquè les 
corretges de transmissió es trencaven; de vegades no hi havia 
material, de vegades, eines. Alguns dies d'hivern no hi havia 
calefacció, els treballadors s'estaven en colles, no podien treballar 
i no treballaven. La cantina servia naps dos rops a la setmana, 
naps a migdia i a mitjanit; algunes vegades, les menys, amb 
patates. A la cantina, les dones fien crits gairebé cada dia, i de 
vegades tenien tristes baralles perquè deien que "el cullerot no 
era prou ple**." 

(Ko-ka. 1984, p. 26). 

Els temps de treball augmenta: a les fàbriques d'armament és de 60 
hores la setmana pels hemes i entre 56 i 57 per a les dones. Augmenten les 
malalties i els accidents laborals. 

D'altra banda, les pensions rebudes per les vídues de guerra arribaven 
amb prou feines per a cobrir la subsistència. Karin Hausen (1987), que es 
queixa del fet que autors com Kocka oblidin les vídues de guerra, ofereix 
diversos testimonis de les condicions de vida veritablement extremef en què 
es trobava aquest grup sonai. sobretot quan es tractava de mares de nens 
petits. Un testimoni, recollit d'una d'aquestes dones en els anys trenta, 
explica: 

"Rfcordo que la meva pensió de dues setmanes va servir una 
vegada només per a comprar quatre lliures de pa. Em vaig veure 
obligada a enviar el meu fill petit a captar pel veïnat perquè els 
altres poguessin menjar una mica de pa i anar a treballar". 

(Hausen, 1987, p. 128). 
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El total de vídues de guerra era, aproximadament, de 600.000. La Hei 
que regulava les K V « pensions en determinava la quantitat a partir dels 
ingressos que tenia el combatent abans de la guerr» i anava adreçada no 
pas a compensar les desigualtats sino, explícitament, a mantenir l'status 
social. És clar que encara era pitjor k situació de tea vídues que l'Estat no 
considerava susceptibles de cobrar pensió, perquè el marit havia desaparegut 
o s'havia suïcidat al front, i de vegades, la mort no es considerava derivada 
del multar. 

Algunes entitats feien donatius per a tea vídues de guerra i, des de lVjrü 
del 1915, aquests ajusts queden coordinats; cada cas s'investiga acuradame it 
però, com a contrapartida, d control social exercit sobre b dona objecte 
d'ajut és molt fort: tea mestresses de casa "endreçades" rebien rpremií" (K. 
Hausen, 198?, p. IM). Hau»«n conclou que és sorprenent la quantitat de 
dones que, amb les seves families van poder tobrr viure al descens del ni vell 
de vida i s'hi varen adaptar, i es queixa de l'absència dels sofriments de 
guerra de les dones de tea cròniques i la literatura bèl·liques. 

Austria, i més concretament, l'aglomeració urbana de Viena, és la part 
de l'imperi austrohongarés més maltractada per la guerra pel que fa a les 
seves condicions de vida. El cost de la vida per a les families obreres puja, 
entre 1914 i 1918 al ritme següent: si prenem con* a base de partida 100, 
per a 1914, »1 1916 1. correspon 382, 616 al 1917 i 1560 al 1918. El gener 
del 1918 les racions de pa són de 226 grams per dia per aquelles persones 
qut no fan feina d-ira i de 264-300 grans per als que en fan (Richard Geo-g 
Flaschka, 1985, pp. 342 i 340). 

Segons RetnLard Sieder (1983)Ä9, de la Viena d'aquests .̂"•v* tothom en 
recorda les inacabables cues per a adquirir menjar — "pa de guerra", que 
s'esmicolava ali dits, i naps—, la fam i el fred. Les dones i k canalla anaven 
a espigolar els camps de k vora de Viena. Les estadístiques mostren un agut 
increment de k "criminalitat": molts nois tenen topades amb k policia, 
representant d'un Estat que protegia els rics. En efecte, a k canalla els 
pertocava recollir llenya al bosc i, sovint, s'enfilaven als arbres i en trencaven 
les branques, inclús a les propietats privades quan ja no sabien on anar a 
raure. A les estacions del ferrocarril hi trobaven carbó de mala qualitat. 
També havien de fer cues: hi qi .ven glaçats i els adults els empenyien 
enrem, de manera que sovmt, quan ribaven al taulell ja no hi quedaven 

;''aifdi.- h* usat cl testimoni dei» »obrrvivenu pet al te« trenail, qur se ecMrè en la 
classe treballadora ée Viena Com a roma (eneit! a les famílies treballadores d parc es 
a la fuerra 0 bé a la industria de fuena, la dona trrballa —no sempre— i el» fills lluiten 
c a d a d u p . . . . u b s u m 
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patates. Qs diumenges anaven a les granges de pagès a wore si trobaven 
ous, cara o llet. El problema era que només ho podien pagar amb els seus 
vestits i sabates. Quan ja no els quedava res, havien de captar. 

El 1918, en el clímax de la misèria, la població urbana comença de pren
dre per la força allò que els pagesos no els volien donar, protegits per soldats 
d'uniforme en situació de permís. La policia hi carrega. 

L'Estat ofereix ben poc a canvi de l'esforç de guerra de la població: un 
ajut insignificant a les famílies dels combatents, i, en temps de l'emperador 
Karl, unes habitacions d'ú» públic amb calefacció, destinades a aquells que 
no poguessin escalfar casa seva2"'. 

La quartitat de víctimes civils degudes a l'escassetat i les malalties són 
nombroses a les potèndes centrals. J.M. Winter (1090, p. 459) fa algunes 
quant ificacions referides a Alemanya. Entre els grups d'edat de 15 a 59 
anys, es poden atribuir a la guerra 100.000 morts d'homes i 200.000 de 
dones. Pel que fa a la mortalitat infantil, es dispara- les dades de mortalitat 
femenina entre 5 i 9 anys del 1915 són un 40preguerra. A Àustria s'hi 
constata la desaparició del cicle menstrual en moltes dones, deguda a la 
manca de nutrició adient. 

5.3.2.2. Els aliats 

Les classes treballadores de les pant potències occidentals -el cas de 
Rússia és, evidentment, a part— varen patir menys que les seves homòlogues 
de les potències centrals. No és pas que la inflació no les afectés greument, ni 
que ks condicions de vida i de treball no empirjoïessin en molts aspectes en 
comparació amb la preguerra ni, inclús, que la Urnon Smcrée es mantingués 
«.rnlume. Es tracta del fet que, amb tot, PEstat va poder contrapesar les 
dificultats que patia la majoria amb el seu intervencionisme, ajudat, sens 
dubte, pels avantatge« geopolitics de la posició aliada, que r*ai no va quedar 
desconnectada del mercat mundial ni condemnada, per tant, a autopro- eïr 
se. La decisió intervoncionist i de l'Estat es reforçava, a més, per la facilitat 
de controlar les mercaderies de procedència exterior qje s'acumulaven als 
•nolis dels ports: inclús si deixem de band? la ineficàcia o la indecisió de 
les burocràcies dels imperis centrals, és evident que els béns de consum de 
primera necessitat resultaven molt més difícils de controlar a Alemanya i a 
Àustria- Hongria perquè s'hi trobaven més esparsos (McNeill, 198S, p. 383). 

Algtins estudis fets en els darrers anys mostren que la guerra no va síg-

' Totr» let dad» procedeixen de R Stedcr, INI 
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niñear, per a la majoria de te població civil britànica o francesa, l'empitjo
rament de tes lev«« condicions de vida271. En aquesta mateixa Unte, J.M. 
Winter considera one us déte fonaments material» de te victoria aliada és 
la capacitat déte governs f: anees i britànic per a mantenir el nivell de vida 
de te seva població i, inclus, per a milloraria en alguns aspectes, i te teva 
eficiencia per a distribuir béns i serveis entre te« necessitats civils i militan, 
és a dir, en ser capaços de potar al camp de batalla exèrcits massius i de 
dotarlos convenientment de pertrets sense perjudicar les condicions de vida 
de la població civil (Winter, 1990, p. 4SS). 

De fet, Winter va més enllà i, en diverses obres (1987. 1988, 1990) sosté 
la tesi que la pitjor massacre mai patida pels exèrcits britànics va aparel
lada amb una sorprenent millora de l'esperança de viaa de la població civil 
britànica, que també registra algunes altres millores, con l'increment de la 
capacitat de consum de les classes socials més desfavorides. Això és el que 
Winter anomena "paradoxes de te Primera guerra mundial". La tesi 4e 
Winter sembla força acceptada, hores d'ara'T\ i no cal dir que resulta molt 
atractiva, igual com les de Dewey o Barnett. Malgrat tot, s'han de tenir 
presents algunes matisacions, com les que Linda B-yder (198?) li va fer a 
Winter. 

H; ha. en efecte, tot de circumstàncies positives per a te classe trebal
ladora britànica, per exemple que certs grups socials tinguin te possibilitat 
de trobar feina més ben pagada que en temps de pau, tant en la indústria 
rom en te burocràcia; te pressió del govern per tal d'ajustar e!s sous a te 
inflació o l'ampliació de te cobertura de te seguretat social a bona part dels 
obrers de les indústries de guerra. El setembre del 1911 s'obren 435 cantines 
pagades per l'erari públic que permeten menjar calent i de franc 640.000 
obrers de les fàbriques de municions. A finals de la guerra, te xifra d'obrers 
que se'n beneficiava passava del milió (Winter, 198?, p. 211). Lloyd George, 
molt amoïnat pel problema de l'alcoholisme, féu introduir limitacions en el 
subministre de begudes alcohòliques (algunes de les quals encara ara són 
vigents) i com a conseqüència, les despeses obreres en aquest àmbit es re
dueixen. D'altra banda, les puges dels lloguers que, • començaments del 
1915. amenaçaven els pressupostos dels trebJladors, queden congelats pel 
govern. També milloren les condicions dels assalariats rurals. Winter re
marca que les sol·licituds d'acolliment a te Llei de Pobres decauen molt 

"""Vegeu, per eiempk, da «atad» ée Dewey (1989) © Betaett ( l i §4 ) sot** eb te»«* 
•MiaeaiafH • la Gra« Bretanya i el d* Patrick Friden»on (197?) «obre l'impacte de la 
guerra en eh •reballador* fraacesoa. 

• Vegeu el Mor d'honor que ocupa la aeva conlribuoó al <ol Wwjui ¿e Sant erre, lt*0 
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ostensiblement i que IM acusacions i condemnes per robatori et redueixen 
igualment (198/, p. 245)2r\ Paral·lelament, te Gran Eretanyr dels a a p 
de la rvimera guerra mundial pateix allò que The Times anomenà "culte al 
Bern": La societat britànica, amb «na barreja de patriotiime i hlantropia, 
intensifica la seva atenció a ks criatures. TJEÍ com va ür el bisbe de Londres, 
el juny del 111?: 

"El 191S mentre morien nou soldats per hora, en et mateix temps 
morien dot xe bebés, de maneta que era més perillo* ser bebé que 
no pi., soldat. La pèrdua de vides en aquesta guerra ha fet la 
vida de cada bebé el doble de orecio**". 

(Winter, 1M7, p. 193). 

o dit en els termes del Dailv Telegraph, 2 Vil 1917: 

"Si, en els darrers SO anys, haguéssim estat mes acurats en editar 
en malbaratament de vide« infantils en què ningú no s'hi ha fixat, 
haguessin tingut, pel cap baix, mig milió més d'homes disponibles 
per a la defensa del país*. 

(/Wew), 

En conseqüència, i tant per iniciativa publica com privada, es millor* 
l'atenció rebuda ser les dones embarassades, els nadons i els nens petits, i 
la mortalitat infam ïl miwra-'r<. 

La millora en la situació econòmica, laboral i social de les dones é% visible 
i ja ens hi hem referit anteriorment. Com conclou Sandra Gilbert (1987, p. 
204).: 

"malgrat la tragèdia mass i va que la guerra va significar per a 
tota una generació d'homes joves i per a les seves afligides dones, 
mares, filles i germanes, tambe va representar la primera ruptnta 
amb una història socioeconómica que fins aleshores havia negat 
a la majoria de les dones l'oportunitat de les feines i les pagues 
de primera classe*. 

7 'Compan'» aquest fenomen amb el CM mu»th«c. absolutament oposat que hem vist • 
¡apartat anterior 

' ' De tot» manera Linda Bryder (2Mf, p. 150) comidera que U ni At la minva de la 
mortalitat infantil ét deguda ca 'ona part a l'augment 4« ks mar«-» que alleten eU mm 
bebH coa a .onseqúéncia de l'escassetat de llet que en general, no es coniumia en bone» 
rondic-.on» higiemquei es Ics llar« de les classe» mei desfavorides 
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Les do.ies de la d use treballadora es va incorporant gradualrrent a 
l'esforç, de guerra i, el 1918, se'n calculaven 700.000, que havien substituït 
home« —i cobraven com a homes (Gilbert, IS87, p. fOT). Per això s'entèn 
l'acudit presentat pel Punch, en el qual ducs dones deien que no creien que 
la guerra durés massa: "era massa bona pet a durar". I, quan arriba la 
desmobilitiació, 

"moltes ploren per la fi d'allò que ara velen com els dies més 
feliços i p!ens de sentit de la seva vida175". 

La constatació de tots aquests aspectes, indubtablement positius, no treu 
que n'hi hagi d'altres de declaradament negatius i que, sense malmetre el fon
ament de la tesi de Winter, li desqualifiquen algunes de les seves conclusions. 
Per exemple, Bryder li critica l'acceptació acritica d'informes oficials i l'ús 
de dades a escala nacional, sense matisos regionals i«i de classe: les dades de 
mortalitat tu. et complementen amb les de moròilitat i les taxes de mortal
itat infantil s'usen per a jutjar el nivell de salut del conjunt de la població. 
Pero, sobretot, allò que Bryder més li retreu a Winter és el fet que consid
eri secundaris els increments en la incidencia de la tuberculosi pulmonar i 
que l'atribueixi, simplement, a les condicions de treball i d'allotjament, bo 
i negant explícitament que aquesta malaltia tingui res a veure amb el tipus 
d'alimentació. Bryder recorda que hi ha un increment del 25tuberculosi pul 
munar a Anglaterra i Gal·les entre 1913 i 1911 i d'un 35(19«7, p. 146). I, 
alhora, addueix noutbrosos testimonis d'especialistes en salut pública i inclús 
d'autoritats qi*e, al contrari de Winter, consideren que les deficiències ali 
mentiries són responsables de la major propensió per a contraure aquesta 
malaltia. I, d'altra banda, insisteix Bryder, que potser les condicions de 
treball i d'habitatge no són degudes a la guerra? que potser no mancaven 
cases de lloguer perquè els propietaris no trobaven al·licient a construir-ne 
mentre els lloguers fossin congelats? De la mateixa manera, Bryder troba 
massa ootimista afirmar que ei fet que en moltes famílies sigui la dona qui 
duu el sou més important canvia els costums alimentaris que, tradicional
ment, li deixaven la pitjor part del menjar disponible darrera el marit i els 
fills: aquests costums, inveteráis, és improbable —i no comprovat— que es 
modifiquess n de cop i volta. Finalment, Bryder considera que cap prova 
no permet constatar la millora delí sectors m*s desfavorits de la societat 
britànica i que Winter oblida, és a dir, els sectors productius no relacionats 

"•David Mitchell Womrn m tfc* Warprnth. citat per Sanara Gilbert, 1987. p. 104 

375 



amb la producció de guerra que, com a tot arreu, pateixen efectes de la 
inflació tense que ningú p»essioni per tal d'apujar-los el sou. 

Pel que fa a França, les conclusions de Jean-Jacques Becker concorden 
bàsicament amb les de Winter en el sentit que les circumstàncies materials 
dels francesos són suportables, tant pel que fa als ingressos com als abasteix-
etnents, i això explica, almenys parcialment, la resistència de la població civil 
durant tot el conflicte (Becker, 1980, p. 303). Cosa que no vol dir, natural
ment, que no hi hagués problemes, malcontent ament ni conflictes. 

La mobilització empobreix immediatament les famílies de classe obrera 
encara que la situació no arriba mai a ser catastròfica. El govern atorga 
subsidis, molt reduïts, a les dones dels combatents —encara que no paga res 
a les mares, les germanes o les companyes que també en depenien econò
micament— i ajorna el pagament dels lloguers fins acabade la guerra, que, 
evidentment, tothom c»-ni que r.erà molt curta. Però, sobretot, l'activitat 
econòmica reprèn de manera gairebé immediata durant la tardor del 1914 i, 
tal com anota un comissari ;e policia a finals de novembre, "la població està 
satisfeta": la protesta coaua ia guerra no procedirà pas t> la misèria (J.J. 
Becker, 1980, p. 32). Un any més tard, prrò, les preocupacions bàsiques de 
la majoria de la població de Paris són degudes a l'encariment de la vida. Els 
aliments i el carbó han pujat molt i elf propietaris de les cases de lloguer 
pressionen per tal de poder cobrar. 

De penúria veritable no n'hi arribí a haver. Es clar que, en alguns llocs, 
com en el camp que envolta Le Creisot, els pagesos, malcontents amb la 
fixació dels pitas del blat, s'estimen més de donarlo al bestiar i provoquen 
el desabastiment del nucli industrid de Le Creusot. Però l'ajuntament ho 
aparia ràpidament amb l'adquisici > de blat (Becker, 10SO, p. 137). De tota 
manera, els preus aniran pujant \ durant la primera meitat del 1917 es dis
paren veritablement. Mentrestro-t, els sous no augmenten proporcionalment 
fins que, el 1917, i als sectors lligats a la producció de guerra, el ministre de 
l'armament. Albert Thomas, bi introdueix tarifes. Convé recordar que una 
part gens menyspreable de la producció industrial era en mans dels soldats 
reclamats del front, sota juri? dicció militar, i que, com ja hem vist, cobraven 
uns sous molt reduïts. 

Els horaris de treball só t més perllongats que els de la preguerra. La per-
illositat de les instal·lador* i industrials, sovint muntades de pressa i corrents, 
és alta, i la legislació reia' iva a la pols, els gasos o els fums tòxics no s'aplica 
sistemàticament. Les ca iències de treball s'incrementen i els dies de festa és 
redueixen a dos per me». El mes de juliol del 1917, Albert Thomas, publica 
unes normes que prohi>ixen les jornades de més de deu hores i k feina noc-
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turna als menors de 18 any*, i que prescriuen un dia de festa setmanal, però 
no sempre s'apliquen (Dubesset, Thebaud i Vincent, 1977, p. 200). Igual 
com a la Gran Bretanya, a Branca millora parcialment l'atenció sanitària a la 
població obrera i s'introdueixen els menjadors de fabrica, mentre »'agreujen 
»Is problemes d'allotjament en barris insalubres i els de transport als llocs 
de treball. 

La nova mà d'obra industrial femenina ocupa, bàsicament, llocs de treball 
poc qualificats. El diari soettista L'Humantté deia el 16 de novembre del 
1916 que mai com aleshores s'havia explotat tant les dones, i tenia raó pel 
que fa a les condicions de treball. Però elles, i inclús les feministes socialistes 
com Madeleine Pelletier, parlen de sous fantàstics. De fet, la diferència 
entre sous masculins i femenins no desaparareix però es redueix (Dubesset, 
Thebaud i Vincent, 1977, pp. 196-197). Igual com a la Gran Bretanya, el 
1918, les obreres que guanyen bons sous a les fàbriques de guerra —i que 
saben que després, les coses canviaran— són les úniques a voler que la guerra 
no s'acabi. Tal com ens rrostra aquest testimoni anònim citat per Becker, 

"(les dones) han passat fàcilment sense els seus marits i, així que 
la guerra s'acabi, hi haurà molts divorcis i drames. La dona que 
ha substituït avantatjosament l'home en totes les ocupacions ja 
no suportarà ni els seus renys ni els seus consells". 

(1980, p. 287) 

A l'imperi ras, els obrers antics, especialitzats i amb formació política, 
es veuen complementats per una massa enorme d'obrers acabats d'arribar 
del camp i de dones. Les presses en la producció per le- necessitats del 
front s'utilit/en per a justificar un considerable enduriment de la disciplina 
b bor al, que ja era prou severa abans de la guerra. D'aquesta forma, les 
condicions de treball es deterioren globalment, augmenten l'horari laboral i 
la quantitat d'accidents. La protesta per les condicions de treball implicava 
la detenció, l'acomiadament o la tramesa al front (Steve a Smith, 1987, p. 
60). És veritat que els sous pugen però, com és habitual, no as en tots 
els sectors productius, i, a més, no igualen la inflació, que es dhpara a les 
ciutats. Durant els primers mesos de guerra, alguns productes de primera 
necessitat, com el sucre, havien pujat en un 50cost de la vida havia pujat en 
un 50multiplkat per quatre el gener del 1917 i per més de deu cops abans 
de la Revolució bolxevic (Stone, 1985, p. 288). L'esfondrament econòmic de 
l'estiu del 1917, procedent de la paralitsació del sistema de transports i de 
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l'ensulsiada de la producció de primeres matèries i combustibles va provo
car el desabasteixement dels centres productius i dels magatzems d'articles 
alimentaris, responsables, al seu torn, tant de la desocupació massiva com 
de la carestia que, poc abans d'octubre, havien deixat una gran part de la 
població obrera en el límit de la simple indigència: els salaris reals havien 
baixat, del gener a l'octubre del 1917 entre un 10 i un 60p. 74): la inflació 
actua com a mitjà de transmissió de recursos del consumido! a l'inversor. 

Al seu llibre Le$ conseqüències econòmiques de la pau, John M. Keynes 
assegurava que Bèlgica havia patit poc durant la Gran Guerra276 Scholliers 
i Daelemans dediquen el seu treball (1988) a demostrar que la situació real 
era força diferent d'aquest diagnòstic optimista. En primer lloc, es poden 
constatar l'escassetat i la inflació: la producció interna s'esfondra tant per 
l'ocupació de part del territori per les línies del front com per l'emigració 
de mà d'obra— forçada o no—, de més a més de la mobilització militar. 
D'altra banda, la guerra submarina entorpeix substancialment la importació 
d'aliments mentre els alemanys requisen recursos segons els seus propis albir 
i conveniència. Aquest conjunt de circumstàncies expliquen l'extensió de la 
misèria i la malnutrinò, l'increment de la mortalitat de la població civil, 
la minva de la natalitat (entorn del 40s'hi troba, però, l'organització força 
racional de l'assistència als desvalguts, que proveeixen les classes dominants 
autòctones amb el consentiment de les forces ocupants, que s'estimen més 
que hi hagi calma. I, així, s'obren els menjadors per a mares joves i dones 
embarassades, es fa distribució de llet per a infants, etc. 

5.3.3.- Classes mitges urbanes t pagesia 

La inflació pròpia de 1« guerra empobreix especialment els grups so
cials dependents econòmicament d'ingressos fixos. Les classes mitges com
postes d'empleats i professionals, sovint poc necessaris per l'esforç bèl·lic 
s'empobreixen notablement i més si es comparen amb la relativa millora 
d'alguns oficis manuals. Per exemple, els actors austríacs segueixen guanyant 
un sou similar tot al llarg de la guerra, mentre els preus es multiplicaven per 
c;nc o sis; el sou dels alts empleats de banca es doblà, però el d'un ajudant 
de üauner es va multiplicar per quatre (N. Stone, 1985, p. 219). 

En els països on la inflació és més elevada, com Alemanya, l'imperi aus 
trohongarés o Rússia, s'hi dóna la proletarittació de gran part de la classe 

, w vegi's •« pagine* 10-13 de l'edicié castellan«, l t l í . Kejme« escriu: "És un« il·lusió 
vulgar el creure que Bèlgica e» la victima principal de la guerra" 
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mitja urbana. Kocka (1984, p. 18) .nostra que el sou dels empleats de 
"coll blanc" alemanys es redueix, en termes reals, aproximadament a la mei
tat. L'empobriment, tant absolut com relatiu pesa molt en Testatus social 
d'aquest grup, que mira amb ressentiment creixent el tracte rebut pels obrers 
de les factories de guerra i que ataca repetidament la incorporació de dones 
a les seves ocupacions tradicionals, amb la consequent minva dels sous 1 
encara cal afegir el tracte gens respectuós que els empresaris donen a les 
seves organitracions malgrat o potser precisament, a causa de la manca de 
tradició sindica) reivindicativa, mentre es tenien molt més en compte els 
sindicats obrers indispensables per a l'esforç bèl·lic (J. Kocka, 1984, p. 90). 

La pagesia, en canvi, es troba en una situació gairebé oposada: malgrat 
haver de patir la major part de la mobilitsació militar —amb l'excepció 
britànica— la pagesia dels països bel·ligerants es beneficia dels alts preus dels 
subministres agraris. A Itàlia, la xifra de propietaris agraris s'incrementa 
d'un 8Scondicions materials de la pagesia milloren molt visiblement, amb 
gran indignació de la població urbana que no s'adona del preu pagat en 
esforç i en sofriment: la guerra se n'ha endut la fracció més activa de la 
mà d'obra —una cinquena part de la qual no tornarà mai més—. Els qui 
queden —dones, vells i «-analla els han de substituir dins del possible, 
amb l'ajut accidental de presoners de guerra o bé de treballadors immigrats: 
a França s'hi compten uns 150.000 espanyols i portuguesos i uns 60.000 
alemanys (Pierre Barr al. 1990, p. 239), encara que en molts llocs la feina 
es fa amb l'ajut solidari dels veïns: sobretot durant els primers anys, les 
famílies pageses volen estalviar i els sous han pujat molt (Becker, 1980, pp. 
20 21). 

A les dones, constituïdes ara en " gardtennrt" de la Caí, de la terra i de les 
riqueses tal com mostra la literatura referida al temaa77 els toca ocupar se 
de la collita de cinc anys —i, en molts casos, també durant la postguerra—. 

La millora de la situació pagesa es pot constatar a partir d'aquest tes
timoni del departament de les Cotes du Nord. A la sortida de missa d'un 
diumenge d'abril del 1918, a Saint-Lormel, un testimoni explica: 

"El panorama és diferent del del 1914. Hi ha menys simplicitat 
en la roba, més preocupació per la moda i les seves exageracions. 
Igual com a ciutat, s'hi veuen faldilles curtes, botes de canya 
llarga, barrets segons les darreres revistes de modes. Només duen 

7 vegfu. per cxeasplc. In duc« obre« d'Eme»t Perochon (1115-1942). La partellr St 
(1923) i Le$ gardttnnti (1924), ciudeí pel mateix P. Barrat. 1990, p. 243. 
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còfia les dones més velles. Totes les noies tenen bicicleta. Al camp 
hi ha diners, i les pageses joves voten que se sàpiga". 

(Becker, 1980, p. 115). 

A Alemanya, la pagesia que considera que els obrers cobren »ous altíssims, 
és objecte de l'animositat de la població urbana parcialment empesa en aque
sta cirecció per la censura militar de la premsa (W. Deist, 1990, p. 203). 
Els propietaris petits i mitjans sospitaven que l'Estat concedia tracte de fa
vor als grans propietaris mentre a ells els feia víctimes de les requises més 
estrictes (Kocka, 1984, p. 118 i is). 

5A4. La protesta obrera 

La treva social, que inicialment havia permès els governs de començar la 
guerra, es trenca a tots els països bel·ligerants. El ritme d'agreujament de 
la tensió social f r .anable, però igual com al camp de batalla, Pany clau és 
el 1917, quan el cansament pels esforços que U guerra demanava comença 
de fer efecte també al front interior. A tot arreu, els obrers es queixen no 
sols del cost que la guerra els suposa —molt alt en algun: :asos—, sinó, 
sobretot, de la desigualtat amb què aquestes costos es distribueixen entre 
les diferents classes socials, és a dir, allò que Rosa Luxemburg sintetitzava, 
al seu pamflet Junius (1916) bo i dient "els dividends pugen, els proletaris 
cauen" (1977, p. 393). La protesta dels obrers serà bàsicament econòmica 
encara que es polititzarà amb intensitat en alguns casos. Els sindicats tradi
cionals majoritàriament tendeixen a mantenir la treva social, cosa que duri 
l'espontaneïtat i la independència organitiatives de molts actes de protesta 
i de les revoltes que e« produeixen, protagonitzats, de més a més, per nous 
tipus de treballadors: dones, joves, etc. 

A Alemanya, els sindicats havien començat la guerra col·laborant amb el 
govern a reclutar mà d'obra per a les indústries bèl·liques i ajudant els obrers 
sense feina, mentre el gov-rn no hi feia res. Tal com havia diagnosticat Rosa 
Luxemburg, la socialdemocràcia creia que, després de fe guerra se la rec
ompensaria pels seus se, veis amb l'ampliació de les llibertats democràtiques 
i la ¡guaitat de drets civils (1977, p. 347). El problema rala, però, en 
què, mentrestant, amb la vigència de la llei marcial i la suspensió dels drets 
constitucionals, la capacitat de pressió dels treballadors era mínima i, en 
qualsevol cas, els empresaris ja els recordaven que els escadussers avantatges 
concedits —per exemple, en ocasió ie la llei de serveis auxiliars — no havien 
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de sobreviure la pau (Friedhelm Boll, 1990, p. 265). L'empitjorament de la 
titoadé en relació a la preguerra fia remarcar ais :reballadors la injustice de 
les desigualtats, lambe se senten decebuts per l'incompliment d'aliè que ell» 
consideraven una promesa del Kaiser quan, l'agost del 1914, havia dit "ja 
no reconec partits, només veig alemanys". Cap reforma política no té lloc ni 
els drets laborals i sindicals no es reconeixen de ple i, així, de les càrregues 
entornad» per la majoria de la població no se'n deriva cap avantatge. (J. 
Kocka, 1984, pp. 40-43). 

La llei marcial i la censura vigents impedeixen l'arribada de la informació, 
fomenten els rumors i estableixen la base per a la posterior teoria de la 
"punyalada a 1 esquena". La prohibició de reunions priva la discussió sobre 
la tensió social i l'augmenta. La moral de la població civil decau. Hans 
Delbrück escriu que l'alta moral et manté només en les classes mitges, no 
pas entre els treballadors (Kocka, 1984, p. 199). Durant la segona fase de 
la guerra s'escampa l'opinió que la guerra no s'acaba perquè molta gent té 
integrés en què duri tot el possible i, en un vagó de tercera i*hi troba una 
inscripció que diu: 

«Hi ha autèntics imbècils que els agrada aquesta guerra horro-
rosa", 

(Kocka, 1984, p. 5 5 p . 

L'oficial que comandava la plaça de Coblença escriu el gener del 1917 
que 

"per a les masses, la paraula "pau" ja s'ha dissociat de la idea 

de victòria". 

(Kocka, 1984, p. 51). 

Malgrat els greus càstigs previstos per als vaguistes i agitadors, la tensió 
social esclata per primera vegada el 1915 en forma de protestes per la carestia 
i els sous baixos i la protagonitzen, generalment, dones i joves. La quantitat 
de vaguistes augmenta progressivament en els anys següents: 124.000 el 1916, 
651.000 el 191?, 1.304.000 el 1918. (Friedhelm BoU, 1990, p. 269). Im 
vagues del 1916 són bàsicament econòmiques: els obrers de les indústries 
bèl·liques, els únics que s'ho podien permetre, protesten per la inflació i 
l'escassetat, i també per l'excés d'hores de feina. Però es donen, igualment, 

"*És dar quf no podem saber n l'autor (o «atora) era militar o bé civil 
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protestes polítiques: el Primer de maig, Karl Liebknecht, dirigent Jel Partit 
Socialdemòcrata independent (VSPD) demana pau i revolució davant milers 
de manifestants i quan el detenen es produeixen vagues a Berlin i d'altres 
llocs per la pau, per la seva llibertat i contra la llei marcial (J. Kocka, 1984, 
p. 50). 

"L'hivern dels naps" enfurisma els ànims i la reducció de la ració de pa 
provoca un esclat de vagues Fabril del 1917 (200.000 vaguistes a Berlin). El 
grau de tensió creix encara l'any següent, i entre gener i febrer més d'un 
milió de vaguistes reivindiquen una pau ràpida, sense annexions ni repara 
cions, consulta als treballadors sobre els termes de la pau de Brest- Litovsk, 
millor alimentació, final de l'estat de setge i de la militarittadó de les eirp-
reses, alliberament dels presos politics, democratització de l'Estat i reforma 
electoral a Prussia (Kocka, 1984, p. 57). 0, com va dir una veu en una 
assemblea d'Hamburg el 29 de gener, 

"... ens voldrien impedir de dir allò que en« ha dut aquí, volem 
la pau, la llibertat i la justícia". 

(Friedhelm Boll, 1990, p. 272). 

Mentrestant, i fins el 1917, els empresaris alemanys, inicialment sorpresos 
per l'esclat patriòtic dels treballadors, se segueixen refiant d'aquest iaesperat 
recurs i atribueixen el malestar obrer a la duresa de les condicions de vida 
generades per la guerra. Quan, el 1917, s'adonen que no només es tractava 
d'això, les grans organitzacions patronals juguen la carta del socialimperi-
alisme i recolzen el Yatrrlandapartei, anexionista, que dirigia la seva propa
ganda als obrers (Kocka, 1984, p. 69). Val a dir que S'annexionisme no era 
aliè a la classe obrera i que, en canvi, hi havia liberals i centristes que se'n 
distanciaven. 

A Àustria-Hongria imbé s'hi produeix un esclat de protesta social que 
s'acabarà solapant amb el moviment de desintegració de l'imperi. Les vagues 
i protestes a causa de les dificultats de proveïment s'havien anat donant mal
grat la mili tari t ració de l'economia i el control militar de les factories. El 
gener del 1918 es produeix une vaga general amb especial incidència a Viena i 
Budapest deguda tant a l'escassetat de productes de primera necessitat com 
a les expectatives de pau amb Rússia. El motiu immediat és, però, la re
ducció de la ració de farina en un 50Les vagues s'inicien de forma immediata 
a Viena, Trieste i Cracòvia i acaben participant-hi uns 700.000 treballadors. 
La propaganda expressa reivindicacions com les següents, degudes als social 
demòcrates que, en aquesta ocasió, s'afegeixen a la protesta: 
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"Per la fi immediata de la guerra! 

Per la pau sense annexions ni obertes ni encobertes! 

Per la pau basada en el dret d'autodeterminació de tots els 
pobles!'' 

(Richard Georg Plaschka, 1985. p. 341). 

Pel seu cantó, els socialistes radicals explicaven en un dels seus pamflets: 

"Ja és el quart any que milions de persones pateixen la brutícia 
de les trinxeres; a casa, milions passen gana o es moren de mal-
nutrició i tuberculosi, acceptem sense resistència la misèria i el 
sofriment (...) a Rússia, la terra, les fàbriques i les mines les 
donen a la gent. És només per la Revolució russa que són pos
sibles les converses de pau (...) Elegiu consells de treballadors 
i soldats! (...) Lluiteu per la pau ara mateix! Lluiteu per la 
llibertat social i política! A baix la guerra! A baix el govern!". 

(Richard Georg Plaschka, 1985, p. 340). 

El recurs a l'exèrcit provoca crides com la seguen', que es dirigeix als 
repressors de la vaga: 

"Soldats! Germans! (...) sou la darrera protecció que tenen els 
terratinents! Cerquen recer darrera les vostres baionetes. Com 
reaccionareu, soldats, si us criden a esclafar aquest moviment 
dels vostres germans de sang? 

(Richard Georg Plaschka, 1985, p. 345). 

Els sindicats britànics també comencen la guerra ajudant el govern a re
clutar combatents i a mobilittar operaris per a les indústries bèl·liques. Però 
aviat sorgeix el problema de l'intent empresarial de rebaixar la qualificació 
dels obrers, i »Is sindicats, formats justament per una majoria d'obrers es
pecialitzats, hi reaccionen durament i, fins l'acord signat el març del 1915, 
es produeixen diverses vagues. Després els ànims es calmen fins que la puja 
de preus fa esclatar nous conflictes, els més notoris dels quals són els de la 
conca del Clyde, entorn de Glasgow. Després d'aquestes vagues, el govern 
decideix d'intervenir en la qüestió i es compromet a controlar els guanys 
dels empresaris, alhora que imposa le* comissions d'arbitratge i restringeix 
la mobilitat dels obrers. Amb tot, hi ha vagues a les mines de Gal·les l'estiu 
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del 1915 i el govern acaba cedint. La primavera del 191? s'organitíen vagues 
pea- a protestar contra el projecte de retirar als sindicats els seus privilegis 
respecte a la rnobilitiació militar, a la qual es plegaran el 1918 a la vir t« 
de la gravetat de la situació durant l'ofensiva de primavera alemanya. Bona 
part dels moviments vaguístics del període de guerra s'organitíen indepen
dentment dels sindicats tradicionals. En el transcurs de les vagues del Clyde 
compareix el Shop Stewards' Movement, que reivindica el control obrer de 
la producció279. 

A Franca, la Union Sacrée no era, segom Jean Jacques Becker 

"sinó la practica momentània i excepcional de la unió per la 
defensa nacional" 

pel fet que rúnica veritable coincidencia general dels francesos consis 
tia en què França havia estat agredida i calia defensaria (1980, p. 302). 
I aquest clima dura fins a finals del 1916. Durant el 1916 hi havia hagut 
poques vagues»'. Però «1 19i7 se'n donen dues fortes onades, el gener i la 
primavera. En tots dos casos, els vaguistes procedien de sectors productius 
variats, tant de guerra com no, i les tres quarts parts són dones (Becker, 19§0, 
p. 167). Les causes són la carestia de la vida que ha pujat escandalosament 
i la fatiga física i moral provocada en els treballadors per l'esforç bèl·lic, 
agreujades, en el segon cas pel fracàs de l'ofensiva de Nivelle al Chemin des 
Dames. Les vagues tenen Hoc. sobretot, a la regió de París i a Tolosa. En 
alguns casos, els treballadors es manifesten %mb el cant de la Internacional i 
criden "A baix la guerra!'* i "A baix la República!" i es donen topades amb 
l'exèrcit i la gendarmeria. Però d'aquestes vagues en deriva la introducció 
de mesures afavoridores del poder adquisitiu dels treballadors, degudes al 
ministeri d'Albert Thomas i de les quals ja hem parlat. De tota manera, 
malgrat l'èxit econòmic de la majoria de les vagues, sovint els amos apu
gen la paga només dels homes o només de les dones, per tal de trencar-los 
l'organització (Dubesset, Thébaud i Vincent, 1977, p, 214). Les dones, so
bretot les mnmUonetieM de la regió del Sena, aviat s'afegeixen a les activitats 
de protesta malgrat haver arribat a les fàbriques sense experiència sindical, 
igual com els joves o els immigrants, d'altra banda. Un cop introduïdes a 
la feina, moltes s'afilien als sindicats, però les dificultats se'ls amunteguen: 

'""'i« informació d aquest» paràgrafs proceden de Hardach. 1986. pp. 221-231 
, g 41.4W «afames, aegoM Gerd Hardach. 1I?T, p 100 És clar que aquestes xifres no 

»on »entitle» de calcular perquè "Anaitaaie". é» a dir. la rearara, vetlla le« información» 
eíTatègique* El maten autor enmptabihtia 293 860 vaguistes pel 191? 
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moltes famílies ho troben inadequat, els seus companys homes se ks miren 
amb superioritat i, a les reunions, poques gotea parlar. La tem inferiori
tat de condicions es manifesta en el fet que la cotitcació que paguen és la 
meitat de la dels homes (Dubesset, Thébaud i Vincent, 197?, p. 211). Les 
dones protesten per qüestions salarials però també contra els amos brutals 
o culpables d'encalç sexual. En aquests casos la protesta pot oscil·lar des 
de trobar-los, simplement, un malnom fins a plantejar-los vaga. (Ibidem, p. 
209). 

En canvi, les ríes de protesta arbitrades pels obrers immigransts, sobretot 
els de procedència ultramarina, són més aviat marginal.« i individuals: alco
holisme, violència, etc. Però l'experiència adquirida en les vagues franceses 
dels anys 1917,1918 i 1919, s'utilitsarà posteriorment als seus països d'origen 
(Marc Michel, 1990, p. 404). 

El 1918 les vagues es repeteixen en diverses regions franceses; ara, però, 
amb un component més marcadament politic, atès que coincideixen en recla
mar la fi de la guerra. Becker, que fa un seguiment acurat de les vagues a 
Hsère, al Gard, a la Loire i a la regió de Paris durant la primavera del 1918, 
conclou que 

"les vagues reivindicatives o purament reivindicatives foren poc 
nombroses, i des d'aquest punt de vista s'ha pogut parlar "d'un 
clima social poc tens". (Annie Kriegel, 1967). No és pas que la 
condició obrera no tingués problemes; sinó que els poders públics, 
esdevinguts prudents, imposaven o bé provaven d'imposar a la 
patronal, sempre reticent, la satisfacció de les reivindicacions obr
eres. En canvi, l'agitació havia passat indiscutiblement al plànol 
polític i el seu objectiu sovint era obligar el govern a la pau". 

(1980, p. 278). 

La contradicció dels vaguistes sembla haver estat, però, en el fet que no 
eren —o bé no gosaven dir que eren— derrotistes. De fet, la majoria de 
la població va considerar, tot al llarg de la guerra, que les vagues eren un 
acte de sabotatge a l'esforç bèl·lic, (cota que coincideix amb ks apreciacions 
britàniques) i les vagues plantejades el 1918 no tenen èxit en molts llocs, o 
bé s'acaben al cap de poc d'haver estat engegades "a causa de l'hostilitat 
del públic" (J.J. Becker, 1980, p. 282). 

A Itàlia, la major part de les nombroses revoltes contra la guerra són 
rurals i les inicien les dones de forma espontània. En canvi, l'activitat dels 
socialistes és força reduïda després de la protesta del maig del 1915, a Torí, 
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contra l'entrada ta guerra. L'estricta actuació de la policia, la marxa al 
front de molts militants i la gradual militarizarlo dels obrers de les industries 
bèl·liques señen, segons Alberto Monticone (1972, p. 90) les cautes d'aquesta 
reducció. De fet, els socialistes italians es divideixen i, mentre un sector es 
radicalitsa, l'alt re utilitiarà comunament la fórmula de "ni adherir-se ni 
sabotejar les protestes". La revolta urbana més important és la de Torí 
de l'agost del 1917. La inicien les dones, que protesten per la manca de 
pa i s'hi afegeix la vaga dels obrers industrials i l'ocupació dels carrers. 
S'acaba amb una quarantena de morts: en aquesta ocasió, i a diferència 
d'allò que passava a Petrograd, els soldats presos tiren amb ràbia contra els 
insurrectes. Monticone fa constar l'explicació donada per Antonio Gramsci: 

"Havien esperat inútilment el recolzament dels soldats, els sol
dats es varen deixar enganyar per la insinuació que la revolta 
l'havien provocat els alemanys". 

(1972, p. 12*). 

Però també hi ha el fet que els soldats considerin e!s obrers com a prh 
legiats: mentre ells s'havien de jugar la vida per 50 cèntims diaris, els obrers 
guanyaven sous de 9 a 20 lires sense exposar-se al mateix perill. En raó de 
les necessitats bèl·liques, la gran majoria dels obrers eren exemptes de servei 
a les trinxeres i els soldats els consideraven "emboscats". En el transcurs 
dels escassos permisos de què frueixen, els combatents s'adoneu de la seva 
exclusió dels avantatges socioeconomics que ha dut la guerra i, alhora, no 
troben qui escolti els seus relats d'horror. Melograni considera, finalment, 
que el fet que els socialistes es mantinguessin allunyats del front els va fer 
ignorants dels problemes reals dels combatents i va contribuir notòriament 
al triomf del feixisme (1990, p. 336). 

De totes les explosions de protesta que es varen donar en el context 
de la Primera guerra mundial, les que tenen lloc a l'imperi rus són íes de 
conseqüències més remarcables i duradores atès que d'elles en deriva no sols 
l'esfondrament del règim polític tsarista sinó també la radical transformació 
de tot el sistema econòmic i de les relacions socials establertes entorn de 
la producció. De fet, malgrat la duresa de la legislació que s'aplicava als 
obrers que fessin vagues o protestes en temps de guerra, els treballadors 
havien anat manifestant el seu malcontentament. Però és durant el 1917 
que el dràstic empitjorament de la situació provoca la massiva protesta de 
la població treballadora. 
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La Revolució de febrer la ir ¡cien kt obrer ** que, el dia de la dona tre
balladora, surten als carrers de Petrograd per * manifestarse contra la fan 
i la carestia i arrosseguen els homes ta la seva protesta (Steve A. Smith, 
1987, p. 61 )M 1 . A diferència del que havia passat el 1905, la guarnició mili 
tar de Petrograd es passa al bàndol dels treballadors revoltats. D'aleshores 
e> ça, eh fets de les revolucions russes queden marcats per l'empremta de la 
< »i laborado entre els soldats i la població civil; coa diran uns trebf Uadors, 

"El poble i ¡'exèrcit no sortim pas al carrer per a substituir un 
govern fer un altre, sinó per a dur a terme les not tres consignes, 
que són: Llibertat, Igualtat, Terra i Übertat i fi d'aquesta guerra 
sangonosa. Per a nosaltres, classe proletaria, aquesta carnisseria 
sangonosa és ñ^necessària^'lí,,. 

Els treballadors i els soldats pressionen les noves autoritats del govern 
provisional en due« direccions: per tal d'obtenir una pau democ» ¿iic&, sense 
indemnitsacions ni annexions i per tal 4e transformar les relacions labo
rals a les 1 .briquev sense multes ni càstig» í amb r.n horari de 8 hores. 
En aquest sentit, els comitès It fàbrica s'ocuprn tant d'expulsar els cap 
ataços de? òtici —com l'odiat Puzanov de can Putflov— com d'organitsar 
la produr J i vetllar pels subministres, en un moment en què molts propi 
etaàs han fugit espaordits o bé entrebanquen decididament la producció. El* 
comitès s'ocupen de qüestions tan variades com vigilar les instal·lacions de 
les. fàbriques t engegar campanyes ant¡alcohòliques (Steve A. Sm-th. 1987, p. 
64). 

En un context con aquest, es compièn la fúria escampada per fàbriques i 
casernes en ocasió de la nota tramesa pel ministre d'afers exteriors del govern 
provision J, Miliukov, el 10 d'abril del 1917, per la qual, la nova Rússia es 
comprometia a mantenir el seu esforç bèl·lic en ;'« bàndol aliat. Aquest 
decantament desenganya els s>ldats i treballadors d« les inte "ions del nou 
govern i p.ovoca massives protestes i enfrontaments als carrers. El posterior 
empitjorament de la situació a les ciutats, on dominaven la fam i la misèria, 
les cues . ei mercat negre i una inflació desaforada, Juntament amb el fracàs 
de l'ofensiva Kerenskv del mes de juliol provoca, com diu Steve A. Smith, 
el bon acolliment dispensat pel poble als atacs ) olxevics contra el sistema 

MlSegwM el calendari juli». tn<|cM a U RÚMia d'aleshores, la diada de la dona trebal
ladors, el I de marc, corretpoi.ia al 23 de febrer 

M1Assessblea general de la fábrica D I M I T O , de Petrograd. Citat per Steve A. Smith, 
IM? , p 12 
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capitalista, la guerra imperialista i el gov?rn de1« propietaris. La girada a la 
dreta del govern Kem. % que, entre d'alt res coses, restaura ¡a pena de mort 
al front i pretén de re te ja r l'antiga disciplina a l'exèrcit acaben d'exasperar 
els ànims i d'obrir el camí a '.'alternativa oolxev, . 

Com conclou Normar. Stone, l'economia russa havia demostrat la seva 
capacitat per a mantenir una guerra mur, dial, però la societat russa no havia 
pogut resistir la pressió; 

"La Primera guerra mundial havia oferit in primer experiment 
dels mètodes est al i nis tes de modernització i 1317 fou una protesta 
en contra: l'estiu del 191? pràcticament tot Rússia anà a la vaga. 
La Revolució bolxevic fou un fet abans que no s'esdevingués" 

(1985. pp. 282 i 301). 

5.3.5.- Conttnuñat o ruptura en l'evoluctó ie le$ $octetat§ bel·ligerants? 

Alguns anys enrera, molts especialistes consideraven la Gran guerra com 
un punt d'inflexió en l'evolucio social i econòmica europea, tant per l'in
tervencionisme estatal com pels canvií en els rols i en les relacions socials 
durant el conflicte. Darrerament, pe;ò, s'ha anat imposant la convicció que 
eh canvis introduïts, tct i ser molt llampants en alguns casos, varen resultar 
més aviat transitoris i no representen modificacions substancials i a llarg 
ermini. 

Pel que fa a les millores rebudes pels obrers, ~ T exemple, J.M. Winter 
ironitza sobre el destí d'algunes regions industrials angleses: el poble de Saint 
Helens, al Lancashire, que el 1915 havia proveït l'exèrcit britànic d'un dels 
famosos Pal«' Battaltons2**, registrava en els anys de postguerra una taxa de 
desocupació del 25el doble de la mitjana del país, tot phgat poc després que 
David Lloyd George hagués parlat, el 1918, durant la campan;, a electoral de 
fer 

"un país digne de què hi visquessin herois" 

(Winter, 1988, p. 120). 

Pel que fa a Frarça, Godfrey explica que en els anys immediats al 1918 
tot l'aparell d'intervencionisme estatal es desmunta i les coses tornen a ser 
com en l 'noca d" la ¡.reguerra (Go jfrey, 1987, p. 297). 

ÏME1» Pat.»' Battalions er;n unitats formad« pet noi§ i hornet voluntari», de procedencia 
comuna i, generalment, «.nies, company; i coneguts. 
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Però, per tal de vera« amb una mica de detall la incidència -rupturista 
o no— de la Gran guerra hem triat el tema de la condició femenina, al qual 
se li ha dedicat un gruix considerable d'estudis. 

Encara que el normal és que no figurin a le« cròniques, les dones sem
pre han patit les guerres i hi han participat de manera indirecta. Però, la 
Gran guerra és la primera ocasió en què participen massivament en l'esforç 
productiu i, de forma molt minoritària, ab exèrcits regulars. 

S'ha dit que el sofriment que la guerra ha provocat a les dones ha estat 
sempre molt més moral que no pas fisic, ni que els esbotiéssin la casa. De 
tota manera, les noves circumstàncies dels anys de la Primera guerra mundial 
poden provocar morts molt semblants a les masculines: 

"Respecte al sexe dels morts és un fet que un s'hi acostuma tant, 
a veure que tots el cadàvers són homes que la vista d'una dona 
morta resulta absolutament xocant. La primera vegada que vaig 
veure una inversió de l'habitual sexe dels morts va ser després 
d'una explosió en una fàbrica de municions, situada al camp, als 
afores de Milà, a Itàlia. Vam arribar amb camions a la tona 
del desastre recorrent les carreteres ombrades pels pollancres i 
flanquejades per basses que contenien una intensa vida animal, 
que no podia observar clarament a causa dels grans núvols de pols 
que aixecaven els camions. En arribar on havia estat la fàbrica de 
municions, alguns de nosaltres van ser destinats a vigilar l'ampli 
assortit de municions que per alguna raó no havien explotat (...). 
En vam trobar un bon nombre [de cadàvers] i els vam traslladar 
a un dipòsit improvisat, i haig de confessar, francament, que vaig 
experimentar una forta commoció en descobrir que aquells morts 
eren dones més que no pas homes. (...) Recordo que després 
d'haver explorat a fons el sector en cerca de morts sencers ens 
vam dedicar a recollir-ne fragments. Molts d'aquests fragments 
va caldre arrencar-los d'una filferrada de punxes que encerclava 
els terrenys de la fàbrica284 (...)" 

La Gran guerra duu el replantejament dels rols corresponents a cada 
gènere però no hi ha canvis fonamentals. La modificació més evident és 

1 , 4 Ernest Hemingway "Història natural del» morts", 1989, pp. 379-J80. Hemingway 
lluità com a voluntari al front italià i li va donar una immensa importància a aquesta 
experiència en la teva formació: posteriorment diria que el» escriptors que no havien anat 
personalment a la guerra es passaven la vida envejant els qui sí que ¡'havien feta 
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l'increment de la quantitat de dones que treballen fora de casa, però aquest 
augment no serè permanent: a França, l'endemà de l'armistici, les fàbriques 
d'armament comencen a despatxar les seves obreres, i, els anys de postguerra, 
l'únic sector que manté més dones ocupades que el 1914 és l'agricultura, a 
causa de la greu incidència de la mortalitat entre els camperols francesos 
(Steven **< use, 1987, p. 106). De fet, la participació femenina al sector 
industrial davalla: del 34,31906 es passa al 28,6poblacio activa femenina el 
1926 és menor que el 1911 (Ibidem, p. 105). Durant el primer semestre del 
1919, la situació econòmica de les dones desocupades de la industria francesa 
de guerra éf dramàtica (Dubesset, Thèbaud i Vincent, 1977, p. 217). A la 
Gran Bretanya només troben feina com a minyone« i els sous han davallat 
molt (Braybon i Summerfield, 1987, p. 124). 

Inclús en el transcurs de la guerr» mateixa, les dones es mantenen en 
posició subordinada i no es fa cap transformació a fons de les concepcions 
sobre la família: quan se'ls ofereix guarderia per a les seves criatures es 
deixa clar que es fa perquè es tracta d'una època excepcional. D'altra 
banda, es manté el natalisme intensiu fruït de l'obsessió per les mancances 
demogràfiques del país. Marie-Monique HUÍS (1988) reprodueix una bona 
mostra de la propaganda natalista francesa de l'època de la guerra que figura 
en algunes postals, amb textos com els següents: 

*Par votre union píeme de vaúlance vom servei dent fots la 
France", 

diu una que ofereix la imatge d'un soldat que es casa (p. 341). Algunes 
són d'un gust més dubtós: 

" í/n bon coup ie batonetteln 

i mostra tres bebès que, amb els seus saquel», pengen d'una baioneta. A 
sota hi diu: 

w.4r»née françatse; permission ie sa jours; sermee complí". 

(p. 342). 

D'altres es dirigeixen més clarament a les dones: 

"alions enfants de la Patne! réparons le vtde qv'on a fait dans 
nos rangs\, 
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diu una dona vestida i cofada de Marianne (p. 347). 
El retorn dels horaes significa la pèrdua deb drets obtinguts, tant dins 

la família com pel que fa a la feina. E. S ie te constatava la frustració de 
les dones vieneses, que "desapareixen a poc a poc" de l'escena laboral que 
ocupaven i que han de suportar uns marits sovint amargat», avesats a beure 
i violents que no s'ocupen de la família (1988, pp. 130-131). 

Sandra Gilbert parla del triomf de l'antifíminisme a la Gran Bretanya 
de ¡a postguerra, de la interaalitsació que moltes dones fan de la misogínia 
en boga i la culpabilitsació que assumeixen per haver ocupat un lloc que no 
els pertocava (1987, pp. 224- 225). 

A França, els soldats que tornen del front tenen dret a l'agraïment oficial 
del país**5, mentre ningú no ofereix cap dret tangible a les dones que han 
contribuït a la victòria amb el seu esforç: els llocs de treball de les dones 
s'ofereixen als desraobilitiats, a canvi d'una petita indemnització per a elles 
(Steven Hause, 1987, p. 106). 

D'altra banda, això és el que els combatents volien i esperaven, i així es 
desprèn d'aquest article aparegut al diari de trinxera L'Homon, el desembre 
del 1918: 

"(el pou*) que ha tornat vencedor (...) que potser podria resistir 
de trobar-se una llar deserta, que no li reconegui la seva autoritat, 
comprada tan cara? (...) que potser se li haurà de dir que, d'ençà 
del seu retorn, ja no hi Ha, des del punt de vista cívic, ui home 
ni dona, sinó dos éssers iguals en drets, dues unitats socials? 
Caigut del seu paper secular de protector en el moment en què 
t'acabava de guanyar aquest títol una vegada més, s'haurà de 
partir amb les dones les lluites civils i polítiques? Se l'haurà de 
trobar pertot arreu com una rival, competidora en les ocupacions 
que ambiciona, i en les quals ella ja ha fet seriosos avenços? (...) 
Dur la dona a la llar, apartar- la de les lluites polítiques, que 
potser no és aquest el programa que cal seguir sí no volem que 
d'aqui a vint anys hi hagi centenars de milers de francesos de 
menys? 

(Audoin Rouseau, 1986, p. 141). 

A França, la postguerra veu un retrocés del feminisme i ni el dret a vot 
no s'obté després de la guerra, a diferència d'altres llocs: les franceses hauran 

***É» clar qur IM organiti.xion» d ei combatem» i multi latí proliferem, rompien amb 
centena/-» de miler« de trembre* i una influencia molt interna Vid. Antoine Prott. 1977 
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d'esperar a 1944 per a poder votar. Michelle Perrot (198?) considera que la 
Primera guerra mundial, al contrari del que molts han dit, 

"contribueix a tornar les done« al seu lloc, i els homes al seu". 

i, així com el final del segle XIX havia conseguit alguns avanços en la 
condició i els drets de les dones urbanes i de classe mitja, considera que 
l'amenaça dels futuristes, expressada per l'escriptor Marinetti a Le Ftgam 
del 20 de febrer del 1909, s'havia complert 

"Volem glorificar la guerra —l'únic acte de neteja del món- , el 
militarisme, el patriotisme, Tacte destructiu dels anarquistes, les 
belles ¡dees que maten i menyspreen les dones. Volem destruir 
museus, biblioteques, combatre el moralisme, ei feminisme i tota 
aquesta mena d'actes de covardia oportunistes i utilitaris (...)". 

(Perrot, 198?, p. 60). 

La seqüència que hem vist, consistent en el recurs a l'esforç econòmic de 
les dones i la consideració de temporal que es dóna als avantatges que hi van 
aparellats per tal com seis demana, un cop finit el conflicte, que tornin a 
exercir el seu paper tradicional, s'ha convertit en gairebé habitual: almenys, 
així ho considera Cynthia Enloe, que es fixa en les dones iraquianes durant 
la Guerra del Golf del 1991 i compara la seva situació amb la de les do .es 
durant la Segona guerra r, undiaF1*. 

5.4. Conclusions: la clau socioeconómica 
de la victòria i la derrota 

Tal com hem vist a les pagine« anteriors, el sobtat reconeixement de les 
necessitats de material de guerra i el manteuimen* durant més de quatre anys 
d'aquestes necessitats imprevistes provoca en els bel·ligerants la progressiva 
adquació productiva i la conseqüent especialització. Aquesta adaptació es fa 
bo i comptant amb la col·laboració que la població civil havia ofert en les di
verses versions de Burgfrieden o Union Sacrée. El grau de patriotisme de la 
ciutadania es posarà a prova amb els enormes esforços que se li reclamen per 
tal d'aconseguir la victòria: patirà canvis en l'ocupació laboral, i, sovint, ¡»n 

*•*Vegi*» Cywlhia Enloe: "Mujer« y niños primero": "IM herramientas propagandísticas 
del patriarcado", a Paprle$ para la pat, 43, Madrid, CIP, 199), pp. 169 176 
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la residència i tot, reducció de capacitat adquisitiva, increments en l'horari 
de treball, problemes de proveïment tant pel consum corrent com de primeres 
matèries i utilla §> productiu, etc. Sovint, mentre la majoria de la població 
es veu forçada a suportar aquests inconvenients, grups reduïts d'empresaris 
industrials i de comerciants troben oportunitats d'aprofitar les excepcionals 
circumstàncies per a extreure'n guanys també excepcionals. Alhora, alguns 
dels trets més bàsics de l'organitiació social dels països bel·ligerants, ¡ne
den trasbalsats per la desaparició de l'escena civil de milions d'homes en 
edat laboral activa. Les ineludibles necessitat« productives forcen ta seva 
substitució, i la ron sequent presència femenina en molts llocs abans propis 
d'homes donen a la situació l'aparença d'un canvi radical que la posterior re
alitat mostrarà transitori. D'altres modificacions, tècniques i organittatives, 
com el taylorisme, es mantindran. 

Ea cap guerra anterior la situació moral i material de la població civil 
havia tingut un pes tan gran com ara, que compta gairebé tant com l'actuació 
dels combatents mateixos: darrera els exèrcits desplegats en els camps de 
batalla on s'ha instaurat la matenaUchlacht hi ha l'esforç de tota la societat, 
sense la dedicació de tots els membres de la qual, el proveïment bèl·lic no es 
pot garantir. Ens trobem davant de la primera guerra total. Paral·lelament, 
però, els combatents es ressenteixen greument en la sevs moral si comprover. 
que la seva família pateix mancances bàsiques mentre ells nn la poden atendre 
ni socórrer, i viuen aquest fet com una injustícia. Per això, tots els governs 
bel·ligerants vetllen les notícies br-canviades en re civils i soldats, í endeguen 
campanyes d'opinió per tal de mantenir la moral dels soldats, sovint a base 
d'ocultar les dificultats del front interior. Un exettple n'és la sèrie de cartells 
amb el rètol "Smúe across the Channet, és a dir, "Somriu enllà del canal 
de la Mànega", amb els quals el govern britànic volia transmetre optimisme 

a les seves tropes (Linda Bryder, 198t, p. 152). 

El problema és que, en les societats capitalistes, els ir teressos dels em
presaris i els del conjunt de cala pais es troben, generalment, en situació 
de divergència i, en les circumstàncies excepcionals de la guerra, aig i ha de 
fer d'àrbitre si es vol que l'esforç sigui veritablement eficient i adreçat a la 
victòria. De la forma com l'Estat faci aquest paper au deuua de la melée en 
depèn, en bona mesura, que l'esforç bèl·lic sigui reeixit o no. 

En aquest sentit, els governs aliats segueixen un camí oposat als de les 
potències centrals i amb resultats divergents. En efecte, mentre els governs 
aliats tendeixen, sobretot d'ençà del 1916, a incrementar el seu control sobre 
la producció i la distribució, amb conseqüències relativament acceptables 
per a la majoria de les seves poblacions, a Alemanya, a partir del programa 
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Hindenburg —que també correspon al 1916— l'Estat perd la tem capacitat 
de controlar aquests mateixos aspectes en benefici dels pans empresaris 
industrials, amb resultats desesperants per a la majoria. 

"No és pas que, a France i Gran Bretanya els empresaris renun-
ciessir a produir armes a les costelles de l'Estat i del consumidor. 
Es que la política econòmica de la guerra els ho va impedir-'""'". 

Els governs francès i britànic posen com a objectiu prioritari la victòria 
bo i subordinant hi els interessos parcials dels diferents grups socials (Ma/y 
Nash, 1991), cosa que no evita greus tensions, manifestades en forma de 
protesta de la classe obrera, de vegades en termes radicals. Però, en el tran
scurs dels a: ys de la guerra, cap grup social ampli no arriba a qüestionar 
veritablement ni l'esforç bèl·lic —tot i que els seus objectius més aviat resul 
ten foscos per a la població—, ni els fonaments de Ien respectives societat',. 

Mentrestant, els empresaris alemanys han aconseguit d'imposar un A& 
i un tipus d'intervencionaisme en la direcoó dels afers socioeconomics .jue, 
com ja va dir fa molts anys Gerald Feldman, 

"no fou determinat tant per les demandes d'un estat d'urgència 
degut a la guerra com pel caràcter d'una política abocada se ase 
restriccions als interessos de grups en un Estat autoritari, l'es
tructura social del qual patia transformacions radicals. La men
talitat de treure beneficis no era pas l'excrecència d'una economia 
de guerra, sinó, més aviat, la seva base institucional". 

(Feldman, 1969, p. 126). 

Com a conseqüència, la majoria de la població es vet< forçaua a un em
pitjorament radical de les seves condicions de vida. Jürgen Kocka remarca 
que l'agut malcontentament que es congria es dirigeix, n > pas contra els grups 
socials responsables sinó contra l'Estat, a qui la població retreu la seva in
capacitat per a controlar la producció i la distribuc'.ó d'articles de primera 
necessitat i la seva ineficàcia per a lluitar contra la inflació i el mercat negre 
malgrat la retòrica de les proclames oficials. El rejultat serà l'esfondrament 
del front interior i el qüestionament dels fonaments del conjunt del sistema 
socioeconomic i polític. Com diu Wilhelm Dei»t, 

MT Winter, pròleg • J. Godfrey, 191?. VIII 
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"com a protectors d'un ordre social determinat, (els militars ale
manys) s'enfrontaven a la impossible tasca d'haver de lluitar en 
una guerra total amb l'ajut de classes que, tant a l'interior com 
al front, refusaven aquest ordre social". 

1990, p. 207. 

El juliol del 1914, el canceller Bethmann Hollwrg havia previst que, anés 
com anés, la guerra significaria un "canvi radical de tot l'ordre existent" 
i que una situació així només es podria controlar si hi havia unanimitat 
(Deist, 1990, pp. 199- 200). La societat alemanya havia entrat en guerra 
amb unanimitat inesperada i sòlida que l'actuació egoista de les minories 
dominants va malbaratar, bo i abocant el país i la revolució. La pèrdua de 
la unanimitat i el refús de què parlava Deist constitueixen una de les claus 
de la derrota del Reich. 
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CAPÍTOL •.- CLOENDA 

Com s'aconsegueix d'acabar una guerra om aquesta?. Si hem de creui* 
el mariscal Montgomery, 

"la guerr% del 1914-1918 no es podia guanyar. Homes es podia 
perdre per l'esfondrament final de la resistència dels homes d'un 
bàndol o l'iütre". (1969, p. 495)2SS. 

La resistència s'esfont al bàndol de les potències centrals i del que es 
tracta ara és de veure com es produeix aquest fet, tant als camps de batalla 
com al« fronts interiors. 

6.1. LA fl de la guerra ab campt de bataiia 

El panorama que es presentava a les potències centrals a finals de¡ 1917 no 
era del tot negatiu, almenys en aparença: havien aconseguit dominar Serbia, 
vèncer Itàlia i deixar fora de combat Russin, la qual ce liria posteriorment 
enormes extensions de territoris cereakrs; també disposaven dels recursos de 
Romania. Mentrestant, l'ofensiva britànica de ?a*schendael< s'havia esgotat 
sense resultats positius determinants ni dignes d'esment igual com la resta 
d'ofen.ives aliades de l'any 1917. 

A partir de l'ofensiva de primavera, pe«*©, la situació al front occidental 
s'anirà girant i el mateix passarà amb els front* considerats secundaris. 

L'any 1918, l'exèrcit austrohongarès nomét havia <*e combatre en dos 
fronts: un de molt reduït, als Balcans, i Itàlia. Les baixes, enormes durant 
la primera meitat de !a guerra, s'havien anat reduint d'ençà del 1916 (I. 
Déak, 198S, p. 308). Però la situació dels exèrcits ¡mper¡al» ¡-reials err de 
desànim. El retorn dels presoners alliberats pels russos després de l'armistici 
fa un impacte molt intens a la doble monarquia, perquè expliquen la fi de 

'"•Valoració if«« f-npartru «rmprr qu? » matisi l'rxrluuu protagoiuimr ma»culi BO 
•OM nomei eh homes qui mantr ame la w a teaaç resistència la rap«' itat bèl·lica dr cada 
bàndol 
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la guerra a Rússia i fan ks lloances de la Revolució. Les tropes que es 
mantenen als front« el 1918 '~<n esparracades i afamades, sense roba interior 
ni botes adequades, a més d'escassa munició; com a terme mig, «Is soldats 
pesaven cinquanta quilos i és un fet acceptat que si al Pia ve van avançar 
tan decididament era perquè volien arribar als proveïments de les trinxeres 
aliades, plenes de menjar, alcohol i tabac (lisvan Deák, 19S5, p. 3C9). 

La tardor del 1918 hi na nombroses unitats que, semiUament, »c'n tornen 
cap a casa, i inclús les tropes d'élite, com la 3a di -isió tirolesa Edelweiss 
es neguen a comoatre. Les fotografies dels fets •*'ort ubre mostren que les 
revolucions socials i nacionals de Viena, Budapest, Prapy Lemberg o Zagreb 
les feien soldats i, especialment oficials (I. Deák, Ibidemr De tota manera és 
curiós, segons el mateix autor, que la majoria de les tropes que es mantenen 
fidels a la doble monarquia fins el darrer moment són eslaves, fet que dificulta 
la simple identificació dels amotináis amb ks nacionalitats oprimides de 
l'imperi. 

Els exèrcits alemanys, havien estat massivament concentrats al front oc
cidental encara que a l'Est s'hi mantenia un contingent d'un milió de sol
dats. Ludendorff havia engegat l'ofensiva de primavera sabent que jugava 
la seva darrera carta abans no arribés el grub de les tropes nordameri-
canes. L'operació es va concretar er. cinc grans atacs, que van tenir lloc 
entre març i juliol, i va permetre un guany en superfície equivalent a deu 
vegades l'obtinguda pels aliats tot al llarg del 1917. L'avenç més pan es 
va realitzar al sector dü Chemin des Dames, el mes de maig. En total, 
es van prendre 225.000 presoner« i 2.500 canons (Cruttwell, 1969, p. 505) i 
l'abast cel cop rehut pels aliats es pot mesurar per 1« forma en què el general 
Douglas Haig va redactar la seve ordre del dia del 12 d'abril: 

"S'han de mantenir totes les posicions fins al darrer home. No 
ens podem retirar. D'esquena a la paret i confiats en la justícia 
de la nostra causa, tothom ha de combatre fins al final". 

(Fussell, 1977, p. 17). 

Però els guanys alemanys no arriben a ¿er decisius ni a contrapesar els el
ements negatius que es van presentant: la xifra de baixes se situa entorn d'un 
milió, moltes de les quals són tropes molt qualificades dels batalbr» d'assait 
i ja no es podran substituir; la grip comença d'escampar-se el mes de juny 
i afecta més els alemanys que no pas els aliats a causa de In p:tjor qualitat 
de la seva alimentació; la darrera gran ofensiva, la del juliol, l'havien anom
enada Frteiemturm ("ofensiva de la pau"), i esperaver que fos la decisiva 
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i qi e dugués la fi de la guerra de posHont: el fracàs d'aquesta expectativa 
desmoralitxa intentament l'exercit alemany. 

P'altra banda i a causa de la progressiva escassesa del KU avituallament, 
les ti upes es dediquen al pillatgt dels proveïments aliats i la discip'na minva, 
tal tom reconeix el mateix Ludendorff, qui afirma qve les provisions presses 
en el transcurs de l'ofensiva havien resultat vitals (1920, p. 640). 

Ludendorff itribueix la poca disciplina i la desmoralitiació de les seves 
tropes a la "contaminació" procedent del contacte amb la població civil, a 
.a "bolxevitiació" i a la reincorporació de vombatents provinentt de Rússia. 
Aquests darrera es pensaven que, un cop alliberats, ja no haurien de combatre 
més. Igualrr ant malcontents se sentien els membres de les unitats d'«litres 
armes que ara l'exèrcit es veia obligat a convertir en tropes d'infanteria: el 
seu nou destí era molt més perillós. Luderdorffet queixa també del fet que la 
"nova" oficialitat no se'n sortís de controlar degudament la tropa i considera 
molt contraproduent que el Reichstag hagués assuaujat els càstip de ¡'exèrcit 
lligar en un narpal els individus culpables de faltes greus], mentre suposava 
que elt aliats co* .servaven milbr la n.oral i l'ordre a causa dei manteniment 
d'una disciplina més rígida i adient (Ludendorff, 1920, pp. 609-610). 

El tomoa.it militar de la guerra i l'inici del retorn ''• la guerra de movi
ment et dona el 18 de juliol del 1918, quan, a la segona batalla del Marne, 
dos exercí, s francès is se situen en una *K>SS% deixada pels alemanys. El 
contraatac francès, fet p«*r sorpresa i amb el suport dels tancs, provoca 
e.iornrs baixes en les desafortunader "divisions de trinxera" alemanyes: de 
la XVIHa de Baviera en queden 320 homes (Cruttwell, 1969, p. 545). A 
partir d'aWnores, la iniciativa es manté en el bàndo! aliat. Le§ línies ale
manyes seran, a partir d'ara, molt febles, perquè els soldats ja no tenen 
n esma ni temps per a fortificar se. Els aliats es beneficien del coman
dament rorijUnt, en mar.s de Foch d'ençà del mes d'abril: de la mobilitat 
estratègica de les seves reserves, constituïdes bàsicament per les nombroses 
tropes nordamerica'ies'1*, de la possessió de quantitats ma»sives de maténel, 
i més especialment d'avions i tancs, que s'utilitzen a*.ib major eficàcia que en 
èpoques anterkrs; i, finalment, de la soiidrsa moral tant de les sevts tropes 
com de la poblacic civil. Mentrestant, els alemanys disposen de proveïments 
cada cop més reduïts, han quedat sense tropes d* reserva i es veuen obligats a 
retrocedir i actuar a la defensiva. Malgrat els avantatges de la seva situació, 
els ali«fs cometen alguns errors considerables. El general Gambies (1986, 

" Df» <J-I març del U l l , 250 000 nordarn«nran> arriben mi·iwualmeM • França (J 
Winter, IMS, p, 102) 
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p.415) parta del "colossal embotellament" de la reraguarda aliada, que no 
permetia arribar a les Unte* del front el material necessari en el moment 
oportú, i afirma que, fins l'armistici, l'èxit de les seves tropes sorprengué 
repetidament l'exèrcit francès. Gambles considera també que la infanteria 
alemanya seguia essent la millor de les presents al front occidental, ben in 
struïda com estava en les tàctiques d'assalt i avesada alhora a la guerra de 
moviment com a conseqüència de la seva llarga experiència a l'imperi rus. 

Una de les fites decisives en la fi de la guerra és la batalla d'Amiens, 
iniciada el 8 d'agost. En aquesta ocasió, l'avenç massiu dels tancs britànics 
en un front de 16 quilòmetres va trencar les línies alemanyes. L'èxit raía en 
la preparació sorpresiva de l'operació i en el bon ús dels tancs, que s'havien 
acostat al front dissimulats pel soroll d'una barrera d'aviació i desplaçant-se 
per carreteres cobertes de sorra i palla. De tota manera, tot i l'experiència, 
es manté el costum de fer avançar, darrera els carros d'assalt, no pas la infan
teria carretada en camions sinó la cavalleria, com a mostra de la tossuderia 
en concedir-li un paper que es volia decisiu (Puller, 1985, vol. III, p. 320). 

La data del 8 d'agost Ludendorff la va qualificar com a "dia de dol de 
l'exèrcit alemany en la història d'aquesta guerra" (1920, p. 576) perquè l'atac 
sorpresiu dels tancs que es v&xi mostrar capaços de trencar les Unies i destruir 
les metralladores va desmoralitzar tant els soldats que d'ençà d'aleshores 
varen oferir l'espectacle absolutament inusual de la seva rendició massiva. 
L'estat d Ànim dels combatents havia decaigut de tal manera que, segons 
informen a Ludendorff els seus oficials, al costat de "la més admirable ar 
didesa" es donaven situacions molt descoratjadores: 

"Els nostres soldats e» rendien a genets solts, i seccions senceres 
es donaven a simples carros d'assalt. Tropes que es retiraven 
havien reptat una divisió fresca, que anava valenta a l'atac, ho 
i dient als soldats "esquirols!, prolongadors de la guerra!", coses 
que en endavant sentiríem repetidament. En molts Uocs, els ofi
cials ja no tenien autoritat sobre la tropa i es deixaven dur per 
ella". 

(1920, p. 679). 

En eii mesos posteriors la situació s'agreujà fins el punt que els soldats 
fatigats, afameïts, i convençuts que seguir combatent ja era inútil fugien 
massivament del front29". 

, · " L'ambient • l'exèrcit alemany durant la darrera època de la guerra és molt ben reflectit 
al capítol final de la novel·la de Renn (1914) que t'anomena "Col·lapse** 
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L'esperit dt les tropes alemanyes s'ha modificat substancialment i, & 
finals d'octubre, un oficial va poder dii-li al Kalt«: 

"les trepes no tenen res contra d Kaiser; de fet, tan« seis en dona. 
Només desitgen una cosa: tornar a casa el més aviat possible*. 

(Joll, 1!'83, p. 28«). 

L'esfendramemt moral de l'exèrcit alemany després de l'ofensiva de pri
mavera podria equiparar-se —amb les èbvies salv-tats que convinguin— al 
que va seguir l'ofeisiva Nivelle del Chemin des Daines, l'abril del 191?: en 
tots dos casos s'ha ia promès als soldats que aquella era l'ofensiva "deci
siva" que acabaria L· guerra. Eli francesos havien topat amb la imprevisió i 
el fracàs. Els alemanys no, però patien, en canvi un irremeiable esgotament 
d'homes i de material que imposibilitava la continuïtat ée l'esforç, i això 
sense comptar qi LudendorrT tampoc no tenia recaivi estratègic. 

En efecte, la guerra submarina i tmímnct r o es podia reprendre a es
cala massiva per la incapacitat del pais per a produir la xifra necessària de 
submarins, mentre el bloqueig naval aliat mantenia la seva eficàcia. De fet, 
el Reich estava tocant fons en la seva capacitat per a proveir-se de mtténci 
mentre els aliats augmentaven sostingudament la seva. Alhora, la capacitat 
de resistència dels aliats d'Alemanya també es va esfondrar: a finals de setem
bre, un exèrcit multinacixal aliat, comandat pel general francès Pranchet 
d'Espérey, va aconseguir finalnunt de trencar les línies a Bulgària. Aquest 
fet, que deixava obert als aliats el camí de la reraguarda de les potències 
centrals, va induir LudendorrT a pensar que havia arribat el moment de de
manar l'armistici. En el transcurs del mes d'octubre els italians ensorren les 
línies austrohongareses del Pia ve (batalla de Vittorio Véneto), mentre àrabs 
i britànics ocupen Damasc. 

Ja només quedava el front occidental en el què els alemanys van retro
cedint a poc a poc però inexorablement com a conseqüència de l'ofensiva 
aliada, engegada per Foch a final de setembre «mb una amplada que cobria 
des ue Verdun ins el Canal. La Unia Siegfried, s'ha de dejallotjar. Lu
dendorrT havia decidit demanar l'armis*.ici abans que la continuació de les 
hostilitats no li desballestes del tot un exèrcit que ell volia mantenir íntegre 
per si calia usarlo en cas de revolució. Abans, però, calia que Alei.ianva dis
posés d'un nou govern que entomés la responsabilitat d'aquesta humiliació. 
En paraules del mateix LudendorrT: 

"He demanat » Sa Magestat que doni el poder a aqu« ts cer
cles sabre qui recau la major responsabilitat de trobar nos en la 
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situado en què ens trobem. Pet tant, ventem aques's »enyor» en 
càrrecs ministerials. Han de fer la pau que cal fer ara. S'hauran 
de menjar la sopa que ens havien preparat". 

(Joll. 1983. p 2S1). 

Pel que fa als aliats, accepten de signar "prematurament" l'armistici 
perquè desconeixen la magnitud de la feblesa d'Alemanya i perquè temen la 
revolta dels seus mateixos soldats d i w i t una prolongació d« la guerra t,ue 
podia semblar inútil, encara que ''op.nio publica francesa era favorable a dur 
la gutrra "fins al finaT. 

Com a resultat d'aquestes circumstàncies, l'armistici, que entrarà en 
vigència I'l', de novembre, arriba quan els exèrcits alemany» encara ocu
pen territoris franc«-J* i belgues: el» aliats mai no han tingut l'oportunitat 
d'entrar a Alemanya. Aquests fet;, j int amb la ignorància en què s'ha 
mantingut la població alemanya, perme'.rà que s'escampi la convicció de la 
suposada "punyalada per l'esquena", a h qual contribueixen també politics 
com el socialdemòcrata Ebert que, quan rebi oficialment els soldats a Berlin 
s'hi referirà com a "soldats que tornen invicte» d'un combat glorios* (M. 
Ferro, 19S8, p. 380). 

Malgrat l'armistici, la guerra segueix * l'Est: la guerra civil russa es 
complica amb la intervenció dels aliats i la invasió polonesa engegada amb 
suport francès. Alhora, estols de soldats alemanys que actuen amb plena 
autonomia menen a la regio bàltica una espècie de croada antibolxevista. 

6-2. Els fronts interiors 

La situació dels fronts interiors d'Alemanya i Àustria- Hongria en l'època 
dt ¡'ofensiva de primavera és crítica. A l'imperi habsbúrguic, el nou em
perador, Karl, fa intents per arribar a la pau des del moment mateix de 
la seva coronació, a finals del 1016. Substitueix ei seu cap d'Estat Ma 
jor. Conrad mn Hotieidorff, que considera massa bel·licista, per Arthur 
Ars von Straussenburg i inicia a través del seu cunyat el príncep Sixte de 
borbó Parma una op .ració diplomàtica secreta d'acostament als aliats que 
resultarà fallida. Les autoritats de Viena reconeixien, la primavera del 191?, 
que el país havia arribat als seus límits i l'emperador Karl escrivia al Kaiser 
d'Alemanya, l'abril del mateix any que 

"si les monarquies no fan la pau, la faran els pobles" 
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(F. PejtS, 1991, p. 172). 

Amb l'intent de forçar la pau, Karl ofereix al Kaiser els territoris de 
la Galítiia polonesa, en compensació d*Alsacià- Lorena que previsiblement 
reclamaven els aliats, però Hir.denburg i Ludendorff no volen r'< sentir ne a 
parlar. De tota manera, el nou emperador austríac comet la contradicció de 
mantenir un ministre d'afers estrangers bel·licista (el comte Ciernin), que 
anul·la alguns dels seus esforços. Sigui com vulgui, la doble monarquia no 
aconsegueix de sortir de la influència alemanya i, el 1918, el seu poderós aliat 
la lliga en uns acords militars de dependència tan estrc ;a que els aliats creuen 
que Àustria-Hongria s'està convertint en una segona Baviera (F. Fetjò, 1991, 
p. 251). 

Aquesta situació compta amb l'aquiescència de determinats grups, que 
Joseph Roth vitupera amb duresa: 

"... són els eslovens. els polonesos i intens de Galítiia, els jueus 
vestits amb caftà de Boryslau, els castanyers de Mostar qui can
ten Di% guarit l'emperador, mentrestant, els estudiants alemanys 
de Brünn i Eger, els dentistes, els apotecaris, els aprenents de 
perruquer, els fotògrafs artístics de Lins, Grai i Knïttelfeld i 
els tòtiless de les valls alpines germànicament canten La guàrdia 
L·l Rhtn. Amb aquesta fidelitat nibelunga, Austria s'enfonsarà, 
sen} ors, l'essència d'Àustria no és el centre sinó la perifèria^1". 

En èpoques anteriors, els Habsburg havien defugit les malvestats de la 
derrota signant la pau a temps. Però ara es trobaven junyits al carro de la 
guerra total, que no contemplava aquesta possibilitat. 

La població de la doble monarquia es trobava en estat d'agitnció, D'una 
banda hi h . ia els problemes de la carestia, que afectava sobretot les ciutats, 
i l'esgotament provocat per la guerra. De l'altra. les tendències centrífugues 
que amenaçaven amb l'esberlament de l'imperi. Aquestes tendències s'havien 
vist afavorides —segons F. Fejtó, en un grau determinant— per la voluntat 
de destruir l'imperi multinacional dels Habsburg que mostraven els aliats, 
en l'opinió dels quals havien influït molt poderosament les incansables ac
tivitats propagandístiques dels polítics nacionalistes emigrats. Però també 
hi comptaven els greuges acumulats durant segles i l'ocasió oferida per la 
feblesa de l'Estat. Tal com diu un personatge de Roth. 

I v Roth, Iff 1, p. II. Diu fuardi I'Emperador n un himnr stntnar. La fvMta drl Mhm 
*• un càntir nacionalista alemany difot durant IM primerr» drcadr» «fei aegk XIX 
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"... vosaltres no us n'heu volgut adonar que aquests imbècils dels 
Alps, els bohemis dels Sudets, aquests nibelungs cretins, han ferit 
i han ofès tant les nostre« nacionalitats que han acabat odiant i 
traut la monarquia. No han estat pas els txecs, ni els polonesos, 
ni els nostres rateas qui ha fet traïció, sinó els nostres alemanys, 
la població de l'Estat". (Roth, iWl, pp. 112-113)Ä. 

El juliol del 1918 França reconeix el dret deb tzecs a la independència. 
I, a finals d'octubre, quan l'emperador Karl ha demanat l'armistici, el des
ordre, ia revolució i la desintegració «'han apoderat de la doble monar
quia: dues divisions hongareses abandonen el front italià per tal de defensar 
Hongria, que consideren amenaçada pels aliats, i, mentre el comte Karoly 
proclama un Estat hongarès, es constitueix també una república txecoslovaca 
i un Estat iugoslau. Romania s'apropia la Traniilvània. i els polonesos de 
GaUtgia s'uneixen a la nova república de Polònia. D'altra banda, l'endemà 
de l'armistici Àustria es converteix en república. L'agitació social, protago
nitzada pels treballadors urbans i els soldats s'acabarà concretant en fortes 
revoltes a Hongria i Àustria. 

La situació a l'interior del Reich alemany també era greu i es va fer 
progressivament crítica durant els darrers mesos de la guerra. La fam, 
l'esgotament i la tensió es deixen momentàniament de banda amb les per
spectives obertes per l'ofensiva de primavera. El seu fracàs, però, provoca 
l'ensorrament de la moral de la població civil, esfereïda amb la perspectiva 
d'un altre hi vern de guerra i aclaparada per la fam i l'epidèmia de grip. La 
ger.t s'adona que aquesta és una guerra que Alemanya no pot guanyar. Però 
no és fins el 2 d'octubre, quan l'alt comandament informa el Reichstag per 
primera vegada de la situació real als camps de batalla, que el pals s'adona 
de l'abast del desastre. L'armistici es demana el 3 d'octubre. 

L'Estat del segon Reich t'esfondra i el Kaiser fuig a Holanda després 
d'haver se fet pregar l'abdicació duiant molts dies. El vell aparell havia 
perdut la seva legitimitat davant la població, tant si era propietària com si 
nu: no havia sabut acabar la guerra, ni fer reformes ni controlar la il·legalitat 
(el mercat negre) i, als grangers que, la tardor del 1918, se li queixaven que 
la població robava els seus productes, l'Estat els havia aconsellat mesures 
d'autodefensa (Kocka. 1984, p, 159). 

El nou govern, que inclou —segons havia demanat Ludendorff— alguns 
ministres socialdemòcrates, s'ha d'enfrontar amb un esclat de malcontenta 

M Pel quf {i • l'expressió d »quml problema a l'interior de l'exèrcit, recordem que l'opinió 
de Norman Si one roinr.deti plenament amb la del novel·lista Roth 
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ment molt ample. Després dels motins de la marineria a Kiel, el 3 de novem
bre, els soviets, constituïts a imitació dels russos, s'estampen per tot el país, 
amb la particularitat, però, que a Alemanya hi són molt majoritaris els sol
dats. Walter Rathenau va escriure el 1919 que 

"allò que s'ha anomenat revolució alemanya fou la * .ga general 
d'un exèrcit derrotat". 

(JoU, 1983, p. 286). 

El 9 de novembre, el mateix dia que el socialdtmòcrata Ebert esdevé cap 
del govern, esclaten una vaga general a Berlin i una sublevado de soldats de 
la reserva. El nou govern s'enfrontarà amb duresa als intents revolucionaris 
i aquests problemes interns li privaran el temps d'ocupar se de la preparació 
dels acords d'armistici. 

Les condicions imposades pels aliats per a l'armistici eren extremament 
dures i tenien l'objectiu de destruir la potència militar d'Alemanya. Igual 
com en e s tractats de pau que es van negociar durant la primavera següent, 
els governs aliats es proposaven culpabilitiar, castigar i humiliar un país 
sencer, amb les lamentables conseqüències de ressentiment, agressivitat i 
trasbalses que ja coneixem. Com a mostra de la seva voluntat els aliats 
mantenen, fins als tractats de pau del 1919, el bloqueig naval que havien 
decretat al principi de la guerra i que ara ja no tenia sentit. De manera que 
l'hivern del 1918 al 1919 va tornar a quedar marcat, per a la majoria de la 
població, per l'esca«sesa, la carestia, i la misèria. 

6.3.- Victòria i derrota 

Pot semblar que Alemanya va estar a punt de guanyar la guerra en 
diverses ocasicis: al pla SchliefFen no li va faltar gaire per a ser efec
tiu; va anar de poc que l'almirallat britànic no perdés la guerra subma
rina —veritable amenaça estratègica contra una de les claus del poder de 
l'Entente—; ¡'ofensiva de primavera del 1918 es va acostar molt al seu ob
jectiu de desmanegar la resistència aliada. Però la qualitat de decisives de 
cadascuna de les arriscades jugades alemanyes es dil-lueix una mica un cop 
col·locades en el context més ample de la guerra total, a la qual hi comptaven 
més factors. Dit en d'altres paraules: fins a quin punt els aliats s'haurien 
donat per vençuts si qualsevol d'aquestes jugades hagués arribat a bona fi? 
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La realitat és que l'opció de la guerra total afavoria la coaLció que tingués 
més recursos i, en aquest sentit, l'Entente fruía d'avantatges. En efecte, 
la mobilitat de la flota británica (permesa per Terror estratègic clau de la 
marina de guerra alemanya) era capaç de mantenir un bloqueig que anava 
ofegant a poc a poc els adversaris mestre els vaixells mercants aliats podien 
proveir se a l'estranger d'allò que calia. D'altra banda, mentre les potencies 
centrals quedaven progressivament aïllades, l'Entente s'havia sabut guanyar 
l'amistat d'altres Estats i això va contribuir decisivament a l'increment de les 
seves reserves d'homes. De més a més, la forta tensió provocada per l'esforç 
bèl·lic va resultar més suportable pel conjunt dels ciutadans de l'Entente 
(sempre que n'excloem l'imperi rus), i les societats britànica i francesa van 
poder mantenir un pau de cohesió i unes condicions de vida acceptables 
mentre, a Alemanya i Àustria-Hongria, les coses varen anar molt diferent. 
Al vell imperi habsburguic s'hi va produir una ensulsiada general, resul
tat tant dels vells ressentiments nacionals i socials com del fracàs militar, 
l'escassesa, la carestia i la fam. A Alemanya, l'actuació de l'élite econòmica 
va malbaratar l'enorme capital de patriotisme i fidelitat que la majoria de la 
població havia posat gratuïtament en mans de les autoritats del país amb la 
Burgfrieden del 1914. Al llarg de la guerra, les condicions de vida i de tre
ball van empitjorar greument sobretot per a les classes assalariades. Aquest 
fet es devia, evidentment, al bloqueig aliat i a l'especialitsació bèl·lica de 
l'economia alemanya, però també als abusos comesos pels grans fabricants 
que amb l'anuència de la cúpula militar van usar el seu accés privilegiat a le* 
decisions econòmiques molt més a favor dels seus interessos privats que no 
pas de l'esforç bèl·lic col·lectiu. El resultat fou la desil·lusió i la irritació dels 
treballadors, el desprestigi de l'Estat i l'esclat del malcontentament social. 

En clara contradicció amb les normes de la racionalitat, s'havia deixat 
que el resultat de la Gran guerra es decidís al camp de batalla. Però les 
armes van declarar vencedors no pas aquells que millor havien combatut 
sinó els que, malgrat la seva relativa mediocritat, havien trobat la manera 
de sostenir més sòlidament una guerra com aquella. 

6.4.- Conclusions a la Primera secció 

Els anys de la Gran guerra són 

"anys irreals, inconcebibles, inabastables p-r a qualsevol inteli
gencia desperta, inaccessibles a qualsevot record i només conser-
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vats en un somni cruent, anys en què personatge« d'opereta varen 
recitar la tragèdia de la humanitat". 

(Karl Kraus 1990, p. 9). 

En aquest temps, Europa i l'Orient Mitjà són travessats per milers de 
quilòmetre« de front, al qual han estat convocats setanta milions de combat
ents, actors de l'enfrontament més destructiu de tots que, fins aleshores, 
ha provocat la humanitat. D-irant més de quatre anys i sota la mirada per
plexa del món, els soldats dels països més poderosos combatran en l'àmbit 
paradoxal de la juxtaposició de l'armament més modern i devastador de la 
història amb un entorn literalment troglodític. Deu milions d'aquests soldats 
no en tornaran. 

De la Primera guerra mundial ens sorprèn 

"l'estranya combinació de preparació psicològica i manca de pre
paració materiaT. 

(Brian Bond, 1984, p. 99). 

Els dirigents polítics i militars europeus tenien prevista una guerra molt 
diferent de la que va esclatar l'agost oVi 1914, perquè allò que va acabar 
com a guerra total, amb totes les capacitats del bel·ligerants —industrial, 
comercial, intel·lectual, tècnka, científica, moral— compromeses en l'esforç 
bèl·lic, havia començat com un conflicte que es preveia alegre, breu, limitct 
i de decisió immediata. 

Polítics i militars no podien pas adduir que no havien estat advertits 
sobre la veritable naturalesa del proper conflicte armat, en el què havien de 
topar exèrcits multitudinaris de patriotes i mitjans materials potentíssims. 
Però les advertències del vell Moltke, de Bloch o d'Engels no els semblaven 
dignes d'atenció293. 

**3 Friedrich Engels havia fet, el l l i ? , una previsió de la guerra sorprenentment ajustada 
sobretot es les magnituds de la catàstrofe: 

"( .) pet a Prussia-Alemanya no hi ha possibilitat de fet cap altra guerra 
que no sigui mundial. I seria ona guerra mundial de magnitud desconeguda 
fins ara, d'una potència desacostumada. Entre vuit i deu milions de soldats 
s'anihilaran mútuament, mentre engoleixen tot Europ* i la deixen més dev
astada que si hi hagués pastat la plaga de llagosta. La devastació produïda 
per la Guerra del Trenta anys condensada en tres o quatre anys i estesa a 
tot el continent (...)". 

La previsió d'Engels inclou també el deaUorigametr econòmic general, l'esfondrament 
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Com a conseqüència, en el transcurs dds quatre anys i escaig que va tri
gar a arribar el tombant decisiu, es va assistir a la improvisada transformació 
de tots els àmbits que afectava la guerra: polític, econòmic, estratègic, tàctic 
i logistic. I és en la via d'aquesta adaptació improvisada a les circumstàncies 
que la guerra va adquirint el seu caràcter distintiu: l'increment del protag 
oniíme de l'Estat en l'àmbit econòmic i una demostració impressionant de 
capacitat productiva adreçada a cobrir les necessitats del front, juntament 
amb un sorprenent impasse, tant estratègic com tàctic. 

Aquesta improvisació queda molt de manifest en l'àmbit del proveïment 
material del front, atès que, en ben pocs mesos, els governs i estats majors 
van passar de la inconsciència general pel que fa a la conveniència de comptar 
amb la població civil i amb el conjunt de l'aparell productiu a la constatació 
de la necessitat ineludible de comprometre'ls a fons tots dos. Quan la guerra 
acaba, tots eb habitants dels països bel·ligerants —i malts dels que no ho 
són— han hagut de participar en l'esforç bèl·lic i/o han patit els efectes de 
la guerra. La majoria, de forma negativa (carestia, esgotament, tensió, por), 
alguns positivament (bons negocis, millor sou, millor consideració social). 

Aquest fet converteix els recursos i les instal·lacions productives bàsiques 
i la moral de la població ci'il en objectius estratègics, que s'han reconegut 
indispensables per a mantenir la guerra. £1 bloqueig naval aliat i la guerra 
submarina à outiance alemanya en són una mostra. I encara més significatiu 
resulta l'inici dels bombardeigs estratègics que, durant la Gran guerra, són 
encara d'abast i conseqüències molt limitats a causa de la precarietat tècnica 
dels aparells, però que tenien com a objectiu l'atac dels centres de decisió 
i producció de la potència adversària a més d'ensorrar 'i la moral. Aquests 
atacs aconsegueixen, curiosament, l'efecte contrari d'enfortir la determinació 
de la població civil. 

Des del punt de vista estratègic, la majoria dels bel·ligerants només 
tenia prevista la guerra de moviment amb l'objectiu d'anihilació ràpida de 
l'adversari. El fracàs duu a la guerra de posicions, que tindrà la pretensió, 
també fallida, de permetre el retorn a la guerra de moviment, fins que, el 
1916, s'inaugura una guerra de desgast fonamentada en l'ús massiu i creix
ent de matének és l'època en què tot vestigi vegetal desapareix del front 
occidental i les trinxeres esdevenen un paisatge mineral. 

Hi ha alguns i. 'ents de posar en marxa una estratègia d'aproximació 
indirecta però, o bé fracassen, com a GaJlipoli, o bé s'ha d'esperar molt 

deb vells Estat i, I« fam i les epidèmies i la »ictòr « del proletariat (Engel». 1975. pp. 
2.S8-260) 
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de temps fins que donen resultat, earn la revolta àrab i la intervenció a 
Palestina, ei front balcànic de Tessalònica i el bloqueig naval. D* manera 
que, en general, ens trobem amb el predomini d'una estratègia molt simple 
d'aproximació directa, que insisteix en buscar el punt fort de l'adversari i 
submergir-li sota una pluja de projectils. 

Finalment, a mitjan 1918, es dóna el retorn a la guerra de moviment que 
farà possible de trobar un tombant decisiu, la causa fonamental del qual serà 
l'esgotament material i l'esfondrament moral d'Alemanya. 

La indecisió de la guerra i la solidificació del front occidental obliguen 
els exèrcits bel·ligerants a fer un esforç per tal de sortir de Vimpasse que, 
despre« de molts tempteigs, desembocarà en alguns canvis organitsatius i 
tàctics i en una evolució molt intensa de les característiques del material de 
guerra. 

Com a conseqüència d'aquesta adaptació general a les inesperades cir
cumstàncies del camp de batalla, els exèrcits bel·ligerants sofreixen algunes 
transformacions molt visibles: si el 1914 havien anat a la guerra armats amb 
baioneta, muntats a cavall i proveïts de sabre i llança—, abillats de col
oraines i convençuts que podrien trobar llorers d'heroi en el combat contra 
un enemic que odiaven de tot cor, el 1918 es troben carregats amb un sarró 
de granades o armats de metralladores, vestits de caqui o de gris, traslladats 
en camió, conduint tancs, volant en avions, tips de treballar a p;c i pala i 
força desenganyats pel que fa a les suposades diferències que els separaven 
dels enemics. 

Una de les transformacions més substancials és la que es dóna en l'àmbit 
de les relacions combatents/ maiéneL L'evolució de l'armament no havia 
estat capaç de permetre per ella mateixa la decisió de la guerra però sí que 
contribueix a un augment fonamental de la teu*ió i la violència al camp 
de batalla, i no només significa que els efectius armament ist ics es multi 
pliquen —com les metralladores — i incrementen el calibre i la potència 
—com l'artilleria pesant—, tinó que en compareixen de nous i dotats de 
funcions específiques, com el llançaflames o el tanc, de tal manera que la 
correlació de forces entre els elements materials i els humans es modifiquen 
en benefici dels primers i en notori detriment dels segons. Aquesta situació, 
característica de la ma'eruüschlacht, i que relega els combatents al paper 
de complement dels artefacte* mecànics que dominen el teatre bèl·lic, s'ha 
mantingut i consolidat fins avui, ¡ la seva culminació et manifesta en la pos
terior compareixença d'armament de destrucció massiva. Altrament, una 
colla d'innovacions de les introduïdes durant la Gran guerra s'han mantingut 
també, més o menys modificades: bales lluminoses i traçadores, gasos tòxics, 
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carros de combat, aviació, etc. 'gual com a la indúitria productiva, ab pro-
cessos de destrucció concebuts industrialment, als soldats, com all obrers, no 
els queda altra cosa a fer sine adaptar se a te exlgemcks de la maquinària, 
i qualificar-«e o desqualificar-se en funció d« la mateixa, 0 , en paraules de 
F.S. Flint, 

"Els joves del món 

els han condemnats a mort 

(•••) 

ja no hereten la terra: 

la terra els hereta. 

Ja no són ris amos del foc: 

ei foc és el seu amo; 

eUs el serveixen, ell els destrueix. 

ja no dominen ies aigües: 

el geni de la mar 

ha inventat un monstre nou 

que els fa ballar a les teves dents. 

Ja no respiren amb llibertat: 

el geni de Taire 

ha concebut un terror nou 

que els esmicola 

(John Silkin, 1981, pp. 147-14S). 

Un desenvolupament tan prodigiós dels instruments destinats a l'anihi
lació acaba semblant desproporcionat perquè 

"els mitjans de la guerra han esdevingut més grandiosos que no 
mas l'objectiu, és a dir, que l'empresa no val la despesa1*4". 

M* Anotació del poeta bruànir Herbert Read d gemer del 1911 (Glow i Silkin, KM, p. 
290) 
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El problema it que, tot i abassegar els combatents, el meterte resultava 
impotent per a trencar la immobilitat i, així, els soldats es van trobar fermat s 
per molt de temps en camps de batalla que oferien "balanços d'escorxador i 
una estètica de cort de pores'* (Rouaud, 1991, p. 156). 

Aquells que havien sobreviscut alt inicis de la Gran guerra es van haver 
d'adaptar no tob físicament sinó també moralment a la -ealitat per a obl
idar let fantasies heroiques que els havien estat minuciosament inculcades. 
Els desenganys i les desil·lusions s'amunteguen; re« no és com s'ho havien 
imaginat: no hi ha càrregues a la baioneta ni de cavalleria —i, quan n'hi ha, 
tenen conseqüències atuïdores pel qui les hagi emprès—, l'ad ver ari no és 
covard, els generals no són valents ni brillants, la guerra sembla inacabable 
i resulta dura i fatigosa fins a extrems insospitats. 

Una de les raons —encara que no la fonamental— de l'horror de la Gran 
guerra és la grotesca acumulació d'errors atribuïbles al comandament militar 
i que té la seva concreció a diverses escales d'actuació: 

• estratègica, perquè es fixen els objectius i els mitjans del combat bo i 
ajustant-los a uns plans que no compten amb les limitacions imposades 
per les circumstàncies reals (diplomàtiques, polítiques o materials). Els 
desastres a què aboquen resultarien còmics si no fossin tràgics. 

• tàctica, perquè, basant-se en criteris morals —"no es pot cedir ni un 
pam de terra pàtria"— i deixant de banda la ineludible realitat dels 
factors materials —la potència de foc, la capacitat defensiva— per
sistien en actuacions que només podien acabar en el fracàs. 

• logística, perquè amb el seu optimisme ignoren les necessitats materials 
del camp de batalla i es trober sobtadament desproveïts. La reconst* 
tució dels mecanismes de provisió i l'increment del mateix, *ot i que 
són ràpir'f s, es fan al preu de moltes vides i d'una adaptació general 
dels aparells productius de cada país a l'objectiu únic de la guerra. 

La temible coincidència de tanta ineficàcia demostra que es traci« d'un 
fet no pas atribuïble a les característiques indi.iduals del comandament — 
encara que n'hi ha i el tinent Dub (Hasek, 1980) n'és una de les caricatures 
literàries més cridaneres— sino que es deu, més aviat, a causes estructurals 
i d "aba>t general: l'ancorament de la jerarquia militar en uns valors i una 
formació professionals poc adients per als temps que corrien, és a d'r, per 
a les característiques del materiel amb què calia fer la guerra i amb el ti
pus d'exèrcit de conscriptes de què disposaven. Aquest immobilisme es pot 
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explicar tant pel conservadorisme i la rigide«« característic: dels exèrcits eu
ropeas (Liddell Hart, 1969) com per l'adequació deb exèrcits tradicionals 
i, molt especialment de la cavalleria, a les necessitats de manteniment de 
l'ordre social (Arno Mayer, 1986). 

A alguns polítics i molts combatents l'escandalosa concentració d'ineficàcia 
militar —one la premsa encobrí* acuradament i que no arribava a l'abast 
del gran públic— els semblava forassenyada. Petó el pes de les estructures i 
l'autonomia delí militars eren molt forts. Dea del govern britànic, D. Lloyd 
George no va gosar d'enfrontar-se obertament amb el general Haig, coman
dant de les tropes expedicionàries britàniques que combatien a França i re
sponsable de desastres com els del Somme o Passcbendaele, pels quals ningú 
mai no li va demanar comptes393. 

D'altra banda, tampoc la reflexió a posteriori sobre la manera com havia 
evolucionat la guerra va modificar gaire les coses. Mentre els teòrics de la 
nova guerra mecaràtiada —JFC. Fuller o B.H.L. »»art— no van trobar sinó 
entrebancs institucionals en els anys de la postguerra, Haig va poder escriure 
amb total convLció, l'any 1925: 

"actualment, alguns fanàtics íes refereix a Liddell Hart] discutei
xen la possibilitat que la cavalleria acabi extingint-se i profetitzen 
que l'avió, el tanc i els automòbils substituiran el cavall en les 
guerres futures. Jo crec que la vàlua del cavall i la »eva opor
tunitat serrn en el futur més pans que mai (...) Estic a favor 
de la utilització d'aeroplans i tancs, però crec que no són sinó 
accessoris de l'home i el seu cavall" 

(Refan, 1989, p. 111). 

Es a dir que, tal com diagnostica Hart (1969), la fidelitat a 1' arma a la 
qual es pertany impedeix de fer una anàlisi històrica raonable i, en el cas 
de Haig, el priva d'apreciar degudament els perfils i les implicacions d'una 
m**na de guerra que ell mateix ha contribuït a generar. 

Desgranar, .nent per als combatents, figures com la de Haig es poden 
trobar en els diversos esglaons de la jerarquia i en tots els exèrcits: Potiorek 
i laust rohongarès, Kuropatkin al rns, Nivelle al francès, Cadorna i a l'italià, 

m I •© cal dir que tampoc no es va« acomplit le» fantasies homicide» de Siegfried Sassoon 
probablement compartides per molt» d'altres combatentt amb meny» facilitat» per a fer 
prSlic» els sens desigs i sentiments. En castri, a Sir Douglas Haig te li i« dedicar una 
estàtua (eqüentre, per descomptat), al White Hal de Londres, d'una magnitud sorprenent 
i la presència de la qual sempre m'ha semblat insultant 
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LudendorfT —bàsicament pels teu errors estratègics— a l'alemany en son 
una mostra be» guarnida. 

És clar que els polities complementen la tasca dels soldats professionals 
amb ona actuació caracteritxada, sobretot en el període de la crisi prèvia 
al conflicte armat, per la manca é! prudencia o, com deia Karl Kraus "per 
l'estat d'inconsciència en què prenen lei seves decisions", cosa que els con
verteix en "delinqüent! de la historia universal" (1990, p. 372). 

Les conseqüències de la Gran guerra varen ser immerses, tant en la vida 
col·lectiva —social, econòmica i política— com en la privada, i varen afec
tar combatents i no combatents. Des del punt de vista polític podem es
mentar, en primer lloc, els canvis més visibles en un mapa d'Europa: de
saparició d'alguns Estats i compareixença d'altres; després, la ruptura de 
l'status quo ante: pèrdua de l'hegemonia d'Europa a escala mundial i inici 
de l'ascensió dels Estats Units encara que, de moment, no assumeixin cap 
funció hegemònica i es repleguin al seu propi espai; constitució de la Societat 
de Nacions; configuració del primer Estat decidit r la instauració del social
isme i a la difusió de la revolució, i, conseqüentment, primera ruptura en el 
sistema mundial d'economia capitalista, etc. Alguns fenòmens sociopolítics 
són de curta durada, com l'increment de les funcions econòmiques de l'Estat 
i els avantatges obtinguts per alguns col·lectius socials, com dones o tre
balladors de determinats sectors industrials. D'altres han per viscut, com la 
instauració dels mètodes tayloristes a la producció industrial o l'increment 
de la urbanitsació. 

Es donen enormes moviments migratoris i es replantegen problemes de 
convivència entre ètnies diferents a l'interior d'Estats, vells o nous, com al 
cas de serbis i croan, .,. havien aspirat a la seva unió després del segle 
XVII però que, d'ençà del 1918, és a dir, així que es van trobar plegats, van 
començar d'enfrontar-se2*6. 

El pòs' deixat per la guerra a la memòria col·lectiva i més particularment 
«i la dels combatents va ser intensíssim i, en molts casos, malauradament 
inesborrable: el poeta anglès Ivor Gurney va morir en un hospital mental el 
1937 convençut que la guerra no s'havia acabat, i durant anys molts soldats 
es van seguir despertant cada nit espaordits per suposats bombardeigs (Keith 
Eobbins, 1984, p. 150). Pels intelectual! sobrevivents, la guerra va significar 
un estímul molt fort però no tots el van poder materializar amb la mateixa 
facilitat; alguns escriuen de seguida, com Ford Madox Ford o Zweig; d'altres 

ï>" Aoue»t» ét nua apreciado del novel·lista terbi Mirko Kovak, reproduïda per Nicole 
Zand • "étre ©a a* pM ètre scrbo-croate", Paris, L· Hondt, IA-II- 1W2. 
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ho hauran d'ajornar, com Roger Martin du Gard, que no escriu Ans els anys 
trenta, però també n'hi ha que són incapaços de pal* l'experiència: Oskar 
Kokoschka simplement no en podia ni sentir a parlar (Stromberg, 1962, p. 
195). 

Els governs de la postguerra van tractar amb deferència i grans honors 
els seus excombatents i l'haver participat a la guerra constituïa un orgull 
i, inclús, un criteri de legitimació: Elias Canïtti explica que, a Frankfurt, 
durant els anys vint, hi havia qui desqualificava sistemàticament els escrits 
del filòsof Spengler amb la simple fórmula "aquest no va ser al frontw?. 
Però la consideració social dels ex-combatents, no es correspond amb les 
condicions de vida que van haver de suportar en tornar del front: sovint no 
tenien feina i el país que honorava els seus herois no sempre els permetia 
menjar. La figura de i'excombatent, de vegades mutil·lat, que captava als 
carrers o hi venia mistos i tabac amb les seves condecoracions penjades al 
pit, es va fer habitual a les grans ciutats europees. 

Per a la generació que va anar a la guerra sortint d'escola i que 

"quan tot just començaven de sentir el pols de la vida es va trobar 
cara a cara amb la mort" 

la guerra va significar la seva destrucció, ens diu Remarque, que havia 
nascut el 18982*. Els versos d'Edmund Blunden, poeta anglès nascut el 
1896, mostren uns efectes semblants: 

"1916 vist des del 1921" 

"Cansat, afligit i apagat, vell abans de temps, 

sec tot sol i només sento 

llargues rialles silencioses, murmuris d'esglai, 

les intensitats perdudes de l'esperança i la por; 

en aquelles velles maresmes encara hi ha fusells, 

al parapet prim hi voleien parracs grisos, 

els llibres que de debò llegeixo són allà; i jo, 

mort com els homes que m'estimava, espero mentre la vida ar
rossega 

7 ^li»i Canetu La antorrha al otdo (1921-1931), Barcelona Muchnik. 1982 p. IS. 
n"E\ te*t citat proceden d'una carta de Remarque a Sir Ian Hamilton, escrita el juny 

del 1929 i trantcrita a Glover i Silkin. 1990, pp. SOS-SOS 
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el seu ears M t das d'aquells carters tristos de la guerra 

fins aquests verds indrets, que eren els owns; 

però allò que en altre temps era meu ara ja no ho és..." 

(John Silkin, 1981, pp. 112-113). 

Les vivències del front van donar lloc a elaboracions perso.ials diverses, 
més o menys mitificades per la distància i les circunstancies ideològiques i 
materials de la vida civil. Es pot dir que el record de la solidaritat humana i 
la companyonia es troba en tots els casos, tant si la tendència és a mitificar la 
guerra positivament com negativa. En el primer cas, ens trobem amb un dels 
fonaments bàsics del» fenòmens feixistes de l'Europa de la postguerra, que 
compartien Ui valoració ó> les virtuts militars i el memipreu de les civils. 
El segon cas, i dins d'un àmbit molt ample i divers, és el dels promotors 
d'un pacifisme elemental, dels qui creien que havien combatut perquè la 
seva guerra fos la darrera. Els primers organitsen associacions militaristes 
d'excombatents com és ara La Croix de Feu o Di* Stahlhelm. F- la memòria 
dels altres hi prevalia l'horror que havia caracteritsat la seva experiència al 
front, un horror fet de la impotència davant la capacitat destructiva de 
l'armament, l'estupidesa de les ordres i la inutilitat de la mort, que podia 
prendre mil formes bàrbares i horrendes; un horror fet del fred, la son, la 
por i la fatiga i també, de l'aspecte dessolat del món en què havien estat 
condemnats a sojornar allunyats de tota bellesa i tota civilitsacó: 

"Estàvem ab .ndonats en un desert glaçat. No hi ha signes de 
vida a l'horitró però n'hi ha milers de mort. Ni un bri d'herba, 
ni un insecte; un o dos cops al dia, l'ombra d'un voltor gros, 
que ensuma la carronya (...) Però, a més, hi ha l'omnipresència 
de la Lletjor: paisatges repugnant!, sorolls horribles i llenguatge 
brut, i res més que brut, inclús de la boca d'un mateix (a tots 
ens posseeix el diab'e), tot és innatural, destrossat, pansit; la 
deformació del« morts, els cossos sense enterrar dels quals s'estaa 
al davant del refugi tot el dia, tota la nit, és la visió més execrable 
del món 

escriu Wilfred Owen299. Malgrat tot, els combatents resisteixen i només 
es revolten en casos molt especials. 

La Primera guerra mundial, 

**• Carts • la seva mare, 4 U-1917, escrita si sector <TAbbeville, i reproduïda per Glover 
i Silkin. 1990. pp 395 39« 
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"aqiesta aventura tecnoromantica consistent en desafiar k* hu
manitat amb la quantitat10"". 

és la primera guerra total perquè, pe. primera vegada obliga alt Estats 
bel·ligerants a potar tots els seus recursos al servei de la guerra. Però els 
r«cur»os de què disposaven »quests ¿stats eren tants que k guerra que van 
fer hi 

"ja no es pot mirar com un instrument de ia política" sinó que 
es transforma inevitablement 

"en una lluiti per l'existència, en la qual no es poden posar límits 
a I*» despesa d'homes i diners, no es poden definir clarament els 
objectius ni es pot arribar a cap pau de compromís". 

(Cruttwell, \m%, p. 624). 

El combat en aqneites condicions va d*«xar entre els qui l'havien supur 
tat la convicció d'kawer assistit a la pitjor de les guerres; "la vida mai no ha 
semblat tan barata ni la natura tan muíil lada" '. Però les ruïnes i els mil
ions de víctimes que va provocar, directament o indirecta, i els innombrables 
canvis de tota xeixa que va dur no van pas servir per a resoldre cap dels 
problemes que se suposava que l'havien provocad*. L'alegria dels vencedors 
va durar molt poc: aviat van descobrir que havien estat doblement ensar-
ronats i que, de fet, tots hi havien perdut: també en això s'havien acomplert 
les previsions de Bloch. 

A tall de síntesi final podrien dir que la Gran guerra es caracteritza per: 

1. El manteniment de nombrosos fronts en els què es combat amb mitians 
industrials que es perfeccionen intensivament al llarg de més de quatre 
anys. Aquests mitjans arriben a nivells de massiScacio i potència tais 
que anorreen el protagonisme dels combatents però no poden superar 
un punt mort que s'ha creat inesperadament. 

2. L'existència dels combatents reuneix una acumulació tal d'incomodi
tats, por, impotència i perill de mort que el conjunt es caracteritsa pel 
seu horror que deriva tant dels efectes de rarmamei.t com dels mètodes 
de direcció de la guerra i especialment de la guerra de tríi.j»res. 

* O m diu el Criticó al dram« àt K Kraut, lttO. p 4M 
1 '"Herbert Read, 26-X 1987, Glo*fr i Silk». 1990. p IM 
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3. La direcció de la perra, influïda per conviccions arrelades en el pas
sat, es fonamentalment irrealista: no s'adequa a les condicions ni del 
material ni dels combatents. 

4. Per tal de poder proveir materialment el front, les economies dels països 
bel·ligerants es veuen abocades a un esforç i una especialització molt 
intensa que genera greus tensions socials que, en alguns casos com
porten la revolució. 

5. La fi de la guerra depèn de l'esfondrament moral i material del bàndol 
menys afavorit estratègicament — posició internacional, aïllament co
mercial, limitació de recursos, tensions internes—. Però el veritable i 
gairebé inexplicable heroisme de les tropes de tots els exèrcits durant 
la guerra es paga amb elevats graus de desocupació laboral i situació 
desvalguda de molts «combatents mutil·lats. Quan arriba la pau això 
gairebé igualarà vencedors i vençuts i, junt amb l'evident inutilitat 
del conflicte per a solucionar els problemes que suposadament l'havien 
provocat, ofereix motius per a considerar eixorc l'esforç tant de civils 
com de militars. 
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