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Nota dels organitzadors
El document que us disposeu a llegir, és fruit d’una idea que s’anà fent gran a partir de
l’hivern del 2020. Des de la Societat d’Estudis Militars érem conscients de la varietat
d’aquells punts on cadascun de nosaltres érem forts, així com aquells on hi teníem llacunes.
Ens proposàrem doncs, fer una posada en comú entre els associats. Tanmateix, vam pensar
que hi ha un gruix de persones que ens han anat seguint en els diferents actes que hem
celebrat. Fou així doncs, com decidirem obrir aquestes sessions formatives gent que no
formés part de la SEM, però que tingués interès en matèria de política de defensa.
Vam quedar però, francament sorpresos per la quantitat de gent que s’hi va apuntar. En
tancar les inscripcions, ja superàvem la cinquantena. Durant 48 hores, vam compartir les set
ponències que teniu en aquest document, dues sessions de wargaming i un parell de classes
de preparació física. Fou un goig com tot aquest col·lectiu (amb una notable presència de
gent jove) es va implicar a fons. Més encara quan en la cloenda, malgrat el cansament i les
poques hores de son, constatàvem que hi havia ganes de continuar treballant-hi. Per això
doncs, no cal patir. Amb les aportacions que es van fer durant i després, així com els punts a
millorar, la propera edició està més que garantida.
Gaudiu doncs, del document que teniu a les vostres pantalles. Certament, pot resultar
eclèctic, doncs hi havia ponències eminentment pràctiques, mentre que d’altres anaven al
moll de l’os de la teoria. En qualsevol cas, són uns fonaments sòlids per a la política de
defensa que des de Catalunya s’ha de desenvolupar.
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Ponents
1. L’Exèrcit de Catalunya 1936-37; l’Escola de Guerra de Pins del Vallès; la Comissió
d’Indústries de Guerra - Dr. Francesc Xavier Hernàndez, historiador i arqueòleg.
Catedràtic de Didàctica i Patrimoni a la UB.
2. Teoria de la guerra - Rosa Cabus, graduada pel King’s College (Regne Unit) en War
Studies and Philosophy i màster en Filosofia Política per la UPF.
3. Es pot construïr una geopolítica catalana? - Sergi Cristóbal, politòleg (UAB) i Miquel
Vila, politòleg (UPF) especialitzat en l’Àsia oriental
4. Propostes geoestratègiques i doctrinals per a una Catalunya independent - Daniel
Soler, secretari de la SEM.
5. Propostes de dimensionament de les FDC: Força Naval, Força Aèria, Força Terrestre.
Pol Molas, president de la SEM.
6. Serveis d’intel·ligència i el domini “ciber”. Baldiri Wellick, enginyer i consultor en
Sistemes de la Informació.
7. Aspectes socioculturals de la creació d’unes forces de defensa en un nou Estat. Dra.
Diana Coromines, periodista, traductora i editora. Ex-responsable de comunicació
de la Delegació Catalana a Dinamarca.
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1 - L’Exèrcit de Catalunya 1936-37; l’Escola de Guerra
de Pins del Vallès; la Comissió d’Indústries de Guerra
Francesc Xavier Hernànez i Cardona

PUNT DE PARTIDA. LA BATALLA DE BARCELONA DEL 19 DE JULIOL
La Guerra Civil espanyola 1936-1939, que va implicar Catalunya de manera absolutament
directa, és un objecte d’estudi històric molt complex, amb variables socials, polítiques,
culturals i òbviament militars. Una interpretació precisa del que va succeir durant els primers
mesos de guerra, a l’entorn de les variables militars, es fa molt difícil atès que al llarg dels
anys diverses historiografies historicistes (principalment les relacionades amb el
materialisme històric) han maldat per deformar el passat per tal d’ajustar-lo a les necessitats
de legitimació dels successius presents. Per tant la “cultura” i el coneixement històric que
ens ha arribat a l’entorn de la Guerra Civil espanyola a Catalunya pateix deformacions i
ocultacions greus.
El 19 de juliol de 1936 les forces d’ordre públic de la Generalitat, amb el suport
complementari de contingents civils, van aconseguir derrotar les forces insurreccionades de
l’exèrcit espanyol. Els artífexs de la victòria van ser, principalment, Vicenç Guarner i Frederic
Escofet que van utilitzar amb encert les forces policials de que disposaven. Tanmateix la
batalla del 19 de juliol, amb la destrucció de l’Exèrcit com a institució, també va significar la
fallida genèrica de l’Estat, entès com a poder públic (del qual també formava part la
Generalitat). Probablement, el General Mola, dissenyador del cop d’Estat va calcular que, cas
de no guanyar la batalla de Barcelona, l’exèrcit havia de ser totalment derrotat i desaparèixer
a fi i efecte que la institució no pogués ser reaprofitada per les forces republicanes. Es a dir
que, el que quedés de l’exèrcit, no pogués ésser, en cap cas, nucli generatriu d’un nou
exèrcit. I així va succeir, l’exèrcit ni va sobreviure ni es va poder reconvertir, i això va suposar
la fallida i volatilització de l’Estat profund a Catalunya i de no pocs mecanismes de regulació
social.
Tanmateix a Catalunya sembla que ningú havia considerat els possibles escenaris de la
contingència. La victòria popular, amb gent armada arreu i amb diferents intencions, va
generar una situació de “caos”, que tant la Generalitat com els partits i sindicats van intentar
aconduir, amb fortuna desigual, cap a la preservació i potenciació de les estructures
democràtiques, o bé cap a un nou ordre social revolucionari.
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Per entendre la dinàmica caòtica que va seguir al 19 de juliol hem de tenir en compte
diverses variables. En primer lloc cal recordar que ni el president Companys (a diferència de
Macià), ni ERC tenien cap política militar. En cap moment, tot i l’experiència del 1934, van
considerar aprofitar les estructures de poder per preparar una estructura armada (legal o
il·legal) que garantís les llibertats de Catalunya. Igualment la cultura militar o para-militar de
l’entorn nacionalista, després de la fallida del 6 d’octubre, era molt feble, i es limitava a la
gent d’Estat Català, Palestra i similars. Companys confiava en les forces d’ordre públic que,
efectivament van parar el cop. Però la policia, al capdavall, era una institució civil i els seus
membres no estaven sotmesos al codi de justícia militar. En cap cas la Guàrdia d’Assalt o els
Mossos d’Esquadra eren un exèrcit. Per dir-ho d’altra manera els seus membres eren
assalariats que podien plegar quan els hi vingués de gust, i no se’ls podia ordenar segons
que. La Guàrdia Civil si que era un cos militaritzat però la seva relació de dependència
respecte a la Generalitat era molt relativa. Òbviament la Generalitat, sense una força armada
pròpia prou forta, no va poder controlar l’ordre polític i social. El carrer va imposar les seves
pròpies dinàmiques...
En el dies que van seguir al 19 de juliol amb prou feines es va poder sostenir l’existència de
les forces policials enmig d’una torbonada que va atiar els odis covats durant els primers
decennis del segle XX, i que va rebentar les costures de l’ordre social provocant (en la més
pura tradició de les bullangues i el lerrouxisme) assassinats i destruccions sense justificació.
Una societat sense exèrcit, entès com a garant de l’ordre estatal, i gairebé sense policia, va
lliscar cap a una perillosa situació de desordre, probablement just el que havia previst Emilio
Mola.

NOUS ESCENARIS POLÍTICS I SOCIALS
Les reaccions i les respostes es van donar de manera molt ràpida a partir del nou taulell de
joc. En poc temps es va reordenar la situació i això s’ha d’entendre en base a la fortíssima
trama social (societat civil) catalana, especialment forta en els entorns industrials. La tradició
solidària de sindicats, ateneus, cooperatives, associacions culturals i esportives etc,
esdevingueren l’esquelet que va sostenir el país.
La Generalitat (amb l’entorn d’ERC) va intentar mantenir la legalitat vigent i va prendre
iniciatives actuant com un Estat, tot aprofitant l’afebliment, a Catalunya, de l’Estat central.
Havien de tirar endavant un país aguantant el que quedava d’institucional. Tanmateix ERC,
en aquesta situació de sobirania de facte, no va optar per proclamar la independència i,
posem per cas, buscar el protectorat de França. Cal reconèixer, en qualsevol cas, que això no
necessàriament hagués estat fàcil en tant que ni la Generalitat, ni ningú, no podia garantir el
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control del carrer. A França i el Regne Unit els feixistes feien por, però també causava terror
el que semblava una revolució anarquista acèfala a Barcelona.
A Catalunya, a l’estiu del 36, la percepció era que l’enemic principal era l’Exèrcit espanyol (el
puny de l’Espanya reaccionaria) i que calia assegurar la seva destrucció. Companys i l’entorn
d’ERC van pensar que si el cop triomfava a Espanya, Catalunya no tindria opcions per
sobreviure i en aquest sentit van actuar atorgant-se competències més enllà de la
Constitució i l’Estatut, però mantenint els llaços amb l’Estat. Altrament la Generalitat, sense
política militar, no comptava amb efectius per controlar i aconduir les dinàmiques caòtiques
que es donaven al carrer. Cal entendre que aquest fracàs d’ERC, sobre el qual mai es va fer
balanç, va tenir influència en el futur i la crisi estructural de l’organització. La manca de
balanç, quant a comportament de l’organització durant la Guerra Civil, ha estat un llast
històric que ha condicionat l’evolució del partit, fins i tot en els nostres dies.
Al seu torn les forces sindicals es van trobar amb el poder econòmic a les mans. Molts
propietaris van marxar, altres van ser desposseïts o fins i tot assassinats. La CNT, la principal
força sindical de Catalunya, de manera disciplinada, va mantenir el funcionament de gairebé
tot: fàbriques i transports. Tanmateix els líders anarquistes individualistes (la FAI) van patir
una crisi paral·lela a la d’ERC. Durant anys havien estat preconitzant la Icària llibertaria i la
destrucció de l’Estat. I just en aquell moment, quant l’estat havia estat gairebé destruït, van
renunciar a imposar un nou ordre proletari, i es van limitar a afaiçonar el que quedava de la
Generalitat. Els sectors anarco-boltxevics (i principalment Garcia Oliver) van considerar la
imposició d’una dictadura del proletariat a Catalunya, emulant d’alguna manera l’Estat
soviètic. Tanmateix Frederica Montseny (una escriptora de novel·les roses) i els seus
“anarquistes” puritans mil·lenaristes, no volien cap mena de dictadura. Al seu torn els
sindicalistes tampoc volien improvisar coses estranyes. Tot plegat ni els anarquistes de la FAI,
ni els sindicalistes de la CNT no van fer res per derrocar la Generalitat (el que quedava
d’Estat) sinó que van col·laborar. Es a dir en un moment crític la FAI i ERC fracassaven en
considerar que els seus postulats socials i polítics eren inviables en un moment de crisi, i de
resultes optaven pel pragmatisme. Per dir-ho d’altra manera: “la nostra doctrina propugna la
revolució, però quan arriba la revolució comprovem que no es viable i renunciem, això sí,
seguim mantenint la bondat de la doctrina”. La fallida ideològica d’ERC, incapaç de proclamar
la independència, i de l’entorn anarquista (que no necessàriament anarco-sindicalista)
incapaç de destruir l’Estat i proclamar l’anarquia, va contrastar amb altres posicions més
pragmàtiques. Així, el POUM va maldar en avançar en dinàmiques de revolució social,
seguint el model soviètic a l’hora que l’entorn stalinista, amb diferents aliats i satèl·lits, es
reorganitzava a partir de la fundació del PSUC el 23 de juliol de 1936, quatre dies després de
la batalla. El PSUC esdevenia la única secció “nacional” no-estatal de la III Internacional, fet
que s’ha interpretat de diferents maneres. Es possible que la iniciativa respongués a la
convicció de que Catalunya assoliria la independència d’immediat, i que calia un partit lleial a
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Moscou per ubicar-se en la nova situació d’independència, o be per conjurar-la cas que
s’endarrerís. De fet el binomi PCE-PSUC va dedicar tot els seus esforços, seguint les directrius
del Kremlin, a afaiçonar, tutelar i dirigir la República espanyola per tal de convertir-la en un
peó exterior de la política soviètica. Això comportava, òbviament una praxis de contenció a
Catalunya contra qualsevol iniciativa nacional o social. El PSUC, de fet es va convertir en el
principal defensor fàctic de la unitat nacional de la República espanyola.

EL PROBLEMA MILITAR
Les dinàmiques caòtiques i els esforços per aconduir-les es van donar en paral·lel i en
coevolució, i amb molta rapidesa. El 21 de juliol (amb l’exèrcit dissolt, i la policia
desmanegada) la Generalitat, els sindicats i els partits populars i obrers van pactar un
organisme unitari, el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, per tal d’organitzar forces
armades que es poguessin oposar al cop feixista, si aquest finalment es consolidava, i fer
front a qualsevol contingència que se’n derivés de la incerta situació. A la pràctica es va
establir una dualitat de poders, la Generalitat que pugnava per mantenir ordenar i optimitzar
la seva pròpia administració, i el poder fàctic unitari del Comitè de Milícies amb funcions de
biaix militar. Al seu torn la Generalitat, el 31 de juliol (actuant plenament com estat) creava
una Conselleria de Defensa sota la direcció del tinent coronel Felip Díaz Sandino, i a la qual
s’incorporaria el coronel Vicenç Guarner (militar, francmaçó i amb amplia experiència
professional), el cervell gris de la nova política bèl·lica de la Generalitat que, d’immediat, es
va desplegar a partir de dos eixos: organitzar columnes armades cap a l’Aragó (i Mallorca) i
crear industries per proveir a les forces catalanes de material de guerra. Posteriorment
Guarner sumaria altres dues potes: la creació d’una escola d’oficials i, quan va veure que la
guerra anava per llarg, una política de fortificació a les costes i en el Cinca, en els límits de
Catalunya. Guarner també va ser l’artífex del desenvolupament d’una defensa antiaèria
activa quan l’aviació feixista va començar a actuar des de Mallorca.
Les milícies es van organitzar amb rapidesa. La Columna Durruti, la més emblemàtica va
sortir de Barcelona el diumenge 25 de juliol, just una setmana després de la batalla del 19 de
juliol, amb més de 2500 combatents voluntaris armats, i amb una organització i logística
gens menyspreable. En els dies i setmanes següents diverses columnes organitzades a partir
del pal de paller de partits i sindicats van marxar cap a l’Aragó per temptejar els límits
militars de la rebel·lió. Cal tenir present que l’opció de les columnes era, de fet, l’única
possible, l’exèrcit havia estat destruït i dissolt i això en feia impossible la recomposició. A
banda la doctrina política de partits i sindicats en feia molt difícil optar per la improvisació
immediata d’un exèrcit, cas que hagués estat possible, ja que durant decennis s’havien estat
enfrontant a l’exèrcit, i la seva destrucció o minoració era considerada com una prioritat.
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Tanmateix les milícies, com hem assenyalat, esdevingueren un instrument eficaç, es van
constituir en molt poc temps, i si be no van tenir èxits militars rellevants, si que van
estabilitzar el front d’Aragó. Les milícies tenien, però, les seves limitacions tal com es va
demostrar a la campanya que durant l’agost es va desenvolupar a Mallorca. La Generalitat i
el Comitè de Milícies van tenir capacitat per endegar una operació prou complexa, però la
mateixa complexitat va condemnar al fracàs una força que comptava amb una tècnica i
experiència militar molt limitades. En qualsevol cas i malgrat el fiasco de Mallorca, les
milícies en poques setmanes van aconseguir una funcionalitat prou acceptable. Les
memòries de Raimon Galí respecte a com va trobar les milícies que operaven davant d’Osca
son prou reveladores al respecte. Lluny de mostrar una força desorganitzada Galí descriu una
força armada prou eficaç. I dins del nou context militar l’entorn nacionalista va ser capaç
d’organitzar unitats de qualitat com la Columna Macià-Companys o el Regiment Pirinenc,
ambdues iniciatives amb una rellevant personalitat militar.
Sota el paraigua del Comitè Central de Milícies Antifeixistes i per fer front a una situació
excepcional d’ordre públic es van crear, el 10 d’agost, les denominades Patrulles de Control,
una estructura para-policial per suplir o complementar el paper d’una policia superada per la
dinàmica revolucionaria. En les Patrulles de Control van participar els partits i sindicats lleials
a la República: CNT-FAI, POUM, ERC, PSUC, ACR i UGT. La coordinació va recaure sobre
Josep-Asens de la CNT-FAI i Tomàs Fàbregas d’ACR, un partit d’ordre. Aquestes patrulles de
control van exercir una dura repressió contra els suposats partidaris de la insurrecció militar.
De l’exposat podem inferir que la resposta militar i policial que es va donar a Catalunya per
fer front a la insurrecció va ser prou ràpida i eficaç. Aquesta resposta va ser liderada per
l’entorn de la CNT d’una banda, que controlava els mitjans de producció i per l’ERC que
controlava l’entorn polític de la Generalitat. Tanmateix les historiografies dominants no han
considerat de manera prou objectiva aquest procés. Efectivament ja durant la guerra (i en la
postguerra, i en el context de la Guerra Freda) la lectura que se’n va fer per part dels
historiadors vinculats a l’imaginari marxista (proper al PCE-PSUC) va ser del tot esbiaixat. Així
es va sostenir de manera sistemàtica la idea de que les Milícies, eren un entorn desorganitzat
i ineficaç, i s’imputava als anarquistes la responsabilitat del caos militar (quan el PSUC es va
apressar també a fer unitats milicianes pròpies). També es va fonamentar una valoració
criminal de les patrulles de control (obviant que el PSUC, UGT, ACR i ERC també formaven
part de l’organisme). Els excessos es van imputar de manera directa a l’entorn llibertari,
obviant que en la repressió indiscriminada també van participar (i de manera sostinguda fins
el final del conflicte, els entorns stalinistes). Aquest discurs desenvolupat ja amb força a
l’inici el conflicte tenia com objectiu preparar justificacions que legitimessin l’apropiació
d’entorns de poder per part del PCE-PSUC.
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Tanmateix el tàndem que, a la pràctica impulsava la revolució a Catalunya (ERC-CNT) va
continuar una evolució ràpida i lògica. De seguida va quedar clar que les milícies eren una
resposta conjuntural i que per afrontar una guerra llarga calia un exèrcit, i que per tant calia
reconvertir les milícies en clau militar. Però improvisar un exèrcit del no res, i per part de
forces doctrinàriament antimilitaristes, no era fàcil. Altrament havia consens en que el
principal dèficit de les milícies, era la manca d’oficialitat, i estava clar que no hi hauria exèrcit
sense oficials i suboficials preparats. En aquest sentit es va plantejar molt aviat la creació de
l’Escola Popular de Guerra que es va constituir el 3 de setembre, i de la qual el principal
impulsor va ser el llibertari Joan Garcia Oliver. L’Escola Popular va concentrar professorat
prou bo i va fornir oficials i suboficials que es van integrar a les milícies. Els escrits de Raimon
Galí i de Joan Sales, que es van formar a l’escola son molt interessants i denoten que l’Escola
realment va funcionar.
En la mesura que els fronts de guerra s’estabilitzaven la consciencia respecte a la necessitat
d’organitzar un exèrcit de debò va anar creixent. La col·laboració pragmàtica entre la CNT i
ERC, forces socials i polítiques majoritàries, va generar un projecte singular: l’Exèrcit Popular
de Catalunya. La idea era organitzar un exèrcit propi, congruent amb les característiques del
país, que s’articulés amb l’exèrcit de la República. La creació de l’Exèrcit Popular de
Catalunya, pensat i dissenyat pel sotssecretari de defensa Vicenç Guarner, i a partir de la
mobilització de quintes, exigia òbviament la dissolució de les milícies, i aquesta operació va
comptar amb el suport de la CNT i ERC. El setembre de 1936, a iniciativa política de la
Generalitat, es va acordar la dissolució del Comitè de Milícies Antifeixistes de Catalunya i
començava un procés de reconversió de les columnes. El 28 d’octubre de 1939 la Generalitat
decretava la creació de l’Exèrcit Popular de Catalunya que es va fer efectiu formalment el 6
de desembre. A finals del 1936 amb uniformes propis, l’Exèrcit Popular de Catalunya presidit
per la bandera quadribarrada va començar a presentar-se recollint un gran suport popular.
Mentre el govern de la República s’apressava a crear les brigades mixtes el 18 d’octubre i a
preparar la mobilització general a finals del mateix mes. La creació de l’Exèrcit Popular de la
República espanyola estava també en marxa i va culminar el febrer del 1937.
L'Exèrcit Popular de Catalunya es plantejava amb una estructura divisionària clàssica a partir
de 9 regiments d'infanteria, 3 regiments d'artilleria, 3 grups de cavalleria, 3 agrupacions
d'enginyers, un grup d'intendència i un grup de sanitat, agrupant les forces del front que
ocupaven l'Aragó. Les forces és vertebraven a partir de tres divisions. El gener de 1937
l’exèrcit es va reestructurar en cinc divisions: Ascaso, Marx, Jubert, Durruti i Lenin, i dues
agrupacions independents: la Macià-Companys, i la Volant Catalana.
Al seu torn el govern central de la República va apostar per una nova estructura en base a les
anomenades brigades mixtes (amb 4 batallons d’infanteria, a les quals sumava forces de
cavalleria, quelcom d'artilleria, sapadors, logística i transmissions) que aviat es va manifestar
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ineficaç en tant que mantenia molts soldats en feines auxiliars. De fet la República va tornar
aviat a una estructura divisionària, tot i que reaprofitant les brigades mixtes. Contràriament
la proposta de la Generalitat era realista, en tant que partia de les columnes existents i
apostava per una reestructuració en base a grans unitats. Pel que fa a les operacions de
guerra l’Exèrcit Popular català al front d’Aragó cal destacar que en Vicenç Guarner se’n va fer
càrrec de la direcció, a principis del 1937, i va començar a optimitzar de manera
generalitzada petites accions ofensives, entre les més rellevants les de Belchite i Codo. El
nou model català començava a funcionar. Al llarg del procés el PSUC havia mantingut una
posició ambivalent i crítica, i donant suport a les reformes estatals per davant de les que
s’estaven fent a Catalunya. Quant l’Exèrcit Popular de Catalunya començava a tenir èxits a
l’Aragó van intensificar els esforços per esdevenir més influents, tendència que es va
evidenciar a l’entorn del muntatge del Camp d’Instrucció de Pins del Vallès, el març de 1937,
iniciativa en la qual la gent del PSUC es va implicar de manera decidida.

LES INDÚSTRIES DE GUERRA
La política bèl·lica de la Generalitat també es va plantejar, ben aviat, la producció de material
de guerra. En poques setmanes, i mentre columnes milicianes de voluntaris intentaven
estabilitzar fronts a Mallorca i l’Aragó, es va posar en marxa una imponent industria de
guerra que implicava la fabricació d’armes de foc, munició, explosius i artefactes de tota
mena: motors d’aviació, blindats, uniformes i els més diversos equipaments. Els tècnics de la
Generalitat i els comitès obrers van demostrar capacitat per dirigir la nova industria de
guerra de manera eficient. Al llarg de tot el conflicte les fàbriques catalanes van sostenir,
malgrat els problemes quant a subministrament, les milícies, l’Exèrcit Popular Català i
l’Exèrcit Popular de la República. La industria de guerra catalana va implicar directament un
mínim de 229 empreses i 55.692 obrers i obreres.
L’agost de 1936 és va crear la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya i tot
seguit la Comissió d’Indústries de Guerra (CIG) directament dirigida per Josep Tarradellas,
conseller d’economia. La CIG tenia com a missió improvisar industries per sostenir les forces
lleials a la República en una guerra incerta que podia allargar-se mesos o anys. La CIG va
procedir a la incautació d’indústries metal·lúrgiques i químiques, i va crear 15 noves
fàbriques directament sota la seva tutela. El 26 de setembre del 1936, dos mesos després de
l’inici del cop d’Estat, Tarradellas esdevingué Conseller en cap del govern i la CIG va passar a
dependre de la Conselleria de Presidència. La CIG va classificar les industries pròpies a partir
d’una simple numeració. Hi havia fàbriques que produïen gasolines, productes químics, però
la majoria feien explosius, municions i armes. La F2 (Sants-Barcelona) fabricava explosius; la
F3 (Sant Andreu-Barcelona) trilita; la F4 (La Canya-Garrotxa) cel·lulosa per fer trilita; la F7
(Sant Gervasi-Barcelona) cartutxeria; la F8 (La Torrassa-Hospitalet) coets per il·luminar i
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bombes; la F9 (Sant Andreu-Barcelona) trilita; la F11 (Santa Coloma de Gramenet) fulminat
de mercuri i explosius; la F12 (Palau Sacosta) cartutxeria; la F13 (Gualba) pólvora i fulminats;
la F14 (Sarrià-Barcelona) fusells màuser, carregadors i armes lleugeres; la F15 armes
lleugeres, cartutxeria i granades. A banda de les 15 noves fàbriques altres empreses
estratègiques ja existents van ser incautades i sumades a l’esforç de guerra entre les més
rellevants: Cros, Sociedad Electro-Química de Flix, Pirelli, Unión Española de Explosivos,
Maquinista Terrestre y Marítima, Hispano-Suiza, Elizalde, Riviere, Metales y Platería Ribera,
Francisco Lacambra, Foret...

EL COP DE MAIG DE 1937
La presència d’una industria de guerra pròpia a Catalunya i l’organització d’un exèrcit català
autònom esdevenien incompatibles amb el model d’Estat espanyol, que republicà o
monàrquic, es basava en un sistema centralista vertebrat políticament per Madrid. De
resultes l’aniquilació de l’autonomia catalana també esdevingué una prioritat pels governs de
Largo Caballero i Negrín. Els comunistes van secundar l’operació estratègica per tal de
reforçar un estat, l’espanyol, que tenien possibilitats de controlar en la base a la tutela
soviètica i el xantatge de la venda d’armes. L’operació es va desenvolupar de maner pautada.
De primer el PSUC va jugar fort contra el que denominaven desordres de rereguarda
(revolució social inclosa), i va tractar de manera continuada de reforçar el paper institucional
de la Generalitat davant de l’entorn polític i sindical de la CNT-FAI i el POUM. L’ERC, i el seu
entorn, que no havien tingut una convivència fàcil amb els llibertaris s’hi van abonar. Al
capdavall, però, l’encalçament i les provocacions van fer esclatar els denominats “Fets de
maig”. L’objectiu aparent del PSUC era erosionar, amb el suport d’ERC, l’entorn
revolucionari... però l’objectiu real era laminar l’autonomia catalana. I així va succeir, de
resultes de la contesa, el govern central va assaltar directament Catalunya. L’Exèrcit Popular
de Catalunya, va ser dissolt, i va ser reordenat dins l’Exèrcit Popular de la República, en el
qual els comandaments comunistes van tenir l’hegemonia. La tutela sobre les industries de
guerra es va fer cada cop més efectiva fins que el 1938 el govern central se’n va emparar
directament. En Vicenç Guarner el cervell militar de Catalunya va acabar d’agregat a la
legació espanyola de Tànger. La Generalitat va perdre qualsevol possibilitat de decidir sobre
la defensa i va passar a ser una gestora sense poder polític real. A banda el PCE-PSUC va
aconseguir la caiguda del govern de Largo Caballero, va poder controlar el govern Negrín i va
dedicar-se a exterminar als trotsquistes del POUM.

CONCLUSIONS
El relat sobre el succeït es va centrar en explicar els Fets de Maig com un enfrontament entre
revolucionaris extremistes sanguinaris (CNT-FAI-POUM) i els partidaris de l’ordre democràtic
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(PSUC i l’ERC), que s’hi van enfrontar al desordre de les milícies, a les patrulles de control i a
la persecució de capellans i monges. I aquest es l’imaginari que la historiografia marxista ha
conreat de llavors ençà. En cap moment s’explica que l’operació era de caça major i que
l’objectiu era la Generalitat. Aquest imaginari rarament es qüestionat. Els comunistes l’han
defensat sempre. La gent d’ERC i de l’entorn nacionalista-independentista, que van operar
amb total ingenuïtat situant la CNT-FAI com l’enemic principal, també el continuen
defensant. No van reconèixer l’error que va suposar el suport al PSUC, que al capdavall va
provocar l’ensulsiada definitiva de la Generalitat Republicana. La gent del POUM òbviament
es va quedar amb el relat de que van ser massacrats per l’estalinisme. I la gent de la CNT es
van apressar a argumentar que la culpa de tot era de la política. De fet a l’exili els
denominats “pell roges” (anarquistes puristes) van controlar l’organització i van renegar de
l’error d’haver col·laborat amb les institucions burgeses. Ells tampoc van fer balanç de la seva
ineptitud. Alguns entorns de la burgesia catalana, i entorns conservadors, vinculats al que
havia estat la Lliga o UDC, reconeixien el paper del PSUC en el seu intent de posar ordre, i
legitimaven plenament el cop de maig.
L’imaginari encara es plenament vigent avui dia: la victòria del 19 de juliol, la creació de les
milícies i la instauració de les industries de guerra es presenta com un període caòtic trufat
de misèria i fam, i de capellans i monges esquarterats. Ningú parla, ni vol parlar, del que va
ser, realment: un període èpic, amb encerts i errors, de la història militar del país. Un èxit
extraordinari ates que en menys de sis mesos Catalunya va parar el cop del feixisme, va
organitzar una industria de guerra i va construït un exèrcit modern des del no res.
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2 - Teoria de la Guerra: una visió general
Rosa Cabús i Carrera
ABSTRACTE: Aquest article té com a objectiu desenvolupar una visió general concisa de
l’estudi de la teoria de la guerra. Primer, exposa les definicions i elements principals. Segon,
investiga les causes de la guerra sota les lents d’en Kenneth Waltz. Tercer, explora les
contribucions principals de figures com Jomini i Carl von Clausewitz. Finalment, explica
breument la tradició de la guerra justa dins de l’ètica.
Introducció
Tal i com escrigué en Basil Liddell Hart: “si vols pau, entén la guerra”. Tot i que el terme és
universalment comprés, la guerra esdevé un fenomen complex ja que és una barreja de
diverses disciplines: filosofia, diplomàcia, afers militars, sociologia, psicologia, d’entre
d’altres. Segons Heywood (2014), poder distingir la guerra d’altres formes de violència és
crucial. En altres paraules, què és allò particular de la guerra que la diferència d’altres formes
d’actes violents? I per anar més enllà, quins factors són els causants de guerres? Hauria
d’estar la guerra regida per principis de justícia? També, el fet que hi hagi hagut menys
guerres és resultat de la democratització de molts països? Per tant, implica això que el poder
militar ha esdevingut redundant? (ibid.) Aquestes són algunes de les principals preguntes
dins de l’estudi de la guerra.
L’objectiu d’aquest article és proporcionar una visió global de la teoria de la guerra. Per tal de
fer això, la idea és dotar al lector dels conceptes bàsics per a que ell pugui aprofundir en
l’àmbit que li sigui de més interès. Aquest article s’estructura de la següent manera. La Secció
I presenta la definició, al mateix temps que explora la naturalesa de la guerra. La secció II
discorre a través de les diverses explicacions de les causes de la guerra. La secció III analitza
els conceptes principals dins l’àmbit de l’estratègia. Finalment, la secció IV examina l’ètica
que envolta el conflicte.
I. Elements clau
Què és la guerra? A grans trets, la guerra pot ser vista com “la condició armada entre dos o
més bàndols -normalment Estats-” (ibid., 248). En Quincy Wright (1994, 69) la descriu com a
“una confrontació violenta de diverses, però a la vegada entitats similars”. Els diccionaris
moderns han tendit a adoptar l’aproximació de Ciceró en les seves definicions, en
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contraposició a la d’Hugo Grotius. Aquest últim, però, exclou de la definició aspectes morals,
legals i econòmics (ibid.). Per Ciceró, una confrontació violenta pot ser considerada ‘guerra’
sempre que aquesta sigui socialment reconeguda com a tal en la societat en la qual succeeix.
Segurament la definició més coneguda és la de Carl von Clausewitz (2007, 13), qui la va
definir com “un acte de violència amb la intenció d’obligar els nostres oponents a complir la
nostra voluntat”. També va posar molt èmfasi en el fet que la guerra no és només un acte
d'implementar polítiques, és un vertader instrument polític, argumentant que la “guerra és
merament la continuació de la política per altres mitjans” (ibid., 28). Dit d’una altra manera,
l'objectiu principal és polític -la guerra és simplement el millor mètode per tal
d’aconseguir-lo-. No obstant, també és cert que els mitjans no poden ser analitzats
independentment de l’objectiu principal (ibid., 29).
Una qüestió crucial és considerar quins aspectes diferencien la guerra d’altres formes de
violència. Sembla que al menys se’n poden identificar tres. El primer és que la guerra entesa
com una conflicte entre diferents grups polítics (Heywood, 2014). Històricament, aquests
grups eren quasi sempre Estats. Ara, aquests han estat generalment substituïts per actors
no-estatals. El segon aspecte és que la guerra és organitzada (ibid.), i els participants
realitzen els seus actes ben coordinats dins d'una estratègia més àmplia, oposada a
esdeveniments esporàdics. Cal remarcar que la guerra moderna sembla, en la seva
naturalesa, aparentment més desorganitzada (ibid.). En part això és degut a que la guerra
moderna tendeix a difuminar la distinció entre allò militar i allò civil (Smith, 2005). En molts
casos els actors no-estatals són moviments socials, als quals els hi manquen recursos i l’única
manera de desafiar les autoritats és mitjançant la disrupció, la qual des de fora pot semblar
desorganitzada (Tarrow, 2011). Malgrat això, la disrupció directa és l’única forma real de
desafiament envers els estats poderosos (ibid.). El tercer element és la magnitud de la
guerra. Cal recordar que si aquesta categoria és delimitada per nombres, pot esdevenir una
categoria arbitrària (Heywood, 2014). A més, aquesta categoria també inclou que la guerra
és un fenomen que succeeix al llarg d'un cert període de temps. Havent dit això es pot
observar que definir-ho per la llargada pot ser també arbitrari perquè sempre hi haurà
excepcions. Per exemple, la guerra dels Sis Dies de 1967, que tot i ser de poca durada, és
considerada una guerra. Per tant, aquestes característiques s’han de prendre més com a guia
que no com una doctrina fixa.
II. Les causes de la guerra
Pot semblar paradoxal que tot i que la guerra és un fenomen que causa un immens
sofriment humà, sigui un aspecte significatiu en l’evolució de la humanitat. Per això és
necessari preguntar-se quines en són les arrels, i si els motius que ens hi porten són
inherents a la naturalesa humana, o bé, si és l’estructura institucional la que ens hi porta.
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En Kenneth Waltz argumenta que les causes de la guerra s’han d’analitzar des del que ell
anomena les tres imatges. Pel que fa a la primera imatge, o imatge ‘realista’, les guerres
resulten de l’egoisme i els impulsos humans (Waltz, 2001). Si aquest és el cas, llavors, les
guerres podrien ésser eliminades a través de l’educació i el reajustament del comportament
psicològic (ibid., 18). Dins d’aquesta conceptualització hi ha els optimistes i els pessimistes
(ibid.). Filosòficament, els primers creuen en l’harmonia de la societat, mentre que els
segons en veuen tots els defectes. Aquesta primera imatge inclou pensadors com Sant
Agustí, Spinoza i Morgenthau. D’alguna manera, atribuir els mals polítics a la naturalesa
humana sembla plausible perquè dir el contrari seria dir que actuem en contra del nostre
ser, i això seria en primera instància absurd (ibid., 27). Tot i així, també és cert que adoptar
aquesta posició pot ser erroni, ja que redueix tota l’anàlisi d’esdeveniments socials a la
naturalesa humana. Agafem un corredor com a exemple; mentre que és cert que les seves
qualitats innates són essencials per guanyar la cursa, no és menys cert que molts altres
factors també són crucials i la victòria també en pot dependre.
La segona imatge, o la imatge ‘liberal’ es concentra en el continent més que en el contingut.
Un exemple molt clar és l’aigua. Tot i ser la mateixa és molt diferent quan raja de l’aixeta,
quan cau d’una cascada o quan és dins d’una botella. Però el que es pot observar és que
quan està dins d’un recipient la podem portar a totes les seves altres formes (ibid.). I aquesta
és la visió de la segona imatge: que el problema recau sobre la naturalesa de l’Estat, el qual
porta la gent a la guerra. La naturalesa de l’Estat inclou, també les seves circumstàncies, com
el fet de tenir enemics col·lectius externs, la qual cosa proporciona unitat interna (ibid., 81).
Per tant, aquesta proposició suggereix que la guerra pot ser eliminada a través de la reforma
de l’Estat (ibid., 83). En són partidaris: Thomas Paine, Kant, Woodrow Wilson, entre d’altres.
El suport empíric d’aquesta visió es troba en la tesi de la ‘teoria democràtica’ la qual explica
que els estats autoritaris són més propensos a anar a la guerra que no pas els democràtics
(Heywood 2014, 249). També en aquest cas, però hi ha una sobre ponderació en un dels
patrons. L’estructura interna de l’Estat no és totalment independent del sistema
internacional (Waltz 2001, 123).
La tercera imatge es refereix a la visió de que el problema sorgeix de la falta d’un sistema
legal internacional suficient entre Estats sobirans (ibid., 159). Això es refereix a l’anarquia
internacional. I en part, aquest problema es pot veure reflectit en el concepte del ‘dilema de
seguretat’. El dilema de seguretat és “la condició en que els estats prenen mesures d’acció
envers la seva seguretat nacional, i això, és interpretat pels altres com una acció agressiva i
aquests, llavors, també ofereixen una resposta militar” (ibid., 19). Doncs, la combinació
d’aquests dos aspectes s’anomena l’equilibri de poder (Waltz, 1959 208). I aquí no s’hi arriba
buscant aquest objectiu concretament, sinó perquè és avantatjós ja que la sobirania dels
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Estats no hi és sacrificada. No hi ha una resposta clara sobre si els Estats inclinats al pacifisme
haurien d’estar armats, o bé, si hi hauria d’haver una institució supranacional prevenint l’ús
de la força. Malgrat això, i com en les dues altres imatges, aquesta també ens porta a un
camí utòpic, el qual no soluciona la causa de les guerres civils, com tampoc el pur interès
dels països per seguir fent guerres (ibid.).
Per tant, les causes immediates de la guerra es troben en la primera i segona imatges. Amb
la tercera ens és possible igualar la por o l’amenaça amb la pau mundial, és a dir, prevenir
una guerra mundial. I encara que no deixa de ser un camí utòpic, la combinació de les tres fa
que no hi hagi un reduccionisme en cap d’elles. Es pot dir, doncs, que la tercera imatge
determina el context de la política global, però que sense les dues primeres és impossible
determinar-ne polítiques concretes (ibid., 238).
III. Estratègia
‘Estratègia’ o ‘tenir una estratègia’ es refereix a l’habilitat de mirar endavant, d’anticipar- se.
Aquesta paraula, però ha estat sobre utilitzada i mal utilitzada. Per exemple, s’ha estès i s’ha
incorporat en l’àmbit dels negocis. Aquesta secció, però es focalitza en l’estratègia militar i
política. Històricament, a l’estratègia se’n deia ‘l’art de la guerra’. La paraula tal i com es
coneix avui, es va començar a utilitzar a finals del segle XVIII a França, Regne Unit i
Alemanya. Encapsulava les idees de la Il·lustració, ja que la guerra també es podia beneficiar
d’aquestes. Això era bàsicament aplicar la raó en qüestions bèl·liques (Freedman, 2013).
Definicions més contemporànies descriuen l’estratègia com ‘l’habilitat de mantenir l’equilibri
entre les finalitats, els camins per arribar-hi, i els mitjans; identificant-ne els objectius, els
recursos i els mètodes disponibles per tal de complir aquells objectius’ (ibid.). També és
important posar èmfasi en que ‘estratègia’ va més enllà que ‘tenir un pla.’ L’últim es refereix
a la seqüència d’esdeveniments per tal d’anar del punt A al punt B (ibid.); mentre que es
requereix d’una estratègia quan hi ha altres agents que intentaran, com a mínim, truncar els
teus plans. Per aquesta raó, l’estratègia s’ha de mirar com una disciplina flexible, que se
centra en el punt de partida (ibid.). A més, un no ha de pensar en l’estratègia en forma de
duel, doncs aquesta metàfora pot ser confusa, perquè no hi ha d’haver sempre un
guanyador i un perdedor. Un conflicte es pot resoldre amb una coalició, entesa com a pacte i
basada en interessos mutus (ibid.). Per tant, l’estratègia és una combinació de persuasió,
amenaces, pressió, elements psicològics, on la força també hi juga el seu paper (ibid.).
Pel que fa a l’estratègia militar, té dos màxims exponents: en Sun Tzu i en Nicolau Maquiavel.
Malgrat això, va ser Homer qui introduí la dicotomia essencial entre bie i metis (ibid., 42). Bie
es refereix a la victòria dins del domini físic de la força, metre que metis es refereix a la
superioritat mental. Sun Tzu va escriure L’Art de la Guerra, i es va focalitzar en el concepte de
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
17

decepció, entès com a engany o fingiment (ibid., 44). Això significa fer el contrari del que
s’espera d’un, igual que també l’ús de la força de la manera més efectiva (ibid.). La idea
principal és sobrepassar l’oponent amb intel·ligència. Per la seva banda, Maquiavel utilitzava
mètodes empírics, raó per la qual, en certa manera, se’l considera el pare de la ciència
política (ibid., 50). Per ell, la supervivència política depèn del realisme, en contraposició a
l’idealisme. D’alguna manera, ja va anticipar el concepte ‘minimax’ de la teoria del joc.
Aquest consisteix en tenir en compte els agents i els perills, tot escollint l’opció que en cas de
pèrdua màxima, presenti el mínim dany (ibid., 51). També cal recordar que l’eix central del
seu treball era com sostenir el poder intern dins l’Estat, més que no pas com derrotar un
enemic exterior (ibid.). I tot que assegurar la supervivència era el seu màxim objectiu, també
donava importància a amagar o maquillar les accions davant les masses (ibid., 52). I, en
definitiva, malgrat ser conegut per aquesta última part i quant a estratègia, era partidari de
fets i victòries reals, les quals són el fonament més sòlid.
En l’àmbit de l’estratègia política, destaquen Jomini i Clausewitz. Com a curiositat, tot i que
en el present és Clausewitz el més estudiat i el de més reputació, en aquell moment era
Jomini qui era reconegut com el major intèrpret del mètode de Napoleó (ibid., 83). Jomini
descrivia l’estratègia com “l’art de fer la guerra damunt d’un mapa” (ibid., 84). En altres
paraules, era l’activitat que estava entre allò polític i allò tàctic. Tot i així, la seva obra tenia
alguns punts dèbils ja que ho recolzava tot en una premissa falsa, assumint que unitats de
tamany similar també eren equivalents en altres aspectes com la disciplina, la moral o
l’entrenament (ibid., 85). Tot i ser Jomini un gran estratega, va ser Clausewitz qui va
desenvolupar un nou marc conceptual de la teoria de la guerra (ibid., 86). Per llegir
Clausewitz és important mantenir en ment que el vertader objectiu de la guerra és el polític,
on la guerra és la continuació de la política per altres mitjans. El repte real era establir
mètodes racionals a l’estratègia per tal d’aconseguir objectius estatals (ibid., 86).
Quins van ser els conceptes i aspectes clau que van donar forma a l’estudi de la guerra?
• La trinitat;
• La condició del comandant;
• La importància d’un pla detallat i les raons per les quals tenir tanta confiança en
aquest:
- Certes accions tenen efectes ja coneguts;
- La desconfiança en la intel·ligència;
- La fricció;
• El punt culminant de la victòria;
• El centre de gravetat;
• Les fonts de la victòria.
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L’obra de Clausewitz és molt extensa, aquestes només són algunes de les aportacions
essencials, algunes de les quals segueixen sent ben vigents.
IV. L’ètica de la guerra
Tot i que en el passat ja hi havia hagut discussió sobre la moral de la guerra, en el present
només ha estat associada a la brutalitat. La tradició, però va néixer amb Sant Agustí qui volia
considerar com els cristians podien prendre part en una guerra sense pecar. I aixònomés era
possible si la guerra era justa. Més endavant, Sant Tomàs d’Aquino combinant ensenyaments
aristotèlics va donar forma a la teoria moderna. Aquesta ha rebut contribucions de Francisco
de Vitoria, Francisco Suárez, Paul Ramsey, Michael Walzer, entre molts d’altres. Per què
estudiar-ho encara avui? El fet és que les accions es mesuren per la seva repercussió i
aquesta necessita sempre una fonamentació admissible, i més en les democràcies.
La guerra justa intenta, d’una banda, reconèixer que la guerra alguns cops és necessària, i de
l’altra intenta mantenir el sofriment al mínim. El concepte inclou les condicions abans
d’emprendre una guerra -jus ad bellum-, altres que es refereixen a la conducta -jus in bello-, i
l’altra, les condicions per assegurar-se que la guerra acaba amb justícia -jus post bellum(Fisher, 2013).
Els requisits pel jus ad bellum són:
- La guerra ha de ser autoritzada per una autoritat competent;
- Ha de ser per una causa justa;
- Feta amb bona intenció;
- Com a últim recurs;
- I el sofriment imposat ha de ser proporcional al bé que es pretén obtenir.
Pel que fa a la conducta, jus in bello, aquesta també ha de ser:
- Proporcional;
- I respectar la immunitat dels no-combatents
Per últim, no hi ha com a tal un jus post bellum, tot i així, avui en dia és imprescindible fer
un pla per com tractar les conseqüències de les accions militars pròpies i com restaurar la
pau.
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V. Conclusions
L’objectiu d’aquest article era donar una visió general de les diferents àrees d’estudi dins la
guerra exposant-ne primer les definicions i els elements principals; segon, presentant les
causes amb l’anàlisi de les tres imatges d’en Kenneth Waltz; tercer, espigolant en l’àmbit de
l’estratègia de la mà de Sun Tzu, Maquiavel, Jomini i Clausewitz; i finalment, ha examinat
breument la tradició de la guerra justa, dins l’ètica.
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3 - Es pot construir una geopolítica catalana?
Sergi Cristobal i Jané i Miquel Vila i Moreno
Construir una geopolítica per a Catalunya és sense cap mena de dubte una tasca complicada,
tenint en compte una sèrie de handicaps als que cal fer front. El primer, i més evident, la
realitat de que la política internacional és cosa dels estats, i Catalunya no n'és un. Per tant no
compta amb les eines dels estats per a projectar-se i relacionar-se amb el món. De com
canviar l'estatus polític actual de Catalunya se n'ha escrit, se n'escriu i se'n seguirà escrivint; i
per tant no tenim intenció de fer-ho. Per poder veure les coses amb més claredat de vegades
cal abstraure's del present i prendre una perspectiva que hi vagi més enllà.
Geopolítica però, no és el mateix que "política exterior", tot i que la política exterior pugui
ser una part de la geopolítica. Geopolítica és un concepte que te diferents accepcions. La
més bàsica i pura és la seva definició semàntica, la "relació entre l'espai/terra (gê) i el poder
(politikḗ). Parlar de geopolítica és ras i curt parlar sobre la relació entre la geografia, l'espai, i
la política. El poder; per això parlar d'algunes realitats materials i històriques que van més
enllà de la voluntat dels humans significa reconèixer els elements més primaris de la realitat
de la nostra existència que ens recorden els nostres orígens animals. Record que avui dia
s'intenta reprimir com no s'havia fet mai abans.
Els éssers humans som éssers socials per naturalesa, amb una qualitat extraordinària per a
formar grups i cooperar, per a fer ús de la tecnologia i desenvolupar-la; però també per a
confrontar-nos i competir amb altres grups rivals. Ambdues realitats són elements
constitutius de la vida humana i social i cal acceptar-les a no ser que es vulgui caure en les
fantasies dels benpensants. Són el punt d'inici de les relacions internacionals. La geopolítica
afegeix a l'estudi de les relacions de cooperació i conflicte al món una noció espacial, ja que
al cap i a la fi les coses sempre passen a algun lloc. I el lloc on passen no és un detall menor.
La geopolítica, així, ens ajuda a comprendre i explicar com les societats han avançat,
imposant-se, aprofitant-se o doblegant-se a les condicions que el terreny de joc on han
nascut els hi han imposat. La geopolítica a més també ens parla dels imaginaris col·lectius,
de les narratives que forgen l'auto-imatge d'un poble a través del seu camí històric superant
els obstacles imposats per la natura i per d'altres humans. No hi ha res com mirar els canvis
que els mapes han patit al llarg de la història per a reconèixer el dinamisme que dota de vida
als pobles que cauen i s'aixequen per a confrontar-les amb les idees deterministes
La geopolítica és una idea més profunda de la que sovint ens plantegen certes caricatures
que critiquen el pensament geopolític per tenir plantejaments "estàtics", com si les societats
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humanes haguessin pogut aturar mai el seu moviment; com si justament l'estudi del terreny
per on els fenòmens polítics i socials succeeixen cerqués negar la seva realitat. És clar, les
idees sempre serveixen a algú, especialment perquè no són barates de produir. Però que les
idees tinguin amos, no vol dir que no tinguin veritat, o que no tinguin força. Ans al contrari,
les idees sense amo no acostumen a ser útils a ningú, i per això sovint ni tan sols existeixen.
I per això creiem que per Catalunya per començar és més important parlar aquí d'una
"geopolítica" més que d'una "política exterior" donant-li un significat més profund a la
primera, i per tant, entenem que precedeix a la segona. No hi ha cap "grand strategy" que
mereixi dur aquest nom, per sofisticada que sigui, per molts aires científics i estadístics amb
la que es presenti, que no tingui com a base una idea clara i forta del poble al que cerca
orientar. Sovint les millors estratègies són les que tenen clares dues idees en concret: d'on
venim i on volem arribar.
En aquest aspecte cal posar sobre la taula alguns elements geogràfics fonamentals que són,
els Pirineus, el Mediterrani, i la ciutat de Barcelona. Els Pirineus són el cor del naixement de
Catalunya,. Tot i que sovint han sigut presentats com a frontera els hem d'entendre més aviat
com el centre neuràlgic del país des d'on es dibuixa la seva relació transeuropea. La relació
econòmica i social que ha vertebrat el país, és la realitat de que no existeix contraposició o
diferència . A Catalunya les valls i les muntanyes s'endinsen pràcticament al mar. Això ha
construït un país on no ha existit una oposició real entre el camp i la ciutat sinó una relació
simbiòtica.
Barcelona és la ciutat capitana en una posició privilegiada amb capacitat de connectar-se a
través del Mediterrani i de les vies terrestres cap a l'Àfrica, Europa, i l'Àsia. Avui dia també a
les Amèriques, on des de Barcelona (en temps pre-pandèmia) et pots plantar en 6 hores
d'avió a Nova York. Però és la relació de Barcelona amb el seu hinterland combinada amb la
seva capacitat de projecció geogràfica el que bàsicament ha configurat tota la història recent
dels catalans, i per tant també tindrà molt a dir en el futur del país al món.
La geopolítica combinant geografia i poder ens dona les coordenades precises des de les que
un poble mira i es relaciona amb el món. Però a més de donar-nos aquestes coordenades per
saber situar-nos en els mapes, també ens ensenyen perquè els mapes canvien. Escriure
sobre Catalunya i geopolítica és una tasca controvertida. El país no forma part del club dels
estats independents i, en conseqüència, s'entra en un terreny pantanós quan es vol
desenvolupar. Tot el que fa referència a interessos geopolítics és un tabú fruit de no jugar a la
taula dels grans. Aquest tabú té una explicació de fons: tenir interessos geopolítics i
defensar-los implica tenir interessos econòmics, culturals i -evidentment- polítics. La seva
defensa rau en la capacitat coercitiva i dissuasòria de l'Estat. Per tant és necessari un exèrcit i
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
22

les consegüents polítiques de defensa. A més d'altres igualment d'essencials com són les
polítiques industrials o culturals.
És innegable que des d'un punt de vista realista la geopolítica té tres pilars amb els que
s'alimenta: l'econòmic, el militar i el diplomàtic. Aquestes són vasos comunicants els uns
amb els altres; on hi ha interessos econòmics hi ha relacions diplomàtiques. La branca militar
dota de pau, assegura les relacions entre països i minoritza els riscos anàrquics del sistema.
Especialment fora dels marcs tradicionals – la Unió Europea i l'OTAN.
Quan preguntem a un historiador si Catalunya ha estat capaç de defensar els seus interessos
geopolítics el més segur és que ens recordi com en la Venjança Catalana de 1305 a 1307 vam
sembrar el caos i la destrucció sobre l'Imperi Romà d'Orient. Si fem la mateixa pregunta a un
historiador contemporani ens respondrà que Catalunya és l'antiestat; indomable contra el
poder, pacifista i anti-atlantista. La realitat és que a efectes pràctics Catalunya ha estat
marginada en aquesta qüestió des de fa uns quants segles. Parlar sobre geopolítica des d'una
òptica catalana és anar contra l'estructura i els interessos d'Espanya.
Elements econòmics en la geopolítica catalana
En aquest text hem explicat què és la geopolítica i que no es pot entendre sense les potes
econòmiques, diplomàtiques i militars. Per desenvolupar una visió geopolítica plena hem de
partir dels nostres interessos més fàcils i propers, o sigui els econòmics. El darrer informe1
sobre les exportacions catalanes elaborat per ACCIÓ ens indica que un 33% de les empreses
exportadores d'Espanya estan ubicades a Catalunya. Entre 2008 i 2018 s'ha passat de 13,818
empreses d'aquest tipus a 17,239. Una xifra constant i gairebé positiva -amb excepcions del
2010 i 2011- i on sols un 9,3% d'aquestes exporten anualment productes per valor de més de
5 milions d'euros.
El mateix informe ens mostra com la química (16,9%), l'automoció (16,7%) i l'alimentació
(11,5%) són els tres puntals exportadors de Catalunya. Quan focalitzem on van totes les
exportacions del país s'observa que un 64,6% va a la UE, un 7,4% a països europeus fora de
la UE, un 6,7% a Àsia, un 6,5% a l'Àfrica i un 6,2% a l'Amèrica Llatina.

1

ACCIÓ. (2019). Anàlisi de les exportacions catalanes. Barcelona: Departament d'Empresa i Coneixement.
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Gràfica 1
VOLUM (M€)

PAÍS
França

PES TOTAL
11.497,6

16,1%

Alemanya

7.633,6

10,7%

Itàlia

6.218,9

8,7%

Portugal

4.884,2

6,8%

Regne Unit

3.926,6

5,5%

Estats Units

2.529,6

3,5%

Suïssa

2.361,5

3,3%

Països Baixos

2.335,2

3,3%

Xina

1.494,1

2,1%

Marroc

1.461,5

2,0%

Font: ACCIÓ (abril de 2019).

La distribució de les exportacions per països ens mostra de manera més clara com orientar
els nostres objectius geopolítics des d'un punt de vista econòmic. Les dades ens mostren
que la majoria dels països on exporten les empreses catalanes estan ubicats dins del mercat
europeu. Només la Xina i el Marroc –deixant de banda del cas de Regne Unit- estan fora de la
UE. Des d'un punt de vista econòmic la nostra geopolítica ha de mirar a Europa mentre
s'expandeix en mercats emergents africans o asiàtics.
La geopolítica creuant el mediterrani
És evident que l'economia no pot marcar estrictament la pauta geopolítica d'un país. És
essencial tenir en compte la realitat en termes de seguretat i defensa. Actualment al
continent africà la Unió Europea està duent a terme les missions més importants de caire
militar a Mali, República Centre Africana i Somàlia2. Aquestes són fonamentals en el que fa
2

European Union Common Security and Defence Policy (2019). Missions and operations. Recuperat de:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/european_union_common_security_and_defence_policy_-_missions_and_
operations_-_annual_report_2018.pdf
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referència a la lluita contra el terrorisme, les tensions etnico-religioses i la lliure navegació
marítima. En una Catalunya independent, sigui o no de la Unió Europea, patirem les
conseqüències del que passi, ja sigui a efectes migratoris, a nivell de radicalització religiosa
d'algunes comunitats o fins i tot en costos de seguretat i navegació.
Tot i que Catalunya no té grans interessos a Líbia, Mali o –fins i tot- Síria, és important
planificar polítiques públiques que evitin el possible auge de combatents provinents del
nostre país i la creació de petites cèl·lules. Cal destacar que la millor manera d'evitar
anomalies en el sistema és lluitant contra les diferències socials. La correlació3 entre el
nombre de combatents a Síria i l'Iraq i les diferències en el percentatge d'ocupats (natius
versus estrangers) posa en evidència la necessitat d'integrar les persones migrades. Una
societat menys desigual –i equitativa- és clau per un món més segur i menys anàrquic.
Un dels estats on també hi haurà elevats nivells de tensió assegurada és el Marroc.
Actualment a Catalunya hi viuen 270.000 persones provinents d'aquest país (la majoria
d'origen amazigh). És una xifra força important si tenim en compte que 1,15 milions de
catalans provenen de l'estranger4. Aquí es posa sobre la taula un dilema: quin paper s'ha de
tenir a nivell geopolític vers un Estat en procés de democratització constant i clau en la lluita
contra la radicalització i el terrorisme islàmic. A través del darrer informe d'ACCIÓ5 sabem
que l'any 2018 vam importar del país nord-africà 1.536,5 milions d'euros, mentre que les
exportacions es situaven en els 1.461,5 milions. Lluitar pels interessos geopolítics és moure's
en una balança que es decanta entre la democràcia, la seguretat i l'economia.
La OTAN i la defensa europea
En el cas de la OTAN ens trobem dins d'una etapa crítica. El posicionament aïllacionista de
Donald Trump implica refer de nou tota l'estructura defensiva occidental6. És aquí on tothom
queda absolutament dependent del que puguin fer els principals estats que vertebren l'eix
europeu: Alemanya i França. En el cas germànic ens trobem una manca de voluntat d'actuar

3

Verwimp, P. (2016). Foreign Fighters in Syria and Iraq and the Socio-Economic Environment They Faced at
Home: A Comparison of European Countries. Leiden: Perspectives on Terrorism.
4

IDESCAT. (2019) Evolució de la población total i estrangera. Recuperat de:

https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0
5

ACCIÓ. (2019). Marroc: nota económica. Barcelona: Departament d'Empresa i Coneixement.

6

Ringsmose & Webber. (2020). No time to hedge? Articulating a European pillar within the Alliance. Rome:
NATO Defence College. Recuperat de: http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=631
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més enllà de la seva esfera geopolítica passada la Segona Guerra Mundial i, pel que fa als
francesos, amb bones relacions amb els russos que es remunten a l'aliança franco-russa de
1892.
La consolidació d'una estructura defensiva europea implica que Alemanya i França s'hagin de
posar d'acord o toparan per tenir interessos diametralment oposats. Una Europa que miri a
Rússia debilita a Lituània, Letònia, Estònia i Polònia. Així com els països centreeuropeus aliats
amb Alemanya. Una Alemanya que lideri la defensa del continent acabaria deixant a França
en segon pla a canvi de topar amb els interessos de Rússia, tensionant els antics països del
bloc soviètic a nivell defensiu i augmentant els xocs a Ucraïna.
Catalunya es troba amb uns reptes geopolítics més propis del segle XIX que del XXI davant
d'uns països que li són hostils. Si be els interessos econòmics són molt clars quan els posem
sobre el mapa, aquests canvien quan tractem aliances geopolítiques: el nostre país haurà de
decidir si es queda dins o fora de la UE, si prefereix integrar-se a la OTAN o si prefereix
quedar atrapada en l'eix franc-germànic.
Aleshores què fem?
A l'inici d'aquest text ens hem trobat amb una afirmació més que evident sobre la
geopolítica del nostre país: teoritzar sobre aquesta és una tasca complicada perquè no som
cap país independent. Per tant partim de formar part d'un Estat que ens és hostil als nostres
interessos com a Nació. No obstant la geopolítica parteix d'una premissa essencial, i és que
aquesta posa en evidència els límits del determinisme històric; les fronteres no han parat de
modificar-se els darrers segles i no ho deixaran de fer. Això posa en evidència que, al darrere
de qualsevol mapa i línia divisòria, hi ha un poble i una història. Hi ha una voluntat que la
sustenta.
Geogràficament som un país ubicat entre els Pirineus i la Mediterrània. Estem molt ben
connectats amb Europa i el nord d'Àfrica i, a tir de pedra, tenim Amèrica i Àsia. Els elements
econòmics no ens són sorprenents i evidentment van lligat a la nostra posició geogràfica. El
problema està en no tenir un Estat al darrere: la geopolítica catalana atempta contra l'status
quo espanyol i això crea tensions més que evidents.
La seguretat i la defensa són puntals importantíssims en el cap geopolític. Aquests, tot i anar
separats, suposen tocar múltiples camps: benestar social, economia, agricultura, indústria,
etc. Fins i tot la integració de la població immigrant entra en aquests dos puntals. Pensar des
d'un punt de vista geopolític implica treballar en la columna vertebral de qualsevol país
independent.
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Actualment les pulsions amb l'eix que composen França i Alemanya, juntament amb el canvi
de rumb dels Estats Units dins de la OTAN i una política exterior europea molt irregular, ens
ubiquen en un món més inestable i insegur. La geopolítica no ha vingut a ser amable sinó a
lluitar pels seus interessos en un terreny cada dia més hostil i anàrquic.
La conclusió de tot plegat, però, és que la resposta a tot el que passa té una solució ben
simple: la geopolítica ha de passar de ser un debat a veure's plasmada tant a nivell teòric
com pràctic. Les seves bases són més que evidents, així que el següent pas ha de ser
teoritzar –i, si es pot, aplicar- aquests punts de vista. Això només es podrà fer des d'un anàlisi
seriós del que passa al món i exposant les idees que han de sustentar la geopolítica de
Catalunya.
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4 - Propostes geoestratègiques i doctrinals per a
una Catalunya independent
Daniel Soler i Gonzàlez

La guerra és la cosa més important del món. La supervivència de tots i cadascun dels
països, dels governs, i dels individus depèn, en darrera instància, de la guerra —de la
capacitat de fer la guerra en defensa pròpia—. Aquesta és la raó per la qual, malgrat
que pugui esdevenir-se només un cop cada cent anys, cal preparar-se per la guerra
cada dia. Quan ja és massa tard —quan els cossos jeuen rígids i la gent plora damunt
seu— els responsables han fracassat en llur deure.
Martin Van Creveld

Primer de tot, una advertència: malgrat que l’objectiu de la SEM és esdevenir un think-tank
en polítiques de defensa equiparable al de qualsevol Estat del nostre entorn, ens cal fer
—encara— una tasca de divulgació gegantina. Així doncs, aquest article, lluny del rigor
acadèmic de molts dels que l’acompanyen en les actes de la primera Escola d’Estiu de la
SEM, conté algunes reflexions, i moltes preguntes obertes que pretenen esperonar a qui el
llegeixi a formar-se una opinió pròpia, més que a establir un dogma.
Malauradament pel país, l’acadèmia s’ha inhibit de la qüestió, essent una anomalia en
nostre entorn que, en un país on quatre universitats públiques imparteixen estudis de
ciències polítiques, no hi hagi cap unitat, grup de recerca, càtedra, etc. dedicada a l’estudi de
la guerra, i que no es puguin fer cap mena d’estudis reglats —ni una sola assignatura— sobre
aquest tema. En aquest sentit, la SEM mira d’omplir aquest buit, amb més voluntat que
recursos, de manera autodidacta, i sovint remant a contracorrent.
Al capdavall, només som persones normals que, vocacionalment, hem llegit i reflexionat
sobre aquestes qüestions un xic més que la mitjana de la població de Catalunya. Serveixi
doncs aquest opuscle per aportar elements per la reflexió, i vagi per davant que les opinions
que s’hi reflecteixen són de l’autor i que no tenen perquè coincidir amb les de la SEM.
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Per començar, ens cal situar Catalunya des d’un punt de vista geopolític. Per una descripció
detallada dels condicionants geogràfics, demogràfics, econòmics i polítics, vegi’s MOLAS, P. i
SOLER, D. Una anàlisi estratègica, dins de Política de defensa i Estat propi7. Pel que ens
ocupa, ens basta dir que Catalunya es troba:
–

Al sud d’Europa occidental

–

A l’est de la Mediterrània

La geografia és ineluctable, i és doncs en aquests dos marcs regionals concurrents, el
d’Europa occidental i el de la Mediterrània en el que toca moure’ns i jugar-hi un paper. De
fet, de manera subrogada, en tant que part d’Espanya, i de França, ja ens trobem al damunt
d’aquest tauler geopolític regional, però les fitxes que ens pertoquen ens les mouen uns
altres. Sovint —gairebé sempre— a favor de llurs interessos, enlloc dels nostres.
Per subratllar la importància d’aquesta situació geopolítica només cal recordar que gairebé
dos terços de les exportacions catalanes, i més de la meitat de les importacions, són amb
països de la UE8. De la mateixa manera, pràcticament tots dels hidrocarburs
(malauradament, encara imprescindibles per l’economia) que arriben al nostre país ho fan
per la Mediterrània: des del Golf Pèrsic, via el canal de Suez i fins el port de Tarragona, el
petroli; i des d’Algèria fins al port de Barcelona, el gas natural. A banda de tota mena de béns
que arriben al nostre país per via marítima, sempre m’agrada recalcar que, la majoria dels
cereals (una altra forma d’energia tant imprescindible com els hidrocarburs) arriben als
7

CLOTET, J., et al. (2017) Política de defensa i Estat propi. Barcelona: Editorial Base
Vegi’s Trets de l’Economia Catalana:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/TEC/TEC-2019.pdf
8
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nostres ports des de la Mar Negra, travessant també la Mediterrània. Un altre fet que
m’agrada recalcar és que aquesta situació no és nova sinó que l’imperi mediterrani català
medieval no fou —només— per ambició de poder dels nostres comtes-reis, sinó perquè era
més costós portar cereal des d’Aragó per terra, que des de Sicília en vaixell9.
En aquest sentit, no només
reivindico l’oportunitat que
Catalunya recuperi el seu
paper de potència naval
mediterrània, sinó que
recalco la necessitat que
ho faci, a efectes de
reciprocitat amb els països
del nostre entorn, si
pretenem tenir-hi unes
relacions diplomàtiques de
bon veïnatge, atès que
l’exercici de la sobirania
sobre la mar territorial
(franja de 12 milles
nàutiques paral·lela a la
costa) i la zona econòmica
exclusiva (franja de 200 milles nàutiques paral·lela a la costa), tot evitant-hi, per exemple, el
tràfic il·legal, no és un caprici, sinó una obligació dels Estats. Més enllà de les 200 milles, els
nostres veïns esperaran també que Catalunya faci la seva aportació a la seguretat i estabilitat
de la regió, de la mateixa manera que ho fan Estats de mida molt inferior a la nostra.
Quan Catalunya esdevingui un Estat independent, els interessos vitals —aquells sense els
quals l’existència mateixa de l’Estat perd la raó d’ésser— que haurà de defensar són:
–

Conservar la independència, la sobirania i la integritat territorial

–

Salvaguardar la vida i la llibertat de llurs ciutadans

–

Protegir les estructures econòmiques que proveeixen de mitjans de vida i benestar a
la població

9

Vegi’s FERRER, M. T., El comerç català a la baixa edat mitjana (2012) CATALAN HISTORICAL REVIEW, 5:
159-193 DOI: 10.2436/20.1000.01.77
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Tanmateix, a dia d’avui, els estats d’una dimensió semblant a la de Catalunya no duen a
terme la defensa de llurs interessos per sí sols. En el marc geopolític d’Europa occidental, els
interessos de molts estats convergeixen, i és per això que estableixen polítiques d’aliances
entre sí.
D’entre les possibles aliances, les més
evidents són aquelles de les quals ja es
forma part —subrogadament, com ja s’ha
esmentat, en tant que part d’Espanya i de
França—, ço és, la Unió Europea, i
l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord.
De fet, que una futura Catalunya
independent mantingués la pertinença a les
organitzacions esmentades és una qüestió a
bastament consultada a la demoscòpia,
sobretot pel que fa a la UE (pel que fa a
l’OTAN, vegi’s la sèrie del Baròmetre sobre
política de defensa de la SEM10).
L’OTAN, com és ben sabut, és una
organització internacional per la defensa col·lectiva dels seus membres mitjançant la
col·laboració política, econòmica i militar. Alguns de llurs estats membres, com Bèlgica,
Dinamarca o Portugal, tenen una dimensió semblant a la de Catalunya, i d’altres com
Luxemburg o les tres repúbliques bàltiques, fins i tot menor.
Malgrat que sovint és una qüestió que es passa per alt, la Unió Europea és, entre moltes
altres coses, una organització de defensa mútua, tal i com estableix l’article 42 del Tractat de
la Unió Europea11, que en el seu punt 7 diu:
Si un estat membre és objecte d’una agressió armada dins del seu territori, els altres
estats membres tenen el deure de prestar-li ajuda i assistència amb tots els mitjans
que tinguin a l’abast [...]
El mateix article 42, al seu punt 3 sentencia (les negretes són meves):

10
11

https://www.estudismilitars.cat/2020/11/20/barometre-2020-sobre-politica-de-defensa/
Vegi’s Tractat de la Unió Europea https://www.parlament.cat/document/activitat/150212.pdf
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Els estats membres posen a disposició de la Unió, per a l’execució de la política
comuna de seguretat i defensa, capacitats civils i militars, a fi de contribuir als
objectius definits pel Consell [...]
[...] Els estats membres es comprometen a millorar progressivament llurs capacitats
militars.
És a dir, tots els estats membres de la Unió Europea s’obliguen a disposar de capacitats
militars i posar-les a disposició de la defensa comuna. En cas que un nou Estat membre no
tingués capacitats militars, el TUE l’obliga indefectiblement a adquirir-les, i millorar-les
progressivament.
Perquè els altres et defensin, tu has de defensar als altres. La contribució a la defensa mútua
es paga en euros, i també, si cal, en sang.
S’han barallat alternatives —amb certa repercussió mediàtica—, com la participació en
l’EFTA (European Free Trade Agreement: Associació Europea de Lliure Comerç), o la
integració en l’espai Schengen. Ambdues garanteixen la lliure circulació de persones, i l’EFTA,
a més, de mercaderies, entre els seus membres i amb els estats membres de la UE. És a dir,
entre els estats membres de la UE, de l’EFTA i de l’espai Schengen, legalment, no hi poden
haver controls fronterers.
L’alternativa a la participació en algun tipus d’aliança de defensa mútua és la neutralitat. Ara
bé, pel fet de declarar-se neutral, un Estat no deixa de tenir amenaces màgicament. La
neutralitat cal defensar-la, puix que la inhibició en cas d’agressió és recíproca: no hauràs
d’anar a defensar a ningú altre en cas que l’ataquin; però ningú et vindrà a defensar a tu en
cas que t’ataquin. T’hauràs de defensar tot sol. En aquest sentit, exercir una dissuasió creïble
12
individualment és generalment més costós que fer-ho mancomunadament amb altres
estats.
Amb tot això es pretén donar elements per a la reflexió, entenent els avantatges i possibles
inconvenients d’unes i altres formes de relació entre estats, de manera que les decisions, o
les preferències sobre possibles decisions futures en aquest camp siguin informades.
Durant conferència a l’Escola d’Estiu, es van sondejar els participants sobre les diferents
aliances possibles d’una futura Catalunya independent: aproximadament la meitat dels
assistents eren favorables a la pertinença a l’OTAN; un terç, a la pertinença a la UE; la meitat
a l’EFTA; i ben pocs a Schengen.
12

El principi de la dissuasió es basa en dotar l’Estat de les eines, sistemes i mecanismes que facin, per un
possible agressor, que el cost d’agredir-lo sigui superior al benefici que n’espera obtenir.
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Per altra banda, es va sondejar també quines creien que eren les principals amenaces
existencials per a una futura Catalunya independent. La resposta unànime fou: l’Estat
espanyol.
La reflexió que els vaig fer llavors fou:
«Els que sou favorables a la UE, l’EFTA o Schengen, n’esteu segurs que no voleu tenir
cap mena de control fronterer amb l’Estat que considereu la vostra principal amenaça
existencial?»
Deixo la resposta a aquesta pregunta a l’albir del lector. Tanmateix, vull recalcar la
importància d’ésser conscients que qualsevol decisió que un Estat prengui en matèria
d’aliances estratègiques i d’alineament internacional —així com totes les decisions
alternatives— és a mitjà o llarg termini, és a dir, que no es pot estar variant cada pocs anys; i
pot comportar uns certs beneficis —en definitiva es pren amb aquesta esperança— però
també uns costos, que cal tenir presents. Per tant, doncs, qualsevol geoestratègia nacional
s’ha de basar en una anàlisi realista de les amenaces i els riscos per a l’Estat, sense
apriorismes ni pensament il·lusori.
La geoestratègia ens dóna un marc
ampli, però la concreció de la política
de defensa d’un país es fa mitjançant
eines diverses, i una és la doctrina
militar. Si bé és quelcom que tothom
empra i que, intuitivament, comprèn,
és un tema que, de manera abstracta,
s’ha analitzat molt poc. Em proposo
doncs fer-ne una visió general, abans
d’entrar en propostes concretes que,
altra vegada, pretenen més convidar a
reflexionar que no pas pontificar.
Høiback (2011) defineix la doctrina com (les negretes i la traducció són meves): “una teoria
de la guerra, autoritativa però que permet idiosincràsies culturals”, ço és: “creences
institucionalitzades sobre què funciona en la guerra” (p.897).
La doctrina és, doncs, el conjunt de formes establertes per costum o per una norma escrita
que té una organització de dur a terme llurs tasques. De manera formal (per escrit en uns
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manuals) o bé informal (per consuetud), tots els exèrcits de la història (i de la prehistòria
també) han tingut una manera de fer la guerra que els era pròpia i que creien que era la
millor possible, és a dir, una doctrina.

Les falanges sumèries, els cavallers normands, i els terços de la Guerra dels Trenta Anys feien
la guerra d’una determinada manera, i no ho feien per casualitat, per tant tenien una
doctrina.
És a partir de les guerres napoleòniques, concretament els prussians després de llur derrota
a la batalla de Jena - Auerstadt, que es posen a estudiar la guerra sistemàticament, tot
establint el mateix 1806 llur Generalstab de manera permanent, un cos d’oficials per als
quals seleccionaven els millors i més brillants, que inventarien, entre d’altres eines, els
Stabs-reise (staff ride13) i el Kriegsspiele (wargame14) que segueixen emprant-se avui dia a
bastament.

13
14

Vegi’s https://www.estudismilitars.cat/2020/09/21/staff-ride/
Vegi’s https://www.estudismilitars.cat/2018/07/03/jornada-wargames-i-presa-de-decisions/
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El Generalstab i llur estudi conscienciós de la guerra donaria fruit en les aclaparadores
victòries de Prússia en la segona guerra de Schleswig de 1864, la guerra austro-prussiana de
1866 i, finalment, en la guerra franco-prussiana de 1870-71.
Fou, tanmateix, la derrota francesa a la guerra de 1870-71 que donà lloc al naixement del
concepte de doctrina militar, de la mà del llavors tinent coronel Ferdinand Foch, plasmat en
el seu llibre Des Principes de la Guerre (Els principis de la guerra), publicat per primer cop el
1903. El gran prestigi que va assolir l’exèrcit francès i el mateix mariscal Foch personalment
després de la primera Guerra Mundial, féu que el concepte s’estengués als altres exèrcits
aliats, fins els nostres dies.
Com veiem, d’algunes derrotes sonades ha sorgit l’impuls necessari —després d’un període
d’autoreflexió— per fer els canvis necessaris per reeixir posteriorment.
La doctrina militar fou concebuda en un principi com un manual d’instruccions per guanyar
la guerra. Per fer-ho, estableix un mètode, un sistema de funcionament comú, que hauria de
facilitar que, dins d’una organització vasta i complexa, tothom “parli el mateix idioma”. Això
hauria de permetre que la coordinació que la resultant de l’acció coordinada sigui major que
la suma de les parts.
La manera com hauria d’aconseguir aquests objectius, la doctrina, es pot explicar mitjançant
la “trinitat” de Høiback.
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Teoria: la doctrina ha de
ser capaç d’explicar per
què la solució que
proposa és millor que la
resta
d’alternatives
possibles.
Cultura: el capteniment
dels exèrcits en combat és
més reflex de llur cultura
que no d’allò que diuen
els manuals de doctrina.
Per això la doctrina ha
d’estar en consonància
amb la cultura dels
exèrcits, altrament és fútil.
Autoritat: en la guerra, la raó rarament assenyala inequívocament en una sola direcció,
sovint cal que una autoritat prengui una decisió.
Com assenyala Høiback (2011), en funció del pes atorgat a cadascun dels tres elements que
la conformen, es pot obtenir un dels tres tipus ideals de doctrina: com a eina educativa; com
a eina de comandament; o com a eina de canvi.
Com a eina d’educació la doctrina ens diu qui som i què fem; com a eina de comandament
ens diu què hem de fer; i com a eina de canvi ens diu què hem de ser.
Per desenvolupar una doctrina militar adient al nostre país i a la nostra gent ens cal
reflexionar primer com és el nostre país i la nostra gent, des d’un punt de vista militar.
Malauradament pel país no hem produit gaires obres d’anàlisi al respecte, i ens cal recórrer
tangencialment a la història i a obres de ficció. Els referents, a més, en què els catalans
haguem lluitat com a catalans, defensant els nostres propis interessos, enlloc d’essent part
de forces alienes, ens són encara més escassos i allunyats.
Trobem, tanmateix, reflexions a parer meu tan encertades i —malgrat tot— vigents com la
de Vayreda (1903):
S’ha d’advertir que en tot Catalunya quasi bé no hi ha cap comarca que sigui apta per
maniobrar-hi un cos de cavalleria, tal com el concep la clàssica ciència militar. Les que
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
36

no són muntanyoses (i són poques) estan creuades de valls o cobertes de vinyes, [...]
Ni per a la cavalleria lleugera o de guerrilla pot dir-se que hi hagi en el nostre país
gaires termes a propòsit per maniobrar [...]
Podríem actualitzar la cita esmentant que a Catalunya el 44,5% de la superfície té més del
20% de pendent, i un 63,8% de superfície forestal. La reflexió de Vayreda és tan vàlida per la
cavalleria muntada decimonònica, com per a la cavalleria blindada dels nostres dies.
La següent reflexió que ens cal fer és: com som els catalans? La resposta la deixo a l’albir del
lector.
Tanmateix, sí que vull recalcar algunes característiques que crec que són indicatives del
tarannà dels catalans a l’hora de fer la guerra.
En primer lloc, penso que ens mirem massa el melic, i crec que volem inventar la sopa d’all a
cada cosa que fem. Un exemple típic d’aquest tarannà és el desenvolupament del subfusell
Labora/Fontbernat durant la Guerra Civil espanyola de 1936-39. Es va dissenyar de cap i de
nou una arma d’una qualitat extraordinària, amb una fabricació de factura impecable. Tot i
iniciar-se el programa el mateix 1936, només se’n van fabricar entre 1.000 i 2.000 unitats,
que no s’entregarien fins 1938, de manera que —tot i que és dubtós que un model de
subfusell pogués arribar a tenir aquest efecte— no va influir de cap manera en el decurs de
la guerra. Possiblement tots els diners, matèries primes i hores de feina invertides en aquest

programa d’armament haurien donat millors resultats si s’haguessin destinat a alguna altra
cosa, com per exemple a fer còpies d’una arma de disseny provat, i que tingués un procés de
fabricació més senzill i menys costós.
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El contraexemple d’això és el subfusell britànic STEN: el Regne Unit, un país amb uns
recursos i una capacitat industrial exageradament més gran que la nostra, produí una arma
poc fiable, amb greus problemes de disseny, però ràpida i barata de fabricar, en un moment
que calia produir-la de manera massiva.
En segon lloc, pretenem ser millor que els nostres enemics precisament en les coses que els
nostres enemics són bons, enlloc d’aprofitar i explotar al màxim les nostres qualitats.
D’aquest cas, trobem un exemple al tram final (1713-14) de la Guerra de Successió a la
corona hispànica. Les autoritats catalanes es van obstinar a crear, equipar, armar i ensinistrar
un exèrcit equiparable al de qualsevol altra nació europea de l’època, per enfrontar-lo en
batalles a camp obert —que, com hem vist, al nostre país no n’abunden— contra exèrcits
més nombrosos i amb més experiència en aquest tipus de combat.
En canvi, totes les victòries en camp català foren mercès a la infanteria lleugera —els
fusellers de muntanya o miquelets— aprofitant llur mobilitat en el terreny majoritàriament
abrupte del nostre país, mitjançant tàctiques de guerra asimètrica.
En els cercles acadèmics militars existeix un debat ben viu15 al respecte de l’estratègia i la
doctrina més adient per als països que han de fer front a l’amenaça d’un agressor
desproporcionadament més gran que ells, com és el cas de les repúbliques bàltiques o, fins i
tot, de Suècia (un país neutral). En aquest darrer cas s’està implantant una estratègia de
defensa total, militar i civil, que cerca la implicació de tota la societat per aconseguir un
efecte dissuasiu.
Aquest exemple, o el suís, basat en un sistema de milícia on el govern ensinistra militarment
la ciutadania, i l’empodera fins el punt d’entregar armes que resten en poder del poble,
tenen moltes semblances amb les institucions seculars pròpies i genuïnes d’autodefensa de
Catalunya, com són el Sometent i l’usatge Princeps namque.
Quina doctrina, doncs, per a una Catalunya independent? No tinc una resposta. Però sí que
puc enumerar alguns elements que crec que cal tenir en compte a l’hora de confegir-la.
No vulguem inventar la roda. Cerquem països amb uns condicionants geopolítics semblants
o comparables als nostres, i estudiem com resolen la qüestió.

15

Vegi’s: https://mwi.usma.edu/total-defense-revisited-unconventional-solution-problem-conventional-forces/ i
https://mwi.usma.edu/even-small-states-still-need-conventional-military-forces/
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Siguem conscients que no hi ha panacees, el millor plantejament per un país pot ser el pitjor
per un altre. Cal que tinguem present com és el nostre país i adaptar-nos-hi.
Perquè tot això funcioni, ha de poder funcionar sol, és a dir, que tothom sàpiga i entengui
què ha de fer, com ha de fer-ho, i sobretot, per què ho ha de fer.
Espero haver aportat elements d’informació i de reflexió, que permetin a cadascú de fer-se
una idea pròpia. Animo a tothom a cercar més informació, i a participar en el debat sobre la
política de defensa d’una futura Catalunya independent de manera informada i raonada puix
que és un debat que és imprescindible si aspirem a ser ciutadans normals d’un país normal.

Des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de
ser catalans? No, sinó de deixar de ser imbècils.
Joan Sales
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5 - Dimensionament de les futures Forces de
Defensa de Catalunya
Pol Molas i Cañís

Aquest breu ponència té dos objectius: (a) descriure les dimensions de les futures Forces de
Defensa de Catalunya (tot incloent-hi personal, material i dotacions pressupostàries) i (b)
fer-ho des de dos enfocaments de la política exterior: implicació i neutralitat.
Afortunadament, no es parteix del no res en l’aspecte de la producció documental. Diverses
propostes han anat sorgint en els darrers anys, i n’emprarem algunes com a punt de partida.
Elements enformadors
La política de defensa d’un estat, i l’instrument principal per dur-la a terme (les seves forces
militars), no es construeixen en un entorn isolat: factors exògens (com ara el marc geopolític)
i endògens (història, cosmovisió i doctrina) les determinen. No ens hi allargarem aquí, ja que
disposeu de les ponències corresponents en aquestes actes. Hi ha però, un factor que
considerem mereixedor d’atenció: la relació respecte a les institucions internacionals i
aliances de defensa. Fins ara, la majoria dels actors polítics independentisme han advocat
per la subsidiarietat dels tractats internacionals de l’Estat espanyol, que en l’àmbit de la
defensa implica continuar a l’OTAN, la Unió Europea i l’ONU. El treball demoscòpic que la
SEM realitza cada any des del 2017 (Baròmetre de Política de defensa de Catalunya),
reflecteix un suport social a aquest enfocament.
Tanmateix, conscients que la planificació de la defensa du implícita un cert grau d’atzar,
convé formular diferents plans. Així doncs, agafarem com a “primera pedra” el model
proposat per David Bajona (2017), tot bifurcant-lo cap a sengles vessants: força
expedicionària i defensa territorial. Efectivament, es corresponen al model implicat i al
neutral respectivament.
Ensems, és obligat fer esment dels pressupostos, ja que no hi ha cap proposta creïble que no
en vagi acompanyada. Com ha fet la SEM en anteriors documents, el mètode emprat en
aquest estudi és el de l’Agència Europea de Defensa, el qual recull quatre capítols principals:
operacions i manteniment, personal, inversió (material i R+D) i infraestructura.
Punt de partida
Tot sovint s’ha de recordar (per més obvi que sigui), que Catalunya no està pas exempta de la
despesa en defensa. A l’hora de posar-hi xifres tot emprant el percentatge del PIB català dins
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l’Estat espanyol, entre els anys 2009 i el 2015, la mitjana de despesa catalana anual en
defensa fou de 2.055 M€ (Bajona 2017, 55-57). Veiem doncs, que és una xifra inferior a l’1%
del PIB català en qualsevol dels anys esmentats (Idescat). Dit d’una altra manera, això ens
situa a la franja baixa respecte de despesa en defensa de l’OTAN. Tot observant les xifres
publicades per l’OTAN (2019, 3) veiem que l’Estat espanyol manté aquest nivell, a diferència
d’altres membres que l’han incrementada.
Seria d’esperar doncs, si el Govern de Catalunya decidís aixecar la suspensió de la Declaració
d'Independència del 2017, la xifra de referència inicial seria de l’entorn d’aquest 1%. Emprant
el PIB català del 2019 com a referent, el Govern de Catalunya hauria de dotar el nounat
Ministeri de Defensa amb 2.505,97 M€ com a punt de partida. Cal tenir present també que
la política de defensa és una política nacional, que ha de comprendre el màxim consens
polític possible, així com una planificació plurianual. Així doncs, emprant un horitzó de cinc
anys, talment com ho fa Dinamarca, la quantitat orientativa a destinar seria d’uns 12.530 M€
a preus constants.
Com dèiem, independentment de que s’opti per una política internacional amb una
implicació destacada en missions internacionals o bé més neutral, considerem que cal un
nucli bàsic polivalent, que alhora es pugui eixamplar i adaptar en funció del camí que
s’esculli. Agafem doncs per aquest propòsit el model proposat per en David Bajona (2017,
206-211), el qual ens donaria les següents xifres:
Força terrestre (13.850 efectius):
-

Quarter General Divisionari
3 brigades multirol
Grup de forces especials
6 regiments territorials
Unitats auxiliars terrestres

Força naval (1.470 efectius)
-

3 Corbetes
6 OPVs (Vaixells de patrulla d’altura, Offshore Patrol Vessels)
6 FAC (Llanxes d’Atac Ràpides, Fast Attack Crafts)
6 Llanxes d’operacions especials
Unitats d’operacions especials, de desactivació d’artefactes explosius i seguretat

Força aèria (1.575 efectius)
-

Ala de caça: 18 caces (tipus F-16 o Rafale)
Radars i bateries de míssils antiaeris
Ala d’helicòpters
Unitats auxiliars terrestres
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Ciberdefensa (60 efectius)
Tenim doncs, unes forces que en total sumarien 16.955 efectius. Evidentment, el ritme en el
qual es desenvoluparien variaria en funció de l’acord (o absència d’aquest) que hi hagi amb
l’Estat espanyol. Val a dir però, que un cop consolidades les capacitats mínimes
imprescindibles (dissuasió contra incursions armades terrestres, violacions de l’espai aeri i
aigües territorials)16, ja es podria definir si es vol tendir cap a un model que tendís més a la
implicació internacional o a la neutralitat. Independentment de l’opció escollida, ambdues
estan pensades per a que Catalunya assoleixi una posició superior a la que li correspondria
pel seu pes demogràfic i econòmic.

Implicació internacional
Com hem dit, el Baròmetre de Política de Defensa (SEM 2019) ens assenyala dues constants:
la voluntat de seguir dins l’OTAN i així com la participació en missions de pau internacionals.
D’això se’n deriva una implicació clara per a la planificació de les capacitats militars: disposar
de capacitat de projecció estratègica. Dit d’una altra manera, caldrà optimitzar les nostres
forces per a tenir la màxima disponibilitat possible, així com dotar les futures Forces de
Defensa de Catalunya de les plataformes per a la projecció de força. Efectivament, estem
parlant d’avions i vaixells per al transport de tropes i material, i és per això que en aquest
apartat ens centrarem en la Força Aèria i la Força Naval.
Els documents de dimensionament presentat per la Comissió Sectorial de Defensa de l’ANC
(2014), són els únics que van contemplar les capacitats de projecció. Així doncs, ens basarem
en aquests i no en els del coronel Dorcha Lee i en David Bajona (2017). En aquest s’hi
comptaven una nau multirol com ara l’Absalon danesa i quatre avions de transport mitjà
tipus C-130J Super Hercules. Per tal d’avaluar el quin seria el nostre pes relatiu dins l’OTAN,
convé fer una ullada en els seus requeriments i mitjans de projecció.
Després de la trobada de ministres de defensa de l’Aliança del 2018 (punt 14), s’acordà la
iniciativa coneguda com a “Four Thirties”. Aquesta consisteix en 30 batallons mecanitzats, 30
esquadrons de caça i 30 vaixells de combat, disponibles en 30 dies. La mesura, si bé no
augmenta les unitats ja existents, sí que en redueix substancialment el temps de resposta. A
ningú se li escapa que aquestes mesures estan enfocades a una tasca dissuasòria en cas
d’una escalada de tensió amb Rússia.
En cas que Catalunya pogués aportar un dels batallons en aquest marge de temps, ja estaria
fent una contribució per damunt del seu pes relatiu. Descomptant els Estats Units i el
Canadà, els països de l’OTAN sumen més de 563 milions d’habitants, representant-ne doncs
el Principat de Catalunya un 1,33%. Justament per això, tot comprometent-nos a aportar
1/30 part dels “Four Thirties”, passaríem a representar un 3,33%. Dit d’una altra manera, la
nostra contribució duplicaria de llarg el que se’ns demanaria, amb el corresponent crèdit
polític a nivell internacional.
16

El marc de temps per assolir l’ORBAT exposat és d’11 anys, però les capacitats mínimes de control del territori
s'assoleixen en els primers 5.
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Exposats els objectiu operacionals, passem a analitzar els mitjans necessaris per assolir-lo.
Força Aèria: els aparells C-130J, tot i poder fer contribucions logístiques, són insuficients per
a transportar vehicles de combat d'infanteria (Infantry Fighting Vehicles, IFV) o tancs de
batalla principals (Main Battle Tanks, MBT). Donat el caràcter d’un possible conflicte a
l’Europa oriental, són justament la mena de vehicles que predominarien al camp de batalla.
Agafem doncs com a referent un batalló d’intanteria mecanitzada hipotètic: aquest
comprendria uns 50 IFVs, i 100 vehicles de suport (logística, comunicacions, sanitat).
Conscients de les limitacions del C-130, la proposta d’adquisició és el C-17 Globemaster III.
Amb una capacitat de càrrega de 74.797 kg, i un espai interior de 26,82m x 5,48m x 3,76m
ens permetria encabir-hi dos IFVs com ara el CV90 sense complicacions. No cal fer gaires
càlculs per veure que amb vint-i-cinc vols totes les unitats de combat del batalló hi serien
desplegades. Quina seria doncs la quantitat òptima d’aparells a adquirir? És previsible que
un ús intensiu com el d’una situació que requerís activar els “Four Thirties” generaria desgast
mecànic, amb les corresponents aturades de manteniment dels aparells. Tot adquirint 5
C-17, se’n podrien mantenir 3 en servei constant durant una activació, mentre un parell
passarien rotativament les revisions corresponents. Com hem dit, amb 25 vols es podrien
desplegar totes les unitats de combat del batalló. Si el teatre d’operacions més probable
seria Polònia, això fa possible que cada aparell pogués realitzar un mínim de 2 vols diaris.
Mantenint la ràtio 3/2 (servei-manteniment), obtindriem una capacitat de 6 diaris. Tenint
present que el dispositiu “Four Thirties” preveu 30 dies per al desplegament, la nostra
capacitat de projecció aèria en aquest sera de 180 vols sense forçar pas la màquina. No
només podríem enviar per via aèria totes les unitats d’un batalló d’infanteria mecanitzada,
sinó que encara ens quedaria un marge per enviar més subministraments i/o oferir transport
a d’altres aliats.
Aquest darrer punt, la mancomunació de recursos no és gens negligible. Pensem que el
NATO Strategic Airlift Capability17 disposa de 3 C-17 Globemaster III, amb base a Hongria que
diferents aliats tenen a la seva disposició en funció de la seva aportació a l’aliança. Només
amb l’adquisició de les cinc unitats que proposem, Catalunya superaria en un 66% un dels
majors programes de l’Aliança en projecció estratègica.
Una altra capacitat aèria a adquirir seria el reabastiment de combustible en vol.
Efectivament, disposar d’avions cisterna ens permetria d’entrada (a) incrementar el radi
d’acció dels nostres aparells de caça/atac i/o (b) mantenir-ne el temps en vol. Sens dubte,
n’és una de les capacitats que seria apreciada en cas de formar part d’una aliança com
l’OTAN, en la que bona part d’aquesta és proveïda pels Estats Units. Una opció assumible
seria la variant dedicada de l’Hercules, el KC-130J. D’aquest model en plantegem l’adquisició
de tres unitats, que ens permetria tenir-ne sempre una de disponible.
Força Naval: com dèiem, el document dimensionament de la Sectorial de Defensa de l’ANC
(2014), es proposava l’adquisició d’una nau multi-rol de la classe Absalon. Per la seva
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Programa mancomunat de diversos estats (incloent-ne alguns que no són de l’OTAN) per disposar de
projecció aèria estratègica.
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flexibilitat (transport/combat), considerem adient mantenir-la a la llista de material a
adquirir. Tornant a prendre les especificacions del “Four Thirties”, ens permetria d’una banda
poder enviar part del material del batalló mecanitzat per via marítima, i ensems emprar-se
com a nau de combat a la Task Force naval que es creés.
Pressupost: abans de donar xifres, convé recordar que el material de defensa no s’adquireix
al mercat lliure, sinó que és fruit de decisions entre estats. És per això, que cal agafar les
xifres que es donin com a orientatives18. El cost de l’adquisició pot variar substancialment en
funció de si s’arriba a acords per la fabricació de sota llicència de certs components, la
predisposició de l’estat proveïdor a afavorir més o menys un soci estratègic i/o la quantitat
d’unitats que se’n adquireixin.
Tipus

Cost unitari (aprox.)

Total

C-17 Globemaster III

222 M€

1.110 M€

C-130J Super Hercules

79,12 M€

237,36 M€

Absalon

400 M€

400 M€

Veiem doncs que al el capítol d’inversió, dins l’acord de defensa dels anys 5-10 post
independència, hauria d’incloure una partida de 1.747,36 M€. Amb el supòsit (a preus
constants), que es mantingués el pressupost de defensa en l’1% del PIB anual. Seria una xifra
assumible, tot representant un 13,94% del pressupost de l’acord I+5-10. Val a dir però, que
essent membres de l’OTAN la tendència seria a aproximar-nos al 2% del PIB anual en
defensa. En cas de ser així, això ens permetria disposar de fins a 5.011,94 M€ anuals, tot
podent executar folgadament aquests programes d’adquisició, i alhora guanyant un
important pes polític dins l’Aliança.
Neutralitat
En cas que en recuperar la sobirania, Catalunya optés per una política exterior neutral,
aquesta ha de ser també creïble. Dit d’una altra manera: el nou Estat ha de garantir que cap
altre estat podrà aplicar-li cap coerció armada, tot garantint la llibertat en la presa de
decisions polítiques. Alhora, aquesta neutralitat creïble genera derivades com ara poder
exercir de mediador internacional, talment com ho fan Suècia o Suïssa. Si Catalunya aspira a
ser un agent constructor de pau, aquesta derivada no s’ha de negligir.
Passem ara a com caldria donar forma a l’instrument militar per aquest propòsit. Si amb el
model d’implicació es prioritzava la capacitat de projecció, en aquest el pes es posa en la
defensa territorial i per tant, el nombre d’efectius compta. Repetim però, que el nucli central
es correspon al que s’ha descrit inicialment. On posarem èmfasi serà en el volum de
18

S’han fet servir tres fonts principals, el SIPRI Arms Transfer Register, la web Defense Industry Daily, així com
fonts governamentals que especifiquin costos unitaris.
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reservistes actius. Si prenem com a xifra objectiu el “retrat robot” que feu la SEM dels 10
països més pacífics del Món segons el Global Peace Index (2015), Catalunya hauria de
disposar d’una reserva corresponent a l’1,5% de la població. Tot agafant les dades dades de
l’Idescat (2020), els efectius de la reserva activa s’acostarien als 116.000. Limitarem però en
aquest estudi la xifra a 100.000.
Desgranem doncs, com podria assolir-se aquest objectiu. En el model d’en David Bajona
(2017) es contemplaven 6 regiments territorials, de 700 efectius cadascun. Aquests es
contemplaven amb una organització i equip idèntic al dels batallons d’infanteria regulars,
però essent els territorials, reservistes. La nostra proposta seria convertir aquests 4.200
Territorials en una força de quadres de comandament, tot essent la pedra angular per a
l’expansió de la Reserva.
Els propòsits principal de la reserva serien generar un volum de forces disponibles amb prou
celeritat per (a) hostilitzar, endarrerir i blocar qualsevol penetració agressiva al Principat i (b)
alliberar les forces regulars per a poder executar el contracop lliurement i expulsar els
elements hostils.
El bloc constitutiu bàsic de la reserva activa serien batallons de 710 efectius
aproximadament, organitzats una secció de comandament, una companyia de
reconeixement, quatre d’infanteria i una de suport. Dotats de mobilitat orgànica amb
vehicles no blindats, pensats per a la mobilització i el desplegament ràpid, estarien equipats
amb els elements bàsics de qualsevol unitat d’infanteria lleugera, però optimitzats per a
tasques de contramobilitat i MOUT (de l’anglès, Operacions Militars en Terreny Urbà). D’una
banda, la companyia de suport disposaria de maquinària pesant per la construcció
d’obstacles, posicions defensives i demolició. De l’altra, totes les companyies d’infanteria
disposarien d’un abundant subministrament d’armes antitanc portàtils19. La versatilitat
d’aquestes darreres en combat urbà s’ha demostrat en operacions com ara Berlín (1945) o
Grozny (1994).
La dotació pressupostària necessària per a equipar aquests 100.000 reservistes20 s’acostaria
als 1.333 M€. Alhora, cal comptar amb un període regular d’ensinistrament cada any. Tot
aplicant 30 dies/any de mitjana, la dotació salarial del personal reservista seria de 250
M€/any.
Cal tenir present que aquesta és la imatge final de la força reservista completa, però això no
impedeix que algunes unitats fossin plenament operatives abans. El marc temporal per a la
seva construcció parteix del 5è any posterior a la recuperació de la sobirania i es podria
assolir al 15è any. Hom pot argumentar que la càrrega de formar una mitjana de 10.000
reservistes anualment és difícil d’assolir, i certament és un repte, però convé tenir present el
model d’entrenament i educació que haurien d’implementar les FDC. Afortunadament,
tenim referents d’èxit, que poden ser adaptats. Concretament, ens referim a Finlàndia, amb
alguns matisos.
19
20

Com ara l’AT-4
Veure Annex 1 per a la metodologia de càlcul
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En primer lloc, caldrà implementar un sistema de conscripció selectiu, per a homes i dones.
Si ens fixem en les dades del 2020 (Idescat), al Principat hi havien 77.783 joves de 18 anys.
Així doncs, la xifra de joves que finalment servirien a les FDC seria menor a 1 de cada 7, tot
essent aquesta una ràtio inferior a la de Noruega (Molas i Soler 2017, 140-143), que és de
l’entorn de 1:6.
Tot agafant el model de Finlàndia, el període de servei inicial ser de 6, 9 o 12 mesos en
funció del rang final: soldat, sots-oficial, oficial (Puolustusvoimat 2017, 12). Un element
d’aquest model que convé retenir és que hi ha dues convocatòries anuals, de forma que
aquells que realitzen l’itinerari de sots-oficial i/o oficial passen a tenir experiència en el
comandament i la instrucció. Així doncs, tot combinant un nucli procedent dels regulars,
sumat als conscriptes que optessin per un itinerari de comandament, es podria disposar d’un
sistema d’educació i entrenament capaç de gestionar els 10.000 reclutes anuals. Oimés,
caldria combinar també la formació de certes especialitats amb centres civils. No es tracta
únicament d’evitar duplicitats, sinó d’enfortir els vincles entre les FDC i la societat que les
sostenen.
Com hem dit al començament, la neutralitat ha de ser creïble. És per això que a banda del
nombre d’efectius, també cal comptar amb una alta capacitació i disponibilitat de les forces.
És per això que consideraríem necessaris uns períodes d’activació de 30 dies anuals, durant
el període de servei a la reserva. Alhora, les unitats reservistes es subdividirien en funció del
temps de resposta assignat des de la crida a la mobilització:
(a) Unitats d’alta disponibilitat (12-24 hores)
(b) Unitats de continuació (24-72 hores)
Tal i com hem dit, un dels objectius principals dels reservistes ha de ser hostilitzar, endarrerir
i blocar qualsevol penetració agressiva al territori. Amb els temps de reacció de les unitats
d'alta disponibilitat, conjuntament amb unitats de les forces regulars, n'hi hauria prou per a
isolar qualsevol acció d'elements propis dels dels conflictes híbrids, com ara els "petits
homes de verd", tot limitant una possible escalada. Alhora, saber que en un màxim de 72
hores hi hauria tota la reserva desplegada comptaria com un element de dissuasió molt
seriós, obligant qualsevol adversari potencial a comprometre un nombre desmesurat de
forces per a qualsevol acció ofensiva.
Per descomptat, aquesta dedicació a la reserva s’hauria d’acompanyar de la legislació laboral
corresponent, així com bonificacions fiscals per a les empreses amb reservistes actius en llurs
plantilles.
Finalment, hem de fer esment dels criteris de distribució territorial. Una de les
característiques actuals del nostre país és la concentració de la població en un espai molt
acotat. Sumant les tres regions metropolitanes, hi tenim el 63% de la població. Així doncs, la
distribució de les unitats de la reserva territorial no s'hi hauria de correspondre de forma
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mimètica. Tot agafant la vegueria com a unitat territorial de referència, creiem que caldria
seguir aquests criteris, per tal de dissenyar un desplegament equilibrat:
-

Infraestructures crítiques: energètiques, alimentàries i grans nodes viaris i ferroviaris.
Distància: tot vetllant per a que els desplaçaments dels reservistes als respectius
aquarteraments tendeixin al mínim temps possible.
Reequilibri territorial: la despoblació d'una part del país podria ser alleujada amb la
presència concurrent d'efectius de les FDC.

En culminar el programa (15è any després de recuperar la sobirania), les forces de la Reserva
Activa sumarien els 100.000 efectius.
Conclusions
Amb aquesta breu ponència hem pretès remarcar que siguin quins siguin els camins que
s’enfilin en política exterior (implicació o neutralitat), aquests han d’anar acompanyats de
plans fonamentats. Planificar la defensa amb el repte de la incertesa del futur, com ens
recorda Colin Gray (2016, 17-47), és una tasca quasi titànica. I malgrat això, no se’n pot
desertar. Els plans s’han de fer per a ser creïbles. Un segon element a no oblidar és que en
recuperar la sobirania, Catalunya ha d’assolir una posició per damunt del seu pes relatiu. En
un marc global on els estats recuperen força en detriment de les institucions supranacionals,
no ens podem permetre que se’ns marqui l’agenda. Finalment, hem vist com els costos són
assumibles. Més encara, hi hauria diversos retorns de la política defensa: credibilitat
internacional, cohesió social (sobretot amb la conscripció) i econòmic, tot rellançant la
nostra base industrial. Les línies estan traçades, només hi manca voluntat.
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Annex Reserva
En aquest espai s’hi exposen les referències al pressupost per equipar els 100.000 efectius de
reserva. Convé recordar que els valors són aproximacions en base a diverses fonts i poden
variar. Així doncs, el capítol d’inversió per a equipar tots els efectius sumaria 1.031,30 M€,
mentre que el d’operacions i manteniment seria d’uns 301,07 M€. Per obtenir aquest hem
aplicat uns coeficients del 30 i el 10 per cent, per a municions i recanvis anuals
respectivament. Són coeficients volgudament alts, ja que es cerca que els exercicis anuals
s’aproximin tant com es pugui a un conflicte d’alta intensitat. Finalment, trobem l’apartat de
personal amb 250 M€ anuals corresponents als 30 dies d’activació anual.
Material

Unitats
100.000

1.600€

160 M€

Metralladora lleugera (7,65 mm)

20.000

8.000€

160 M€

AT-4

50.000

1.500€

75 M€

Spike MR

1.000

85.000€

85 M€

Arma curta

100.000

250€

25 M€

Proteccions balístiques21

100.000

1.500€

150 M€

Morter lleuger
(60 mm)

400

12.000€

4,8 M€

Ràdio Portàtil22

2.000

250€

0,5 M€

100.000

400€

40 M€

Dron portàtil individual

2.000

500€

1 M€

Transport (10 places)

10.000

30.000€

300 M€

100

300.000€

30 M€

Carregadora /
Retroexcavadora

22

Total (M€)

Fusell d’assalt
(5,56 mm)

Ulleres de visió nocturna

21

Cost unitari (€)

TOTAL MATERIAL

1.031,30 M€

Municions (30%)

197,94 M€

Recanvis (10%)

103,13 M€

S’hi compta l’armilla antibales i el casc
Com per exemple la PRC-152
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Personal

Retribució (30 dies/any)

TOTAL ANUAL

2.500€

100.000

250 M€
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6 - Serveis d’intel·ligència i el domini “ciber”
Baldiri Wellick

1.- Bloc Informació

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 , 1 ….. TEMPS! S’HA ACABAT EL TEMPS!
Respireu. Agafeu aire i deixeu tot el que estaveu fent fins ara. Deixeu la foto del Coronel Olav
damunt la taula, si us plau. Grup 3, vosaltres també, espavilats.
Acompanyeu-me, acompanyeu-me si us plau fins a 1944. Junts ens capbussarem al món de
la informació.
Acompanyeu-me concretament al dia 4 de juny de 1944 a Portmouth, Anglaterra. Som
enmig de la segona guerra mundial, i el comandament aliat feia anys que preparava una
operació a gran escala al front occidental europeu, que havia de capgirar el curs de la guerra.
I allà present, un oficial anomenat James Stagg, encarregat de la previsió metereològica,
discutia a quarts de cinc de la matinada, i força acaloradament amb els seus comandaments
superiors, així com els seus homòlegs de metereologia nordamericans, que el pressionaven
per a que donés el seu ok a l’operació. Davant de tot l’estat major, l’oficial Stagg va requerir
decalar l’operació almenys 24h. La finestra d’operació era de tres dies, ja que l’estat major
requeria de la llum de la Lluna plena per realitzar les operacions auxiliars de sabotatge i
suport a les tropes. I deixar-ho tot per darrera hora podria engegar-ho tot a rodar. Tanmateix,
el mal temps i el convenciment de l’oficial anglès de metereologia van fer decalar l’operació
Overlord. Sí, i va ser així com un oficial sense comandament directe al camp de batalla va
decidir el dia del dia D , és a dir, quan es faria el famós desembarcament de Normandia. La
cara d’en General Montgomery era un poema (si no coneixeu el brillant però personatge de
caràcter aspre, només us puc dir que probablement no us agradaria tenir-lo com a sogre).
Eisenhower acceptà la fatalitat, ja que entenia que el pitjor element, més enllà dels
alemanys, era el mal temps que no permetés desenvolupar els plans de batalla tal i com van
ser preparats. L’endemà, malgrat que les primeres hores del desembarcament encara hi
hagué mal temps, l’encertat pronòstic va permetre desenvolupar les operacions sense que
les inclemències del temps causessin estralls majors. Posteriors simulacres realitzats van
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determinar que la única finestra que les inclemències del temps donarien als aliats durant el
mes de Juny va ser exactament aquella que van aprofitar.

I els alemanys? No van veure que hi havia una finestra d’oportunitat pels aliats per
preparar-se? Doncs no. Bàsicament, mentres els anglesos tenen a disposició tota una xarxa
d’estacions meteorològiques que els permeten tenir un flux important d’informació, els
alemanys com a molt disposaven de les transmissions dels seus submarins a l’Atlàntic. A més
a més, els seus sistemes de tractament de la informació no eren prou sofisticats per
permetre veure les diferents finestres d’oportunitat (algunes de només poques hores) que es
plantejaven durant el dia D. I per això, la conclusió va ser que durant el mes de juny les
condicions meteorològiques no eren proclius a un desembarcament, i per tant, van enviar
part de les guarnicions que defensaven la costa a descansar, o bé a l’execució d’unes
maniobres o jocs de guerra que es realitzaven a la vora. Fins i tot en General Rommel va
aprofitar per tornar a Alemanya, per celebrar l'aniversari de la seva dona amb ella i regalar-li
unes boniques sabates que va comprar a Paris.
Entesos, d’acord. I què? Nosaltres som vinguts a que es parli d’en James Bond.
Bé, una part del problema és que un servei d’informació és com un iceberg. El pur
romanticisme que s’aporta i el que es veu a James Bond és la part d’obtenció de la
informació, i amb una metodologia molt concreta, l’espionatge. Només és el vèrtex que
sobresurt a l’oceà. I no. Per desgràcia, actualment obtenir informació no requereix d’aitals
abdominals, ni d’entrar al mas del dolent sense que et trobin una arruga del vestit xarò i car.
La part crítica és tenir obviament la informació, però després tractar-la i treure’n conclusions.
Aqui rau el gruix de l’iceberg.
D’aqui l’exemple dels meteoròlegs com a agents d’informació. Exacte, disculpeu-me, però la
majoria de gent que es dedica a la intel·ligència, són gent semblant a un oficinista gris, que
cada matí entra a la seva oficina, amb un cafè descafeinat, i un melindro sense gluten. Ell hi
va a llegir uns dossiers eterns i soporífers per treure’n les conclusions adequades. Un
funcionari, que fitxa, que fa pausa per anar al cafè i que tal vegada porta la mateixa corbata
que li ha comprat la parella o bé el jersei que li ha fet la iaia. Avorriment, amics i amigues.
Avorriment. No el glamur ni la sofisticació d’un espia de John le Carré. Disculpeu-me, el
vostre oficial d’intel s’assembla més a Tomàs Molina o Francesc Mauri (famosos
presentadors metereològics de la nostrada televisió) que no pas a James Bond.
Desgranem-ne els diferents elements. Per poder tenir una conclusió encertada, cal
desenvolupar processos per obtenir, triar, lligar els diferents punts d’informació amb valor
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
53

afegit i poder sintetitzar-ho tot en una conclusió sobre el què, el quan, on, qui i per què. Això
és la base de la intel·ligència, poder preveure amb anterioritat els esdeveniments, per
poder-se preparar, prioritzar-ne els recursos humans i tècnics oportuns i saber el què, com,
quan, i la resta de pronom relatius que calguin. Però també cal tenir la informació en brut.
Primer, obtenció d’informació.
Per fer la previsió calia disposar dels paràmetres. En el cas de les pressions i temperatures, hi
va haver-hi dues vies : la via diplomàtica, mitjançant les bases dels aliats o mitjançant
l’espionatge, amb les lectures que la resistència francesa els hi enviaven. En el cas de la via
diplomàtica, l’eina principal d’actuació és l’influència, és a dir, que el contraprestant realitzi la
tasca que a tu t’interessa, però que per a ell és també beneficiosa. En el cas de l’espionatge,
és una activitat on es sustreu informació o d’altres elements sense el consentiment del
contraprestant, o bé d’elements protegits o que normalment es vol que romanguin secrets.
En aquest cas, l’eina principal, a part de l’influència és la manipulació, és a dir, que es realitzi
la tasca o acció que interessi a l’agent, encara que aquesta acció sigui perjudicial pel
contraprestant, encara que moltes vegades no en sigui conscient. Influencia i Manipulació.
Diplomàcia i Espionatge. Com a exemple, el Regne Unit va exercir la seva influència sobre
Irlanda, en un pacte secret on respectava el seu estatus d’estat neutral, però amb certes
condicions, com per exemple, la de disposar de l’informació metereològica de l’oficina de
correus de Blacksod Point. Aquesta oficina portà els elements crucials que van permetre
l’oficial Stagg de romandre ferm davant de l’estat major impacient i fer-ne una previsió
exacta.
Està bé tenir uns abdominals de ferro. Però si realment voleu brillar, cal aprendre a ser
creatius, tenir curiositat, unir els diferents punts, tenir ganes de pencar, organitzar-se,
delegar. Entrenar el coratge, la tenacitat i l’autoestima per no doblegar-se, quan s’està prou
convençut dels esdeveniments a seguir, suportat sempre amb proves factuals. Fins i tot
plantant cara al Monty de torn. Tot allò que si haguessis de necessitar per fer una prova o un
joc us faria ser eficients, coordinar el grup. No tenir ningú per lliure, cap ànima en pena que
arrossegui els peus, ningú sol al racó. No deixar la feina a mitges, no conformar-se amb un
notable. Anar sempre a per matricula. Saber prioritzar l’ús de la influència, però no deixar de
banda la manipulació, i saber quin és el moment indicat per fer-ne ús d’una o altra, i en quin
moment és més fèrtil el seu ús pels propis interessos. No només cercar la informació : també
saber què fer-ne i treure’n les bones conclusions, per dir amb altes probabilitats el què, qui,
com, quan i per què passarà quelcom. Ni que sigui una pluja fina d’estiu, o una obra de
teatre.
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2.- Bloc Criptologia

El dia 11 de Febrer del 2020, el periodista Greg Miller publicà a la prestigiosa rotativa del
Washington Post “The intelligence coup of the century” un article on donava els ets i uts del
major cop d’intel·ligència del segle XX. Molts de vosaltres pensareu que l’article descriuria
com es va treure l’entrellat de la màquina de criptologia Enigma, com l’equip liderat pel
britànic Alain Turing es va encarregar de desxifrar allò que fins llavors es creia impossible. No
em malinterpreteu, no seré jo, fervent admirador de la feina de Turing i el seu equip qui en
parli malament. Turing va dissenyar una magnífica màquina o computadora que permetia
provar les diferents configuracions d’Enigma, per entendre què deien les comunicacions
alemanyes. Diariament es modificaven els sofisticats codis i per tant, fins i tot amb el
sofisticat ordinador de relés, fils i discos giratoris es veié insuficient. Els desxifradors humans
tot sols no podien calcular-ho, i la màquina tota sola tampoc. Aqui vull aturar-me un segon
per remarcar una lliçó de vida : actualment, amb els sistemes d’intel·ligència artificial, els
humans tots sols no donem resultats. Però la intel·ligència artificial tota sola, tampoc. És en
el treball conjunt d’humans, robots i sistemes d’intel·ligència artificial, treballant plegats on
ens complementem els defectes i estimulem les virtuts.
Això van fer l’equip de Turing, trobar els patrons que es poguessin detectar, elements
comuns i repetitius, característiques com l’hora, lloc, patrons personals dels soldats
alemanys com proclames patriòtiques periòdiques o iniciar les comunicacions cada dia amb
les inicials de la seva promesa. Probablement, si us repartís un full encriptat amb un alfabet
senzill, amb aquests elements, vosaltres serieu capaços de desxifrar el text sencer. Això
permet trobar unes lletres de l’alfabet d’encriptació. Suficient, per a que la màquina de relés
i discos , el nin bonic dels ulls d’en Turing, fés la resta. Podeu riure del rupestrisme de la
màquina, i del fet que ara mateix la vostra cafetera tingui més elements electrònics, i
potència de càlcul. Però el fet, es que aquella obra brillant d’intel·ligència va desvetllar tot el
continent i el contingut de la xarxa de comunicacions i amb ella, la majoria de secrets dels
diferents teatres d’operacions. I malgrat això, no hem vingut a parlar d’això. I malgrat la seva
magnificiència i brillantor, no va ser l’operació del segle.
Amics, amigues. Com vosaltres ja sabeu, és tant important disposar d’informació com limitar
qui hi té accés a ella. D'aquí, que es xifri l’informació per a limitar-ne el seu accés,
especialment de l’enemic. Per això és fonamental no només saber coses, també és
fonamental que l’enemic no sàpiga que es disposa d’aquest actiu. Per això, els serveis secrets
del món treballen tots els actius a la seva disposició i juguen al joc del gat i de la rata per
veure qui sap què. Simplificant-ho, el xifratge i desxifratge no deixa de ser la creació d’un
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problema matemàtic, o la trobada de la seva solució. La solució del problema és la clau per
desxifrar el missatge.
I com la majoria d’humans són limitadets, especialment els menja-donuts, l’inestimable
ajuda de les màquines es fa palesa per poder bastir un problema matemàtic suficientment
complicat com per a que sigui dificil treure’n el trellat, amb un algorisme, una clau pública i
una clau privada. La clau pública serà aquella que s’envia a l’interlocutor per a que xifri els
missatges. I la nostra clau privada ens la quedarem per desxifrar el missatge que
l’interlocutor ens ha enviat amb la clau pública, que previament li hem enviat. Si la clau
pública ha estat interceptada, no deixa de ser una molèstia, perquè transmetre missatges
xifrats és com caminar pel carrer amb un passamuntanyes posat: crida força l’atenció,
malgrat que no es pugui reconèixer la identitat del mermat que hi va dins. Ara bé, el
missatge amb aquest elements sols no podria ser desxifrat.
Actualment, els sistemes de xifratges digitals permeten arribar a tenir encriptacions punt a
punt molt bèsties. Desxifrar aitals sistemes esdevé complicat, i amb la computació actual es
trigarien anys. S’albira una nova era si els resultats de computació quàntica trenquen la
baralla i fan que les operacions en comptes de trigar anys, triguin minuts. Seguiu de prop la
computació quàntica, si us plau. Pot ser un gran bluf, o pot ser que sigui un cigne negre de
l’encriptació del nostre segle.
-

Baldiri, digues què és més segur, doncs. Jo tinc una veïna que treballa a un
centre de matemàtiques, que té un cunyat, que coneix a un informàtic que arregla
cadires de dentistes, i que li ha dit que el seu mecànic de l’ITV li recomana (INSERT
APP NAME HERE) perquè té un nivell d’encriptació màxim, absolut i que només es
pot trencar ajuntant les boles de drac.

I l’article? Què? No patiu, tot convergeix. Com haureu pogut endevinar, ara mateix la baula
feble de l’encriptació és la màquina encriptadora, que a més a més conté les claus públiques
i privades. És a dir, l’ordinador, el servidor o per les aplicacions la tauleta o el telèfon mòbil.
Estimats i estimades, cap persona aliena a la vostra vida intentarà obrir en canal i a la força
les vostres claus d’encriptatge. Quan probablement, els hi serà molt més simple accedir al
vostre terminal, i agafar-ne les claus públiques i privades allotjades a la seva memòria. Per
tant, la baula feble de l’encriptatge rau al món físic, i els diferents cordons de seguretat que
s’hi puguin posar al voltant. Perdre el telèfon de vista durant unes hores a mans d’un aliè o
un nazgûl amb recursos tècnics, podeu donar per fet que l’objectiu no és resoldre només
unes preguntes, ni la vostra agradable companyia.
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Aquesta mateixa conclusió van arribar la CIA i el BND, just a l’inici de la guerra freda. I es
posaren a treballar amb màxima discreció, l’operació “Thesaurus”, després “Rubicon”.
L’empresa suïssa Crypto AG, havia fabricat ja màquines d’encriptació pels US durant la
segona guerra mundial. Després de la guerra, els doblers hi entraven a cabassos. Més de 120
països arreu del món van comprar les seves màquines per protegir les seves comunicacions
més crítiques. Ara bé, en una acció secreta i conjunta entre la CIA i els serveis secrets de
l’alemanya de l’oest, als inicis de la guerra freda, es van apoderar d’una part de la propietat
de l’empresa, simplement, comprant-ne les accions a través de gestors i negocis pantalles. A
partir de 1970, posseir una part molt important de l’accionariat no només els hi va aportar
beneficis milionaris, que van fer tornar a circular en forma de recursos per a operacions, sinó
que també els hi donava accés als detalls tècnics de les màquines, el personal que s’hi
contractava o fins i tot a quin país s’havien de dirigir les campanyes de màrqueting i vendes.
Això els va permetre introduir-hi finalment una clau mestra universal que els hi permetia
descodificar tots els missatges que fossin transmesos amb aquells dispositius. Tota la
informació secreta de tots els serveis secrets del món que utilitzaven aquest tipus de
màquina d’encriptar. Tenien el control absolut de tot plegat, durant vora de vint anys.
Imagineu-vos, disposar de totes les informacions crítiques dels darrers anys de la guerra
freda : van seguir de primera mà les comunicacions de l’Iran durant la crisi dels ostatges de
1979, durant la guerra de les Malvines van poder portar totes les comunicacions dels militars
argentins cap al Regne Unit. O bé, fer el seguiment de les matances d'Amèrica del Sud o fins i
tot, van poder agafar proves de la implicació Libia de la bomba de 1986 a la discoteca La
Belle de Berlin, quan van detectar que els oficials se’n congratulaven en missatges
“encriptats i segurs”, negligint la màxima de comunicacions que diu : “la comunicació més
secreta és aquella que no cal fer”.
A principis dels noranta, els alemanys de l’oest preparaven ja la reunificació, i van sortir-se'n
del “negoci familiar” per no sabotejar la convergència amb l’Alemanya de l’est. Tot just
aquest any i gràcies al periodisme d’investigació, podem disposar de molta documentació
desclassificada que ens permet contrastar i admirar l’astúcia i el coratge desenvolupat pels
diferents participants. Tenir tota la informació del teu enemic o contrincant a disposició (qui
et fa tota la feina, mentres tu jaus i esperes), poder ajudar els teus aliats quan cal i a més a
més, que et paguin per fer-ho, gràcies a dividends milionaris, durant decades. Tot plegat
conté els principals ingredients i els majors punts d’una operació de primer ordre. Per tot
plegat, es considera la millor operació d’intel·ligència del segle XX.
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3.- Bloc Comunicacions

Llum, foc, destrucció. Travessem junts els camps de Gettysburg. L’olor de pólvora torna l’aire
feixuc al respirar, amb una boira espessa de fumeres i rostolls que cremen. La sang dels
soldats abeura les séquies dels camps del voltant. Som enmig de la Guerra Civil dels Estats
Units, on l'exèrcit confederat s’enfronta a l’exèrcit yankee. Enmig d’un empat tècnic, el
general del sud Robert E. Lee, graduat segon de la seva promoció a Westpoint i de
prestigiosa carrera a les campanyes de Mèxic, va decidir aventurar-se a donar el cop definitiu
i guanyar la guerra. Pujà les seves columnes decididament cap al nord, trobant-se petits
focus de resistències. Fins que a les alçades de Gettysburg, el que començà en petits
enfrontaments entre diferents grups i brigades va acabar sent la gran batalla de tres dies: la
batalla de Gettysburg.
Aquell primer dia de presa de contacte, acabà amb els confederats donant ordres d’esperar a
l’endemà. Els soldats confederats sentien amb horror com els soldats de la Unió talaven
arbres, construïen trinxeres i es preparaven per l’assalt en posicions defensives a damunt
dels turons. Tota la nit els estris de sapa del nord van ser sentits per tota la comarca trinxant
llenya, cavant terra o removent pedres i rocs. A més a més, els soldats yankis van
distribuïr-se en formació d’ham de pesca, damunt de les posicions elevades. Això els hi
permetia mantenir fluïdesa dins de les línies interiors, ja que eren pròximes i curtes, no
només per repartir recursos humans, tècnics i de material, sinó que també permetia una
millor distribució del flux d’informació i ordres dins de les mateixes files. Al seu davant, els
confederats es preparaven per l’assalt del matí. I això van fer.
Amb coratge i determinació, van anar assaltant onada rere onada les posicions defensives.
En moments determinats, fins i tot van poder fer grans obertures en les línies de defensa de
l’exèrcit del nord. Però el caos inherent de la batalla i la llarga distància del desplegament del
front no permetien als sudistes que la informació fluís entre les diferents seccions, així com
els reforços, el material i les ordres. Malgrat comptar amb oficials de nivell entre les rengles
confederades, moltes de les ordres i instruccions no es traduïen en resultats positius al camp
de batalla, pel simple fet que es basaven en premises falses. L’informació que arribava
mitjançant els senyals o els correus era confusa, arribava tard o bé desincronitzada entre els
fets. No només és fonamental tenir informació sobre els successos : és fonamental també
disposar-la ràpidament, que sigui verídica i clara. El General Lee o Longstreet per exemple,
podien tenir una gran visió estratègica i tàctica, però sense la coordinació de les fonts
d’informació donar ordres apropiades va esdevenir complicat. Els oficials sobre el terreny
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prenien decisions pròpies sobre fets complerts o passats. Si els ingredients són dolents,
l’escudella mai surt bona.
I malgrat això, amb molta sang, suor i esforços, el segon dia de batalla les tropes del
regiment d’infanteria d’Alabama posen contra les cordes el flanc extrem esquerre de la Unió.
Amb càrregues coratjoses i repetides, porten de corcoll l’oficial responsable de la defensa de
Little Round Top, en Joshua Lawrence Chamberlain, un professor de Maine que s’havia ofert
voluntari per defensar l’ensenya de la Unió durant la guerra. L’oficial Chamberlain havia
perdut una gran quantitat d’homes, i era tal la lluita a ultrança, que fins i tot s’estava
esgotant la pòlvora i la munició. El vertígen dels esdeveniments i veient que dificilment
podrien aguantar una darrera càrrega, coordinà els seus oficials, i ordenà vestir les
baionetes. Quan sentí que el regiment d’Alabama hi tornava, ordenà una càrrega muntanya
avall, que trinxà tot el que es trobà al seu pas. Els confederats esgotats, tenint la posició
inferior i sense ordres precises van caure davant d’aquella temible càrrega de baioneta.
Aprofitant l’inèrcia de la batalla, no només van carregar turó avall, sinó que al mateix temps
procediren a escombrar l’enemic cap a la seva dreta, impossibilitant ser flanquejats. Aquesta
va ser la gesta que va fer entrar l’oficial Chamberlain als llibres d’història i sigué el punt
d’inflexió de la batalla de Gettysburg, que acabaren perdent els confederats, obligats a
retirar-se al sud, sent el darrer intent de prendre el nord durant la guerra.
I entrem al fons de la qüestió. Molts lustres més tard, a Westpoint es realitzen uns jocs de
guerra, per analitzar si la batalla hagués pogut tenir una fi, diguem-ne diferent. Ara guanyen
uns, ara perden els altres. Sovint, s’hi aporten tocs diferents. Que passaria si s’introdueix tal
tipus d’armament que a l’època no existia, que passaria si les estacions de l’any haguessin
estat diferents, etc… una mica d’història ficció. Hi ha una certa aleatorietat en com acaba la
batalla introduint-hi diferents elements. Però n’hi ha un, que segons els jocs de guerra
sempre permet guanyar als confederats. I no és la metralladora, la guerra química, plantes
de potabilització o katanes samurais. L’element que segons els jocs de guerra de Westpoint
permet sempre que els confederats guanyin és el Walkie-Talkie o la radio.
Perquè vosaltres veieu potser un aparell per fer bromes o per sentir-se amb dots de
comandament davant d’altri. Però les comunicacions, en veritat no són més que instruments
que permeten el flux d’informació d’un costat a l’altre de l’escenari, i molt més important, un
canal de transmissió d’ordres i disciplina. Aquest petit aparell permet també sincronització
d’operacions i organització. De res serveix tenir la informació, obtenir la informació, si no es
pot enviar a qui n’és el responsable de l’anàlisi. De res serveix tenir-ne les conclusions, si no
es té el canal per enviar ordres per executar les mesures o operacions correctives.
De fet, veureu que exèrcits i serveis de seguretat esmercen esforços humans i tècnics en
poder esclafar les comunicacions enemigues per saber què hi diuen, però també per
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provocar disrupcions en la cadena de comandament, o induir a la confusió amb empremtes
electròniques falses, reduint-ne els temps de reacció. Sí, senyores i senyors. Ens ha tocat
viure una època on serà fonamental establir canals de comunicació robustos i que no siguin
dependents de grans infraestructures que puguin ser sabotejades.
No només això, també amb la revolució d’internet on la nostra economia depèn fortament
del flux d’informació que li arribi per fabricar, comerciar, comprar o vendre, no només cal
protegir els canals de comunicacions reservats a les tasques de seguretat, sinó que també cal
tenir plans de contingència per protegir les infraestructures que donin servei a l’economia
del país, en cas d’una eventualitat o d’una incertesa.

I clar, com la majoria recursos humans o tècnics no estan en posició estàtica,, aferrats a un
sofà de polipell arnat, de funcionari malfainer i redundant o de despatx de venedor
d’assegurances del barri gòtic, doncs clar. Calen solucions tècniques que permetin la
mobilitat tàctica i estratègica que exigeixen tots els teatres d’operacions, sense tenir la
dependència d’un cordó umbilical.
I és aqui el rovell de l’ou. On es lluita actualment la guerra electrònica : radars, saturacions
de freqüències, comunicacions, dades, missatgeria mòbil, mitjans de comunicació, sistema
TETRA, etc.. Tots i cadascun dels sistemes utilitzen les ones hertzianes per a manifestar-se.
Però atenció, cadascuna de les bandes de freqüència tenen assignat un amo i senyor, i no es
poden utilitzar sense els permisos pertinents. Només es pot fer ús, si no es disposa de la
llicència pertinent, de les franges de freqüència de lliure ús, sempre i quan no s’enviin
paquets d’informació encriptada. Ja ho veieu, l’espavilat que va fer la normativa tenia força
curiositat a veure que hi corria pels seus dominis. Abans, introduir-se al món de les
comunicacions de tipus radio requeria d’uns coneixements de base i d’uns equips cars per
poder fer coses mig interessants. Actualment, existeixen els equips SDR, és a dir, Software
Defined Radio, un sistema que bàsicament és una placa electrònica connectada per una
banda a un USB i per una altra a l’antenna. Més guany tindrà l’antenna, millor les
comunicacions. Per afinar aquesta afirmació del boc gros, us recomano aprofundir en
l’equació de Friis, on veureu els diferents paràmetres que intervé en els balanços de potència
i energia d’una transmissió per ones radio. Pel costat de l’USB hi connectarem el programa
que executarà tots els càlculs i les modula cions necessàries per a ordenar l’ona portadora
amb la modulada. Bàsicament, aquest dispositiu no deixa de ser un amplificador d'antena, a
qui la resta de l’equip de radio amateur se li ha substituït tot l’equipament per un ordinador i
USB. Això redueix dràsticament el preu de l’equipament, i permet utilitzar qualsevol
ordinador convencional amb els programes instal·lats en un centre de comandament/centre
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de coordinació. Imagineu que durant una catàstrofe, un petit llogarret pugui coordinar-se
amb el poble del campanar veí, malgrat que no disposi d’internet o d’infraestructura de
comunicacions, mitjançant un SDR low cost. Què, divertit i útil, oi?
4.- Bloc Social

Guanyar set premis Oscar no es fa cada dia, has de tenir una pel·licula molt treballada, amb
fotografia que emocioni i amb una història punyent i rodona. Remoure les entranyes forma
part del mètode de sacsejar la memòria. I treballar el món dels sentits fa que es pugui
transportar l’espectador allà on es desitja. Perquè és una regla d’or entendre que la memòria
només s’activa per males experiències o per bones emocions. Proveu-ho : si intenteu
recordar els noms dels professors del vostre institut, probablement només recordareu
aquells que us les van fer passar magres, o bé aquells a qui els hi heu d’agrair haver trobat la
vostra autèntica vocació o que us van ajudar en alguna ocasió. La gent no et recorda pel que
els hi dius, la gent et recorda per el que els hi fas sentir. Odi, amistat, empatia, esperança,
amor, atracció, admiració, enveja. Quan més intens sigui el sentiment, més intensa serà la
memòria posterior.

Naaaaaa, naaaaaa ; na na na na naaaaaa, naaaaaaaa; o alguna cosa així feia la gran banda
sonora de Lawrence d’Arabia, una pel·licula que s’estrenà el 1962, i que segons l’històric
crític del Chicago Sun-Times del 1967 fins a la seva mort el 2013, guanyador del Premi
Pulitzer el 1975 per la seva crítica distingida, Roger Ebert , definí aquest llargmetratge com
“Quin acte de geni atrevit i boig que va ser fer "Lawrence d'Aràbia", o fins i tot pensar que es
podria fer”. I el que és cert, és que mitjançant els sentits, és a dir, l’oïda, mitjançant una gran
banda sonora i la vista, amb la fotografia detallada de les grans esplanades de desert, i un
ritme pausat i lent aconsegueix que aquestes sensacions transportin l’espectador a un lloc
que probablement no ha vist mai, i que tingui la sensació de calor i set mentre els
fotogrames van circulant.
-

Entesos, ponent. Prengui la pastilla. No hem vingut al cineforum.

Triar el cinema no és accessori. Fixeu-vos: es preparen una sèrie de circumstàncies i
elements per remoure els sentiments i les sensacions dels espectadors. I moltes vegades, de
forma grupal. És a dir, si tots som diferents, com pot ser que tocant un parell de tecles
produeixi un efecte similar? Bàsicament, els humans tenim tres parts importants entre les
orelles : la part del pensament racional, la part del pensament creatiu i el bulb raquidi. Abans
es deia pel boc gros que l’hemisferi dret i esquerre del cervell contenen la part racional i la
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creativa, respectivament. Darrerament, s’ha trobat que es troba força més escampat i
dispers, entre els hemisferis i de forma heterogènia, però mantenir aquesta premisa ens
ajuda a entendre com funciona amb una explicació succinta. I com no estem a un curs de
neuromedicina, us demanaré que accepteu aquesta premisa aproximadora. La tercera, la del
bulb, és aquella part que ens permetrà fer aquelles funcions bàsiques que com a éssers
humans necessitem : batecs del cor, respiració, la formació reticular, la informació dels
sentits i d’altres funcions bàsiques del cos. El nostre pilot automàtic, vaja. Seria tota la part
que grollerament podriem anomenar el cervell que ens queda de quan erem quadrípedes, i
que fins i tot una serp, més gran o petit animal podria tenir dins la closca pelada.
I d’aquí en resulta una idea curiosa, que normalment els diferents elements no es porten bé
funcionant alhora. Si el bulb raquidi detecta por o una situació d’estrès, envia un senyal a les
càpsules suprarenals, que començaran a segregar cortisol a gogó, l’anomenada hormona de
l’estrés. Es a dir, es posaran en mode lluita i fugida, perquè com a bèsties, volem sobreviure.
El fenòmen col·lateral serà la dificultat d’utilitzar al mateix temps la part creativa i racional
mentres s’està en mode fugida, per no dir que no es podrà utilitzar en absolut. Penseu-hi,
quantes vegades a la vostra vida no heu escollit l’opció racional o l’opció creativa, perquè en
aquell moment no us venia al cap, i “us quedaveu en blanc”.
Si per exemple ens posem en el marc teòric de la teoria de jocs, en el marc d’un
interrogatori, el més racional pel detingut seria fer prevaldre els seus propis drets, el dret de
no declarar res davant de la policia i demanar un advocat. La gent hi té dret, però fixeu-vos
que molt sovint no s’hi acullen. Aqui és on entren les competències i els coneixements de
l’interrogador, per fer descarril·lar l’opció més racional, és a dir, acollir-se al dret de no
declarar, i esperar l’advocat. Cal utilitzar tot un seguit d’eines i instruments, estudiats amb
profunditat pels acadèmics de la criminologia, per fer bategar el bulb raquídic, i aconseguir la
informació o confessió del detingut o retingut, sense vulnerar cap norma de l’estat de dret, i
mantenint la dignitat de l’èsser humà. I tot gràcies al cortisol. Preciós, oi?
Molt bé, hem passat del cinefòrum, a la consulta d’analítiques de sang i orina. I a mi què.
Doncs bé, bàsicament som vinguts a parlar en aquest capítol d’obtenció d’informació o
captació d’actius, mitjançant l’inestimable ajuda d’éssers humans o bípedes. I no es pot
liderar un grup d’actius, si no s’entén que sense preparació, la reacció natural a la por és la
fugida, la delació o bé la negativa de tenir un comportament racional o creatiu. I per això, és
fonamental entendre i preparar els actius a saber controlar les situacions mitjançant la
moral, la capacitat de sobreposar-se a situacions adverses, tenir unes bones dosis
d’autoestima i la creença que es pot dur a terme l’obtenció de la informació.

Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
62

És curiós perquè el que s’havia fet tota la vida, a partir del naixement de la informàtica
moderna, es va anomenar l’enginyeria Social. És a dir, tenir la capacitat d’habilitats socials
per a fer que la persona interlocutora faci el que nosaltres li demanem o bé, proporcioni la
informació desitjada. La llista de motius o motivacions diferents que es poden trobar són
àmplies, i s’ha d’adaptar a les especificitats de cadascú per a poder treure'n un màxim
rendiment. I les habilitats socials s’han d’aplicar també al propi equip: és a dir, si els
subordinats d’un equip us tenen por, es posaran de cortisol pels núvols, i no espereu després
que us siguin creatius o que actuin de forma racional, perquè tindran només el bulb raquidi a
l'aguait i esperaran l’hora de fitxar, per fugir. Treballar en equip és bàsicament delegar,
escoltar i fiscalitzar. I a diferència de les màquines, la major part passarà per fer-ne una
correcta gestió emocional.
Naaaaaa, naaaaaa ; na na na na naaaaaa, naaaaaaaa; exacte. Tornem a en bo d’en Thomas
Edward Lawrence. Encara ens en fem creus de pensar que molta gent creu que es tracta
d’una història de fantasia, o que la seva història no passà mai. Un vailet eixerit, havent
gaudit d’una excel·lent formació, i interessat en el món de l’arqueologia, acaba promovent
una de les grans revoltes rere les línies otomanes durant la primera guerra mundial, i es
mostra com una de les millors eines per tombar un imperi que havia regnat durant segles.
Òbviament, el pòsit cultural, lingüístic i formatiu que tenia, junt amb la seva experiència al
llevant otomà, especialment en les rutes comercials del ferrocarril van fer que un cop
esclatà la guerra es presentés voluntari, i fós assignat a l’oficina general de comandament de
l’orient mitjà, al Caire. Durant la guerra va lluitar amb tropes irregulars, en una operació
d’insurgència creada per l’oficina àrab del Foreign Office. Entre d’altres victòries, la més
sonada fou la del 1917 a la batalla d’Aqaba, una fortalesa marítima defensada dèbilment per
terra, ja que els otomans creien que “ningú podria travessar amb un gran exèrcit per aquell
desert”. Però, com s’ho va fer? Quines tecles o ingredients va utilitzar? Òbviament, els actius
socials. És a dir, les persones i el que aquestes volien o desitjaven. I en el seu cas, entendre
perfectament els desitjos i anhels dels nòmades que serien futurs prínceps i reis va ser clau
per promoure les revoltes que van fer trontollar l’imperi fins a la seva caiguda definitiva.

Durant la guerra freda es va fer famós el concepte de MICE, ratolí en anglès. Amb això, es
determinava les diferents motivacions que podia tenir algú per ser un actiu, passar
informació o executar ordres. És una mica concepte boc gros, però permet classificar els
quatre tipus de families que s’utilitzen per obtenir informació a través de recursos humans. A
posteriori de la guerra freda s’ha anat sofisticant més, però es considera millor tenir un bon
coneixement d’aquest quatre, que no pas que us sonin molts noms però no en tingueu clar
cap ni un.
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Money, diners. Diners o recursos. Tothom vol tenir una bona qualitat de vida, i normalment
la bona vida no és barata. És el concepte més fàcil d’entendre, la corrupció pura i dura, el jo
et pago i tu em passes la informació. Però cal anar més enllà, moltes vegades no és tenir
diners una finalitat, sinó que és un mitjà. És a dir, cal entendre que moltes vegades als agents
els hi és més interessant oferir, per exemple, un passaport real, que no pas donar diners per
a que es pugui comprar-ne un de fals, per sortir d’un territori hostil. Poc a poc, aquest
concepte canvia de diners a recursos, per la simple raó que moltes vegades en territoris
aïllats el valor d’un feix de bitllets no té cap tipus de sentit. En canvi, un pic, una pala o un
carretó per transportar material de construcció és molt més benvingut.
Ideology, ideologia. És a dir, algú que cregui que està ajudant a la causa en la que creu, o
perquè té la certesa que el que fa el grup que pertany no és correcte, o va en contra dels
seus valors, i vol ajudar a corregir-ho. Un exemple clàssic és el d’un treballador d’una
empresa que no és responsable amb el planeta, i que intenta tapar els seus draps bruts, fins
que el periodista d’investigació troba un treballador ecologista de l’empresa, i el convenç per
a que l’informació surti a la llum a totes les portades. Un dels errors que la gent comet és el
fet de pensar que la persona que és actiu comparteix ideologia amb l’interlocutor. Sovint, en
el món de la intel·ligència no és el cas. Sovint, fins i tot, es simula la connexió ideològica per
a treure’n un profit, quan en veritat es treballa pel seu antagonista. Sento ser jo qui us ho
expliqui, però el món real no és el món de flors i violes, totalment infantil i idealitzat que
molta gent veu per pantalla. El món va per feina, i està al servei dels interessos que
convinguin.
Compromise, Kompromat, Compromís. Si ets calb i a la darrera analítica de colesterol, la
màquina va decidir suïcidar-se. Si estàs familiaritzat amb el concepte “halitosi” i el sabries
escriure sense faltes. Si ta mare volia endur-se la placenta en lloc teu perquè “és igual de
lletja, però no plora”. Si has encertat alguna de les opcions, ho sento, però aquesta dona de
cos espectacular i corbes voluptuoses que t’has creuat per “casualitat”, que diu que ets el
millor del món i “no m’importa que estiguis casat” probablement no t’estimi de veritat.
Sento ser jo qui t’ho digui, però millor parla amb els serveis d’informació de la teva empresa,
colomí meu. Es paga una dona, es fan fotos compromeses, i et diuen que o fas el que volen,
o les publiquen al grup de Whatsapp de l’AMPA de l’escola dels teus fills. I la teva vida es
transforma en un infern pitjor del que ja probablement era. He utilitzat el cas masculí
deliberadament perquè generalment és una trampa que no funciona amb les dones. Tot i
que també n’hi ha.
Posar algú en un compromís es basa en el fet que tothom té morts a l’armari o draps bruts
que no vol que siguin ensenyats. És bàsicament l’art de dir, fes el que jo vull, o tal persona
sabrà el que has fet. O la societat. O la feina. I si no existeix, es fabrica, es crea, es simula, es
fa el que calgui per promocionar que passi. El truc que utilitzen sempre és veure si hi ha una
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dissonància entre la vida real de la persona i la vida pública. Es nodreixen de les mentides i
dels tabús. Resoldre i posar les coses en ordre entre la vida real i la vida pública fa que la
possibilitat de xantatge es redueixi dràsticament. Perquè quan més gran és la diferència
entre la vida real i la vida pública, més força té la palanca del xantatge. Un exemple exagerat i
infantil: si a la teva empresa prohibeixes que hi treballin vegans, probablement l’única cosa
que faràs serà crear un submón dins de la teva empresa, on els vegans que treballin per tu
s’amaguin. I que la teva competència busqui fotos dels treballadors en manifestacions pro
animals, i els extorqueixin “o treus la informació, o li enviarem al teu cap la foto i et farà
fora”.
Per això, sempre es recomana que la llibertat en la diversitat sigui vista com un actiu, no
només perquè sigui correcte, sinó perquè així tanques també la possibilitat que membres del
teu equip siguin reclutats per aliens. Goiteu, que en aquest cas, es podria fer palanca no
només pel compromís, sinó que també per la ideologia. Quantes més potes té una taula,
més pes i pressió suporta.
Ego, el reconeixement social, el saber si es pot fer, tenir la sensació de tenir poder,
empoderament personal, la creença en la pròpia superioritat per damunt dels altres, el gust
de sobreviure a una aventura, el risc, etc… Moltes vegades la simple convenció social de ser
reconegut per un grup o una comunitat ja és suficient. Per això es donen medalles, per
estimular aquesta actitud de reconeixement en vers un comportament que es vol incentivar
davant la comunitat. Caldrà fer atenció als més joves, ja que són els que corren més perill de
ser utilitzats pel seu ego. Però, més que edat, l’ego sobretot reeixeix entre certes professions
més que d’altres, on poder inflar l’ego de la persona que dona informació, ja sigui mitjançant
una millor posició social o professional, un millor càrrec, posar a la seva disposició els mitjans
de comunicació, accés a festes i socialités, etc… podem trobar-hi el món del periodisme, la
justícia o la política, entre d’altres. Cal veure també que l’EGO és diferent segons la
personalitat, els valors o els objectius de cadascú. Per exemple, una cosa que a mi em
semblaria un pagament extrany, seria permetre’m ser un dels reis d’orient de la cavalcada de
Barcelona. Ara bé, això mateix, és públic i notori que va ser una demanda específica d’un
periodista a una alta funcionari : ser un dels reis d’orients de la cavalcada de reis d’orient de
Bcn. En conclusió, el que algú no li aportaria res, per a una altra persona li produeix inflar el
seu ego de forma majúscula.
Els candidats combinats amb ingredients anteriors del MICE són el cocktail perfecte per a
poder tenir un forat d’informació que ens causi problemes, o bé tenir una font d’informació
o un actiu de primer nivell. Jugar amb el que es té, i amb allò que es necessita és bàsic per
poder traçar un pla estratègic per no tenir forats d’informació, generar nous actius que
proporcionin informació i el més important : formar els equips que s’ocupin de mantenir el
flux d’informació entrant, amb actius fiables i solvents. Recordeu, mai de la vida s’espera a
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que passi quelcom per organitzar-se i després, quan arriba el cas, es comença a treballar.
Com tota bona cuina, primer cal organització i una bona preparació o mise en place, molt i
molt abans que arribi la comanda. Abans que entrin comandes de llom amb verduretes cal
determinar qui farà el llom i qui les verduretes.

5.- Bloc Tècnic
És curiós, perquè quan la majoria de gent pensa en ciberseguretat, parla de tallafocs,
antivirus, servidors, ordinadors, aplicacions, privadesa, còpia de seguretat i tot un reguitzell
d’instruments tècnics. I normalment, la ciberseguretat passa sobretot garantir que es
minimitza l’error humà. Per desgràcia, per molta tecnologia que s’introdueixi en la protecció
o accés d’informació, l’error humà continua sent la major part fonamentada de les
catàstrofes informàtiques. I moltes vegades, la solució ultracomplicada és la que sembla la
més segura, i sovint no és així. Us podria explicar, per exemple un hackaton on s’havia
d’enviar una fotografia d’un edifici a un altre d’un complexe de recerca. Hi havia un seguit de
gent, interceptant dades de telèfon, wifi, de servidors, etc… i un altre tipus de gent que
havia d’enviar la foto sense ser descoberts. La batalla era ferotge, ordinadors s’apagaven
després de mostrar virus o atacs per pantalla, poc a poc els coratjosos equips que intentaven
transmetre les imatges van anar caient. Menys un. Un jove enginyer va agafar la imatge en
un llàpis de memòria, va agafar l’ascensor, va baixar al carrer, va caminar 10 min, va entrar a
l’altre edifici i va entregar la foto, guanyant així l’objectiu, i de cop, el hackaton. Tal vegada,
quan es parla de ciberseguretat moltes vegades es centren les atencions amb els mitjans
amb els que es realitzen les coses, i no pas, amb els objectius. I no hauria de ser així. Si és
més fàcil fer una passejada aconseguint l’objectiu final, no cal embolicar-se en una batalla
estèril amb ordinadors.

Alguna cosa així deuria pensar en John Thomas Draper, furoner llicenciat amb honors de la
força aèria dels EEUU, quan descobrí un mètode per fer servir el telèfon de forma gratuïta.
Les primeres cabines amb centraleta automàtica funcionaven quan, poc després
d'introduir-hi els calers, la cabina enviava un senyal de 2.600 Hz a la centraleta com a senyal
de confirmació que els doblers eren al sac. El bo d’en John Thomas, trobà curiós que cada
cop que s’introduís una moneda, es produís el senyal i la conferència es pogués produir. Més
tard, va veure que amb una petita harmònica de joguina que regalaven amb els cereals
Captain Crunch , s’hi podia reproduir exactament el senyal de 2.600Hz. Amb això van
aconseguir que a qualsevol lloc poguessin disposar de telèfon gratuït. Ja que només calia
despenjar, xiular a l'harmònica, i marcar el número de telèfon de forma totalment gratuïta.
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Òbviament, més tard el van enganxar i va pagar anys de presó per frau, però el moviment de
phreakers “phone breakers” ja havia establert les bases del que seria el moviment furoner. I
com a tal, guanyà el malnom de Capità Cruixit, la famosa marca de cereals que li havia
proveït de forma inesperada de l'harmònica de joguina. El moviment dugué a terme el
desenvolupament de ginys com la caixa blava, una caixa que permetia no només trucar de
forma gratuïta a nivell local, sinó que també obria les portes de fer-ho a nivell internacional.
Un bon dia, dos joveníssims Steve Wozniak i Steve Jobs s’acostaren admirats, per a què
Captain Crunch els hi ensenyés com podien ser membres del moviment contracultural
incipient de furoners, que es començava a formar. El brou ja era llest per fer una bona
escudella, i com ja deveu conèixer, començà la lluita per l’hegemonia del mercat de
l’ordinador personal, i la resta és ja part de la nostra història.

De tot això, n’hem de treure un aprenentatge principal. Quan els primers furoners van
aparèixer per traccionar el desenvolupament informàtic de l’època, no disposaven dels
instruments, ni les eines per poder piratejar un sistema tal com ho entenem ara. De la
primera a la darrera línia de codi havia de ser programada, dissenyada i pensada pels
furoners, i no tenien cap plataforma on trobar-hi elements per piratejar un sistema o bé per
poder verificar que la seguretat del programa que havien fet era prou segur. És a dir, que per
tafanejar, furonejar o piratejar les persones havien de disposar de suficient coneixement
tecnològic com per bastir-se les seves pròpies eines. A més a més, l’informació i el
coneixement només circulaven pels mitjans clàssics, amb l’ajuda dels clubs d’ordinadors
amateurs, i el telèfon “gratuït”. Això volia dir que aquells que podien fer un cop a la
seguretat informàtica n’eren comptats amb els dits de les mans i els peus.

Ara bé, actualment amb l’accés popular d’internet i dels sistemes operatius de certificació de
seguretat informàtica, com PARROT o KALI LINUX, ens podem trobar aventurers que no
disposen de grans coneixements tècnics, però que tenen a disposició una sèrie de programes
que poden comprometre la seguretat d’un sistema. L’origen d’aquests sistemes operatius és
el fet que els experts en seguretat informàtica poguessin disposar d’un ganivet suís d’eines
per testejar els propis sistemes, i determinar quines parts dels sistemes eren robustos i quins
no. Ara bé, aitals mesures es produeixen sempre que el personal tingui bones intencions. El
ganivet de cuina és fet per tallar el pà, no per la comissió de delictes o homicidis. En cas de
tenir d’altres intencionalitats més fosques, aquesta eina pot ser utilitzada contra sistemes
com un ariet, i ens podem trobar amb els peculiars personatges “pirates informàtics amb
coneixements nivell usuari”. Aquest fenomen ha produït la democratització fins i tot del
delicte, on el petit mafiós o el petit delinqüent es pot atrevir a informatitzar els seus negocis
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amb aquests instruments: ja sigui per buscar anonimat, per buscar una línia de comunicació
segura, per sabotejar un contrincant o fins i tot per exercir el xantatge o fer ventes de
drogues a les parts més fosques d’internet. De les masmorres més profundes d’internet,
només us podem recomanar que si no teniu els coneixements tècnics per entrar-hi de forma
segura, que no ho feu. Internet no deixa de ser un aparador del que és el món, i per tant, als
carrerons foscos d’internet us trobareu tot allò que preferirieu no saber que existeix.

Per obtenir informació mitjançant mitjans tècnics podem trobar-hi tres grans famílies. La
primera, l’anteriorment comentada, mitjançant l’enginyeria social.

La segona, mitjançant l’accés físic a les dades de l’ordinador, ja sigui realitzant una connexió
per llapis USB, estil aneguet de goma, o bé fent un accés forènsic de la memòria o dels
sistemes. Com dit anteriorment al fragment de criptografia, tot element que circuli per un
dispositiu es pot accedir mitjançant la recuperació de les dades del seu interior.
La tercera, mitjançant l’accés remot. Amb la connexió a internet de tots els ordinadors, cal
recordar que és una part dels riscos a correr per fer circular la informació, la possibilitat que
en rere pla, un programa d’accés remot accedeixi a les dades, a la sessió en directe, o fitxers
compromesos. Poc a poc, podeu veure que tot es lliga, ja que accedir a un ordinador dona
l’informació per poder buscar més palanca de pressió per a exercir, per exemple a l’acció
d’un compromís. Un dels clàssics són els RAT, joc de paraules entre rata i Remote
Administrator Tool, un programa de gestió remota que permet convertir un ordinador en
zombie complet a disposició del furoner o pirata qui en tingui el control. Aquest tipus de
piratatge serà cada cop més comú a mesura que s’implementi el concepte de servidor extern
o núvol. Cal recordar que el que tothom anomena núvol, no deixa de ser l’ordinador d’una
altra persona o una altra empresa.

No podiem acabar sense parlar de Stuxnet. Stuxnet va ser un programa maliciós introduït als
PLC Siemens, generalment per sistemes electromecànics d’aplicació industrial i el sistema
operatiu Windows. Per casualitats de la vida (o no), i probablement per una sèrie d’errors
aleatoris (o no) , aquest programa maliciós va acabar infectant els PLC Siemens, i el sistema
operatiu Windows del programa nuclear iranià, introduïnt-hi una disfunció que sabotejava
les centrifugadores d’enriquiment d’urani, creant un cacau d’enormes dimensions i un retard
al programa nuclear de molts anys. Probablement, podem especular que per dur a terme
aquesta operació hauran calgut tots els mitjans tècnics d’enginyeria social, accés físic en
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algun moment als elements PLC de Siemens abans de ser instal·lats per injectar-hi el codi, i
finalment la propagació en remot per maximitzar els danys. Aquesta operació ha marcat un
abans i un després en l’ús dels sistemes de ciberseguretat, ja que fins llavors s’havia utilitzat
només com a sistema per a l’obtenció d’informació amb mitjans tècnics Stuxnet va marcar
un abans i un després, ja que va demostrar que els sistemes de l’àmbit ciber poden ser
també utilitzats com a armes ofensives. I com a tals, les eines ciber tenen un factor de
devastació només inferior al de les armes nuclears i les armes NBQ.

I abans que em foti fora la senyora de les amanides :

Seguiu alimentant la vostra curiositat, seguiu practicant, seguiu aprenent, seguiu
esforçant-vos. Som els afortunats que disposem de tot el coneixement de la humanitat a
un clic, no tinguem recança a fer-ne ús.
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7 - Aspectes socioculturals de la creació de les
forces de defensa d’un nou Estat
Els casos d’Holanda, Anglaterra i Dinamarca

Diana Coromines i Calders
Quins aspectes i processos socioculturals influeixen en la creació d’un exèrcit modern? Fins a
quin punt hi intervenen els conceptes de nacionalisme i identitat? Com hi influeixen l’esperit
comercial, el protestantisme, el cosmopolitisme, el benestar i progrés econòmic d’una nació?
En aquest article analitzo de quina manera tots aquests aspectes interactuen històricament i
determinen la creació d’unes forces de defensa amb unes característiques i tarannà propis,
amb trets en comú i diferències clau que fan perdre o guanyar guerres però que, sobretot,
van lligats a l’instint col·lectiu organitzat de preservar un benestar i identitat col·lectiva i a la
supervivència de l’estat.
Per fer-ho, em centraré en els casos d’Holanda, Anglaterra i Dinamarca. El cas de les
Províncies Unides és el més clar: quan s’independitzen de l’Imperi hispànic a final del segle
XVI ràpidament esdevenen una potència comercial i naval, fins a consolidar-se durant el
segle XVII com la primera potència marítima d’Europa i del món. El ràpid progrés econòmic i
comercial alimenta, com veurem, el seu desplegament com a gran potència naval, en un
cercle virtuós que enforteix el nou país independent i el situa. Els casos d’Anglaterra i
Dinamarca ens són útils perquè, tot i que no van directament lligats a la creació d’un nou
estat i ja disposen de forces armades, més o menys a la mateixa època que les Províncies
Unides comencen a expandir-se com a poder naval, engeguen un procés de
professionalització de l’exèrcit que té a veure amb la competència nacional i la supervivència
dels estats. La refundació dels exèrcits danès i anglès per modernitzar-los i avançar en el
domini del bàltic en un cas i de la conquesta de les Índies Orientals i Occidentals en l’altre,
marca un abans i un després en la història de tots dos països i és indestriable del seu procés
de democratització i de l’esperit nacional.
L’objectiu d’aquest article és descriure i analitzar aquests tres casos per veure quins factors
fan de «trigger» en la creació o professionalització de les respectives forces de defensa i en
quin context històric es produeix, per després fer una abstracció dels factors socioculturals
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que hi van associats i veure què tenen en comú. Què mou aquests tres pobles a armar-se -o
armar-se millor- consolidant-se com a potència militar?
El cas holandès
Anem a l’embrió de la fundació d’Holanda: les revoltes que van començar al nucli d’allò que
en aquell moment era el centre de les Disset províncies: Flandes. Quan Felip II puja al tron,
de seguida queda palès que el seu estil de fer política serà molt diferent al que havia
practicat el seu pare. Carles V s’havia educat als Països Baixos i entenia i contemporitzava
amb la mentalitat mercantil i l’esperit pactista. Felip II, en canvi, aviat convertirà la política
d’espoli calculat dels seus predecessors en un saqueig groller de la caixa comunal per
finançar els Tercios de Castilla. L’any 1565 comencen les revoltes, amb epicentre a Anvers,
que en aquell moment és un focus de pensament lliure, edició, art, llibertat religiosa i poder
mercantil, i Felip II hi respon amb repressió i execucions. Les revoltes es repeteixen fins que
el 1581, les Províncies del Nord, que passaran a ser les Províncies Unides, s’alliberen de la
monarquia hispànica.
Anvers, però, i els comtats rebels del sud, queden sota domini hispànic perquè la noblesa
valona tanca files amb la monarquia hispànica. En poc temps hi ha una fuga de capital humà
(especialment mercaders) cap al nord, sobretot a Amsterdam i Leiden, que ràpidament
enforteixen el nou estat com a pol industrial i comercial. Amsterdam agafa el rol que fins
aleshores havia desenvolupat Anvers, i amb la llibertat que els dóna haver-se independitzat
de la monarquia hispànica, les Províncies Unides porten aquest rol fins a un extrem de
brillantor que enlluerna Europa i tot el món: en poc temps es converteixen en el poder
comercial i marítim més gran d’Europa i Amsterdam el centre del comerç mundial. Aprofiten
tota l'expertesa i capital humà i econòmic d’Anvers per créixer com a potència naval i
«humiliar» la monarquia hispànica.
El 1594 les Províncies Unides ja creen la Compagnie van Verre («la companyia de les terres
llunyanes»), i la seva flota s’endinsa cada cop més en el monopoli portuguès a Indonèsia, a
les Illes Moluques i a la costa africana occidental, on s’inicien en el tràfic d’esclaus. Amb
l’enfortiment comercial i millora de l’economia poden començar a invertir en les forces de
defensa, i l’exèrcit esdevé un dels més avançats d’Europa en termes tècnics -tret de la
Marina, que encara no està unificada i té cinc almirallats.
Quan Felip III decideix posar fi a la política de comerciar amb l’enemic, els holandesos ho
aprofiten per enfortir el seu comerç directe amb l’Orient i el 1602 funden la Companyia de
les Índies Orientals Unides, que en certa manera és l’embrió de la força naval conjunta.
Stephen Alford explica a London’s Triumph que això posa els anglesos en guàrdia i esperona
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
71

l’elit de Londres a enfortir les seves expedicions comercials. Quan Felip III s’adona que amb el
boicot a les Províncies Unides hi surt perdent, aixeca el veto. Això no fa altra cosa que
multiplicar la força del nou estat: sense el veto de la monarquia hispànica i amb l’enfortiment
previ del comerç directe a l’Orient, Holanda viurà un rellançament espectacular de l’activitat
comercial.
L’any 1639, a la batalla de Downs -en el marc de la guerra dels 30 anys- els holandesos fan la
primera línia de batalla de la història i guanyen, tot i que la proporció de naus és de 3 a 1 en
contra seu. Aquesta gran victòria de la marina holandesa -que va ser un desastre per a la
monarquia hispànica perquè al mateix temps també va haver de recular davant dels
holandesos en una expedició que havia enviat al Brasil- marca l’inici de la decadència de
l’imperi hispànic, com explica Peter Padfield a Maritime Supremacy and the Opening of the
Western Mind.
Però com esdevenen el primer poder marítim de l’era moderna, les Províncies Unides? El seu
poder militar és resultat i alhora causa del seu poder comercial i superioritat industrial, i
viceversa. És difícil de dir què va primer, però segons Padfield, abans que res esdevenen una
nació comercial pionera. S’independitzen, creixen comercialment, es consoliden com a poder
financer i a partir d’aquí s’enforteixen militarment per poder protegir en primera instància el
seu comerç i, per tant, allò que els permet ser com són.
I com són els holandesos, a mitjan segle XVII? Què els caracteritza des d’un punt de vista
social i cultural? Amsterdam agafa, com dèiem més amunt, el relleu a Anvers. La primera
borsa europea s’havia creat a la ciutat portuària del Schelde per excel·lència el 1515; un
segle més tard, el 1608, es funda la borsa d’Amsterdam, que s’inspira en la d’Anvers, i un any
després es crea el Banc de Comerç d’Amsterdam, que dóna més crèdit i a uns interessos més
baixos que la majoria de països. És una plataforma d’estabilitat financera -garantida pel seu
caràcter públic i per uns supervisors de prestigi- que permet finançar grans operacions i
empreses comercials. El banc i la borsa són un hub del comerç mundial: és el lloc on
acudeixen els mercaders que necessiten assessorament legal, comercial, tècnic; en aquest
gran centre cosmopolita que funciona al marge de races i diferències socials, qualsevol
necessitat relacionada amb el comerç marítim pot ser satisfeta.
Amsterdam aviat és coneguda arreu per les llibertats que un ciutadà hi adquireix per
naixement.
És un focus d’activitat intel·lectual, d’expressió i pensament independent, on comença a
funcionar (de manera semblant a Anglaterra) la meritocràcia. Hi ha un cert esperit
anti-jeràrquic i una diversitat religiosa poc comuna en altres ciutats europees. Els calvinistes
conviuen amb catòlics i jueus (que aquí no viuen en guetos) i tota mena de sectes.
Societat d’Estudis Militars de Catalunya
www.estudismilitars.cat
72

Evidentment, no és una democràcia política: la gent no pot votar el que vol, però l’autoritat
està descentralitzada en cambres i assemblees consultives i el poder judicial és independent
dels governants. La premsa és lliure, hi ha una gran activitat editorial en totes els llengües
europees i les dones gaudeixen d’una autonomia única a Europa. La dona, per dir-ho en
paraules de Padfield, és el centre d’una «democràcia social». És el nucli i àrbitre de la família,
de la solidaritat i la llibertat, però alhora experimenta -no deixa de ser una societat calvinistauna certa incomoditat davant les fites de luxe i benestar que han assolit col·lectivament.
Aquesta incomoditat es destil·la sovint a través de la intolerància respecte els qui traspassen
els límits de la família, la castedat, la temença a Déu. En tot cas, la llibertat que caracteritza
la societat holandesa aixeca un gran interès entre els anglesos i els danesos -aquests últims,
per cert, seran aliats seus durant tot el segle XVII. En canvi, els continentals ho consideren un
focus de promiscuïtat intel·lectual i religiosa i una amenaça per a l’ordre.
S’hi cultiva el que Simone Weil en diria un esperit cívic amb èpica, que és l’única manera de
donar un sentit profund al civisme. I això lliga amb el fet que, com diu Padfield, Holanda
esdevé en aquesta època un «true maritime power», perquè és comercial i naval, militar. No
és només un «first-class army» i prou com el que té Anglaterra, perquè al darrere hi ha una
aliança sòlida entre governants i mercaders, i en general entre líders polítics i poble que,
malgrat les diferències socials que els separa, van a la una en aspectes clau com per exemple
la llibertat que han de tenir els comerciants -que veuen com la base de l’economia i el
benestar- o l’orgull de ser holandesos.
Aquest sentiment nacional i identitari cohesiona la societat entorn d’una cosa més gran que
l’anècdota petita del dia a dia de l’activitat comercial; els impulsa a treballar més enllà del
gaudi personal, més enllà de l’individu -al cap i a la fi, la llibertat individual ha d’anar
acompanyada d’una cosa més gran perquè tingui sentit- i en favor d’allò que signifiquen les
Províncies Unides en el pla col·lectiu i individual. I això també marca el conjunt de valors
sobre el qual es creen unes forces de defensa que guanyaran -malgrat que són inferiors en
nombre de naus i en el pla tecnològic- les tres guerres angloholandeses que es tenen lloc en
el decurs del segle XVII.
El cas anglès
Més o menys en aquesta època, potser una mica més tard -a mitjan segle XVII- els anglesos
professionalitzen el seu exèrcit. Comencen a fer-ho en el marc de la Commonwealth
d’Anglaterra de Cromwell, a final dels 40 del segle XVII. Londres, seguint les passes
d’Amsterdam, havia fundat la seva East India Company el 1600. Per als primers viatges
s’havia inspirat en el llibre on l’holandès Huygen van Lindschotten descrivia amb detall
Madagascar, Sumatra, Java, amb mapes i indicacions dels llocs on es trobaven les espècies.
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Cap al 1615 s’havia convertit en un centre d’importació i exportació de béns: tenien
fàbriques i centres a Surat, Bantam i al Japó. Així i tot, cap a mitjan segle hi ha la percepció
que Anglaterra torna a quedar per darrere d’Holanda en el terreny econòmic i comercial;
arreu on miren, els anglesos hi veuen naus holandeses.
Aquesta professionalització que posa en marxa Cromwell ve de la necessitat de protegir el
comerç anglès dels vaixells corsaris reialistes i, sobretot, de defensar-se dels atacs estrangers
a favor d’aquestes forces reialistes (Guillem II d’Orange està casat amb la filla del rei anglès
executat; en part és per això Carles II s’exilia a Holanda). Hi ha el temor que els orangistes,
amb els reialistes anglesos i l’ajut de França, conspirin per restaurar la monarquia. Els
parlamentaris, que durant les guerres civils angleses ja agafen les regnes d’una Marina
anglesa, la de Carles I, que tenia importants vaixells de guerra -molt més grans i potents que
els dels holandesos-, després de la guerra continuen invertint-hi i ampliant la flota, i
engeguen tota una remodelació naval per blindar el seu poder comercial, fer-se més forts
davant d’Holanda i, també, per protegir l’Estat.
El 1650 Cromwell proposa a les Províncies Unides una unió política i militar governada des
de Londres, però els governants holandesos declinen: no s’han guanyat els monopolis
comercials a pols per ara plegar-se a les directrius d’Anglaterra. Llavors comencen les
tensions i una lluita cada cop més oberta entre anglesos i holandesos, on el sentiment
nacionalista d’uns i altres juga un paper molt important. De fet, com explica Stephen Alford,
tot el capital de l’empresa de les Índies Orientals a Anglaterra l’ha aixecat l’elit mercantil i
política de Londres pensant en clau d’«honor» de la nació anglesa i en termes de competició
respecte dels holandesos. A Londres, tothom sap qui és el seu competidor a les Índies.
Aquest sentiment nacionalista és inflamat per l’elit mercantil anglesa, que es dedica a
distribuir pamflets on denuncien les atrocitats comeses per la Vereenigde Oostindische
Compagnie, com per exemple l’episodi de la massacre d’Amboina a les Illes Moluques l’any
1623, en què la companyia de les Províncies Unides havia executat deu mercaders anglesos.
El 1651 els anglesos capturen cent vint-i-sis vaixells holandesos (al canal de la Mànega, al
mar d’Irlanda, al Carib), i a principi de l’any següent en capturen trenta més. Les Províncies
Unides es preparen per a la guerra, que els agafa una mica per sorpresa: des de la fi de la
guerra amb Espanya han venut vaixells i han abaixat la guàrdia. Els anglesos tenen una flota
més nombrosa, potent i moderna.
L’espurna que fa que la guerra esclati és la declaració, per part d’Anglaterra, de la seva
sobirania al Canal de la Mànega; així comença la primera guerra angloholandesa. La
superioritat naval dels anglesos fa que en aigües europees -al Mar del nord i Canal de la
Mànega- els holandesos perdin. Ara bé; fora de casa, els holandesos continuen sent els reis.
Amb l’ajut de Dinamarca, tanquen la mar Bàltica als vaixells anglesos, i també bloquegen el
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Mediterrani. A les Índies orientals continuen sent-hi els amos i senyors. Els anglesos, per
altra banda, no disposen dels recursos financers dels holandesos i tenen problemes per
sufragar la continuació de la guerra; aquest serà, de fet, un problema recurrent a les guerres
amb Holanda. El 1653 ja estan disposats a pactar la pau, que finalment es signarà el 1654 a
Westminster, quan Cromwell ha dissolt el parlament, s’ha erigit en Lord Protector i somia
una unió de repúbliques protestants. La pau té com a fonament els interessos mutus de
preservar les respectives repúbliques contra els reialistes els uns, i contra els orangistes els
altres. Reialistes i orangistes conspiren. Els reialistes anglesos miren d’aconseguir el suport
dels orangistes holandesos i de França; volen emular l’absolutisme francès de Lluís XIV. Més
enllà d’aquest interès mutu, però, les raons de fons no es tracten. I quines són, les raons de
fons, en definitiva? La pulsió d’uns i altres d’expandir-se i d’aparèixer al món com una gran
potència, que continua sent-hi i fa que la pau es tanqui en fals.
En els deu anys que passen fins a les guerres següents, les Províncies Unides continuen
expandint-se com a potència marítima al món, a través de la VOC (la Companyia de les Índies
Orientals) i la WIC (la Companyia de les Índies Occidentals). Mentrestant, a Anglaterra Carles
II és restaurat, però els motius per desafiar Holanda no han desaparegut: els anglesos
continua sentint-se humiliats, i cap al 1664 ataquen posicions holandeses a l’Àfrica i Amèrica.
Entren a la costa occidental africana per trencar el monopoli del comerç dels esclaus, i a
Amèrica del nord prenen Niew Amsterdam, que passa a ser New York. El 1665 esclata
formalment la guerra; els holandesos ara estan més preparats, tenen unes naus més
pensades per fer la guerra que no per protegir el comerç. Es repeteix el que ja ha passat a la
primera guerra: Anglaterra guanya a casa, en aigües europees, però als dominis d’ultramar
continuen senyorejant-hi els holandesos. Els anglesos, per altra banda, tornen a tenir
problemes financers: Carles II té les arques buides i això l’obliga a contreure deutes a curt
termini a un interès molt alt. El parlament ho percep com un caprici i una mala gestió, de
manera que només li aproven petites quantitats que amb prou feines li permeten eixugar els
deutes.
És en aquesta situació tan delicada en què es troba la corona anglesa, que no sap com
fer-s’ho per finançar la continuació de la guerra, que té lloc la desfeta del 12 de juny de 1667,
quan els holandesos entren al Tàmesi i al Medway, cremen diversos vaixells i sembren el
pànic entre la població. Aquest pànic l’explica molt bé el dietarista Samuel Pepys:
13 de juny de 1667. Amb prou feines m’havia llevat que ja m’ha arribat la
confirmació de la trista notícia que els holandesos han capturat el Royal Charles i en
tenen el comandament (en Pett l’hauria hagut de portar riu amunt, tal com li havíem
manat reiteradament; es mereix que el pengin per no haver seguit les nostres
instruccions). També han calat foc a diversos vaixells, i es veu que ja hi ha una altra flota
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holandesa al meandre
de Hope. En resposta a aquestes notícies, el rei i el duc de York
són al Tàmesi (a l’alçada del Pont de Londres) des de les 4 del matí, supervisant
l’enfonsament de diversos vaixells nostres a Barking Creek i en altres llocs per barrar el
pas als holandesos. En saber-ho, la por s’ha apoderat de mi fins a tal punt que he decidit
enviar el meu pare i la meva muller fora de la ciutat. Dues hores més tard han sortit amb
un carruatge cap a Brampton, duent 1300 lliures en or amagades en una bossa de viatge.
Prego a Déu perquè arribin sans i estalvis i puguin amagar els diners en un lloc segur,
però el cas és que estic mort de por. Després que ells marxessin m’he quedat molt
intranquil pel que fa a la resta de diners; no sabia què fer-ne. En W. Hewer ha anat a cal
Backwell i n’ha obtingut 500 lliures, però ara mateix els banquers no donen l’abast i
aviat faran fallida. La gent els va a veure a centenars, per treure els seus estalvis, i ells
responen: «el pagament serà efectiu d’aquí a vint dies; torni llavors i li pagarem».
D’altres fan veure que compten els diners i s’equivoquen expressament per tal de
començar de nou el recompte i, així, guanyar temps. Ahir no vaig poder canviar la meva
plata per 200 monedes d’or, perquè les havien venut totes a 24 i 25 xílings la peça.

Aquest episodi és clau per entendre la diferència de corrent de fons, d’identitat nacional,
entre anglesos i holandesos, i explica per què van tornar a guanyar els segons tot i que els
altres tenien més vaixells, més grans, i més ben armats. Padfield il·lustra aquesta diferència
així: mentre que els holandesos, quan van mal dades, tanquen files contra l’enemic exterior,
els anglesos corren a cal banquer a treure els estalvis. Els holandesos, en lloc de mirar de
salvar el petit patrimoni de cadascú, haurien corregut a invertir-lo a la guerra per salvar el
patrimoni de tots, que és aquesta societat que hem descrit abans: lliure, amb un benestar
molt considerable per a la majoria, i amb un sentit agut de la importància de preservar els
actius mercantils i navals (per tot allò que representen), que mana per damunt d’altres
interessos.
Igual que els grans dietaristes anglesos del segle XVII i XVIII posen l’individu al centre de tot,
l’art holandès de l’època també: es deixen de pintar motius religiosos i agafa importància el
retrat, que trobem no només en cases de prohoms sinó de manera més o menys transversal,
també, en cases més humils. Com hem descrit abans, a les llars holandeses -fins i tot les de
classe baixa- hi ha una abundància de tot molt superior al que tenen la gran majoria de llars
europees. La diferència respecte les elits és de qualitat, no de quantitat. Vesteixen i mengen
(en termes nutricionals) igual de bé, llegeixen (l’alfabetisme és generalitzat i Amsterdam és
un gran centre d’edició) i tenen accés a l’art.
Potser aquest tret distintiu de la societat i identitat holandesa que apel·la a la col·lectivitat
de forma tan transversal (i que dóna al sentit cívic una èpica que va més enllà de l’individu
concret) és el que li dóna l’impuls que li permet elevar-se per damunt de potències superiors
en nombre i sofisticació bèl·lica.
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El cas danès
L’exèrcit danès es funda el 1614, després de la guerra de Kalmar entre Dinamarca-Noruega i
Suècia. Tot i que Dinamarca recupera els territoris noruecs que Suècia li disputava al nord, a
Lapònia, la guerra no acaba amb una victòria total dels danesos perquè cap al final el rei no
té prou fons per pagar els mercenaris i, com a resultat, Suècia guanya el dret de comerciar
lliurement a l’estret d’Øresund, que connecta la mar Bàltica amb la mar del Nord. A partir
d’aquí, Dinamarca, que fins aleshores havia ostentat el dominium maris baltici, veu com
perilla no només el seu poder a la Mar bàltica sinó la seva mateixa existència. Durant tot el
1600 hi ha una lluita entre Dinamarca i Suècia per la supervivència dels respectius estats.
És llavors, després de la guerra de Kalmar, que Cristià IV decideix crear dues companyies
d’infanteria i comença a organitzar un exèrcit regular, professional, finançat amb impostos,
amb soldats que reben formació reglada i tenen un sou fix. En el marc d’aquesta
remodelació, projecta una nova ciutat dins la ciutat, a Copenhaguen, amb dues-centes cases
per acollir els membres de la Marina i les seves famílies. Un cop acabat de construir, el 1639,
va ser un barri absolutament pioner en termes socials i urbans; sovint s’ha dit que és
l’embrió de l’estat del benestar danès. Una part de l’exèrcit viu encara avui a Nyboder i
Kastellet (la Ciutadella), al centre de la ciutat. Viure a Nyboder al segle XVII era un autèntic
privilegi; mentre la ciutat era un pou de misèria i insalubritat, a Nyboder els carrers estaven
nets, hi havia escola i església, i els membres de la flota tenien totes les necessitats cobertes.
Cap al 1660 l’exèrcit danès ja està del tot professionalitzat, amb unitats perfectament
organitzades i administrades amb recursos suficients. El 1701 es funda l’Acadèmia naval, que
avui és la més antiga en actiu del món.
Que Dinamarca no guanyés del tot la guerra de Kalmar va permetre a Suècia recuperar-se i
contraatacar en les dècades següents, especialment a la Segona guerra nòrdica (a mitjan
segle XVII), on els danesos perden territoris importants: Skåne, Halland, Blekinge. Amb la
Gran guerra del nord (1709-1720) es crea un cert equilibri entre totes dues potències, que
s’aguanta durant tot el segle XVIII en una mena de guerra freda. En relació amb la quantitat
de població, l’exèrcit danès és en aquell moment un dels més grans d’Europa.
És aquest mateix exèrcit que, modernament i després de passar desapercebut durant més
d’un segle (des de la derrota de 1864 a la Segona Guerra d’Schleswig i posteriorment la del 9
d’abril de 1940, en què les forces alemanyes els van derrotar en poques hores) fent una
política de defensa de perfil baix, torna a agafar impuls i el 1994 crea la Brigada Danesa
Internacional. En aquest marc, l’exèrcit danès participa en operacions internacionals amb
l’OTAN, i comença a desenvolupar un rol que no es limita al de peacekeeper que ajuda i
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observa sinó que també té un paper actiu, ofensiu, cosa que demostra a Bòsnia, a
l’Afganistan i a l’Iraq.
Hem de recordar que aquest exèrcit neix de l’impuls, a principi del segle XVII, de crear una
defensa sòlida per preservar l’existència del país; l’impuls de prendre’s seriosament aquesta
defensa i el país mateix. Per això Cristià IV funda el barri de Nyboder, perquè la flota estigui
ben alimentada i ben cuidada, amb la idea que comenci a funcionar-hi una mínima
meritocràcia: els nens, a mesura que es fan grans, són destinats allà on poden fer més servei
d’acord amb les habilitats que demostren a l’escola. Aquest també és un dels factors que
expliquen que l’exèrcit estigui tan ben incardinat en la identitat danesa: neix en paral·lel amb
un dels factors amb què més s’identifiquen els danesos; l’igualitarisme, l’estat del benestar,
la justícia social. I la societat danesa té clar que aquests valors no es defensen només amb
paraules.
Conclusions
En tots tres casos hem vist com la creació d’unes forces de defensa o la seva refundació va
lligada a la supervivència estatal. En el cas d’Holanda, les forces armades són al cor mateix
del seu alliberament de la monarquia hispànica i estan directament relacionades amb la
necessitat de preservar el comerç i tot allò que l’activitat comercial significa en termes de
progrés econòmic i benestar per a la població. A Dinamarca, la professionalització que posa
en marxa Cristià IV té a veure amb l’amenaça de Suècia i la disputa pel domini bàltic; això
posa en perill la seva mateixa existència -com es veurà a la Segona guerra del nord, on té una
pèrdua important de territoris. A Anglaterra té a veure amb l’impuls de blindar la nova
república i protegir-la de l’amenaça no només d’Holanda (amb els orangistes esperant el
moment de recuperar el poder) sinó també de la França de Lluís XIV; hi ha el perill que les
dues potències s’aliïn i facin caure la república i l’exèrcit es posa al servei de combatre
aquesta amenaça.
Especialment en els casos d’Holanda i Dinamarca, la creació i fundació dels respectius
exèrcits té a veure amb la preservació de la llibertat i d’uns valors compartits àmpliament,
molt preuats per la societat de classes socials. En el cas d’Anglaterra té més a veure, com
dèiem, amb l’objectiu de protegir el nou règim de l’interès que tenen potències estrangeres
a fer-lo caure. És cert que la república de Cromwell de seguida es converteix en un
protectorat, però els valors del parlamentarisme acaben vencent; la llavor democratitzadora
de les guerres civils deixen empremta (no és una guerra de classes sinó d’idees). Per això, tot
i que es restaura la monarquia ja el 1660, el rei mai més no podrà tornar a entrar a la Casa
dels Comuns. Ser anglès també vol dir això: hi ha unes llibertats que cal protegir, i la millor
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manera de fer-ho és amb un exèrcit que pugui disputar a Holanda l’hegemonia que està
conquerint a Orient i Occident.
En tots tres casos trobem, a l’embrió de la creació o professionalització de les forces
armades, els següents factors històrics i culturals: un esperit de poble comerciant, el
protestantisme -que va de bracet amb un alt grau d’alfabetisme- i el nacionalisme. Els
moviments protestants, explica Alford «have the power to challenge not only the Catholic
Church but also the authority of kings and princes». Allò que porta els holandesos a
rebel·lar-se contra els Habsburg és una combinació de fe, creença religiosa i sentiment
nacional. Perquè com explica Yoram Hazony a The virtue of nationalism, el tipus d’adhesió a
Déu que neix amb la Reforma i que es basa en el respecte a les nacions i l’autodeterminació
és una forma de desafiar les forces imperials; hi ha unes dinasties multinacionals que neguen
aquests drets i la Reforma, en certa manera, els combat.
D’altra banda, aquest principi de llibertat nacional -amb el progrés econòmic, avenços
científics i benestar que hi van associats- es considera clau per a un món més just i divers.
Comença a estendre’s una concepció de cosmopolitisme liberal contraposada a la de
l’imperialisme, basada en la imposició d’una visió del món que s’autoconsidera superior a les
altres. Cal precisar, però, que sovint és un cosmopolitisme més d’idees que de fets, i en
aquest sentit Padfield explica molt bé la part d’hipocresia que conté, com ara el tràfic
d’esclaus o les atrocitats comeses en els períodes colonials.
La creació o refundació d’aquests exèrcits coincideix, en tots tres estats -a final del segle XVI i
en el decurs del segle XVII- amb el naixement d’una identitat col·lectiva que va lligada a la
consciència nacional i a la prosperitat econòmica. És difícil de dir quin dels dos factors
apareix primer: la consciència de ser un mateix poble o el progrés econòmic i el benestar
que se’n desprèn? Segons Liah Greenfeld, després de la Guerra de les Dues Roses comença a
sorgir, entre els anglesos, la consciència de pertànyer tots a una mateixa comunitat nacional,
i això és més important que l’estratificació de classes: és un factor democratitzador i que
promou la meritocràcia (ser anglesos ens fa iguals, tothom és amo del seu destí, cosa que
obre un ventall de possibilitats riquíssim però alhora posa pressió a l’individu). Al mateix
temps, afavoreix la prosperitat econòmica perquè hi ha un motiu per fer diners més enllà de
l’ètica protestant: per a Greenfeld, a diferència del que postula Weber, a l’origen del
capitalisme no hi ha l’ètica protestant sinó el nacionalisme, aquesta «forma única de
consciència col·lectiva».
Segons Padfield, però, a Holanda el pes del calvinisme en la prosperitat econòmica és
igualment important: el benestar que floreix i es generalitza arran d’un poder comercial que
va creixent es justifica o destil·la a través uns valors calvinistes molt estrictes, dels quals la
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dona, com a àrbitre al si del nucli familiar, garanteix la puresa. Hi ha molta solidaritat i molta
llibertat per a l’individu, però poca tolerància fora de la família i de l’estricta observança de la
temença de Déu. Alhora, tanmateix, se senten molt orgullosos de ser holandesos justament
en virtut d’aquest benestar i aquests drets i llibertats tan amplis que han assolit, de manera
que la consciència nacional té un pes innegable en l’equació.
Pel que fa als danesos, la seva identitat té a veure amb l’imperi. Els danesos són un dels dos
grans imperis del nord; existeixen en certa manera per oposició als suecs, per uns valors
d’identificació fortament tribals i l’adhesió al luteranisme a partir del 1536. Quan perden
l’última part de l’imperi el 1864, reinventen la seva identitat centrant-se en la participació de
l’individu en l’espai públic a partir dels postulats de Grundtvig (que posa en circulació el
concepte de folkelighed o «comunitat compromesa»). En tot cas, els danesos tenen molt clar
que els valors amb els quals s’identifiquen -i dels quals en les darreres dècades han
demostrat que són bons representants- i la comunitat en la qual s’inscriuen són dignes de
preservar i cal defensar-los de manera assertiva, amb una política de defensa activa i
robusta.
En definitiva, doncs, la creació -o la professionalització de les forces de defensa per
convertir-les en un exèrcit modern- en els tres casos analitzats va íntimament lligada a
factors com la supervivència de l’estat, el poder comercial -allò que Padfield anomena «true
maritime power»-, a un alt grau d’alfabetisme, al protestantisme, el nacionalisme, l’esperit
cosmopolita, la identitat col·lectiva, el progrés econòmic i el benestar que hi va associat i,
finalment, a uns valors àmpliament compartits.
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Suma’t a l’equip!
La SEM no és un projecte ni una marca individual o de grup, pretén ser una entitat
estructurada, institucionalitzada i ha de sufragar-se i retre comptes davant la seva base
social, compromesa amb el projecte de l’entitat i les seves línies d’acció. Per a això oferim a
les persones que hi estiguin d’acord la possibilitat d’esdevenir socis. Els socis podran ser-ho
de tres formes diferents:
● Soci Col·laborador: Realitzarà una aportació de 100€/any. Els socis col·laboradors,
seran puntualment informats de les activitats de la SEM i cridats a participar en les
seves activitats.
● Soci Promotor: Realitzarà una aportació de 500€/any. Addicionalment a l’anterior, els
socis promotors seran cridats a participar en una activitat exclusiva a l’any.
● Soci Protector: Realitzarà una aportació de 1.000€/any. Addicionalment a l’anterior,
els socis protectors seran cridats a participar en dos activitats exclusives a l’any.

Formulari on-line https://www.estudismilitars.cat/associat/
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