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Clausewitz i la campanya de Suvórov
als Alps suïssos l’any 1799
Alois Camenzind
Nota preliminar
Hi ha parts importants d’aquest article que es fonamenten en una obra de Carl von Clausewitz sobre les campanyes de 1796 i 1799 a Itàlia i Suïssa que trobareu llistada a la bibliografia. També em baso en el meu llibre Maultiere machen Geschichte oder
Suworows Krieg in den Schweizer Alpen im Jahre 1799 [‘Les mules fan història o la
guerra de Suvórov als Alps suïssos l’any 1799’] i les fonts que s’hi citen.

1. Introducció
L’any 1799 el general rus Aleksandr Vassílievitx Suvórov va passar gairebé quatre setmanes a Suïssa. Després de marxes feixugues pel coll de Sant Gotard (fent marrada, en
part, pels passos de Lukmanier, Oberalp i Chrüzli), el de Kinzig, el de Pragel i finalment
el de Panix, els seus soldats van abandonar Suïssa l’octubre del mateix any. Dels prop
de vint-i-un mil soldats que havien entrat a Suïssa pel llac de Lugano procedents del
nord d’Itàlia, sols quinze mil homes van arribar a Chur el 10 d’octubre, dels quals només deu mil encara es trobaven en condicions de combatre.1
Aquests estralls cal atribuir-los a diverses circumstàncies. A més d’un pla de guerra
complicat i d’aplicació difícil, un relleu complex i el mal temps, hem de tenir en compte
el lliurament tardà i escàs de mules, que va endarrerir considerablement la partida des
de Taverne.2,3
Això va permetre als francesos, comandats pel general André Masséna, atacar per
separat les tropes russes del general Aleksandr Mikhàilovitx Rimski-Kórsakov i les tropes aliades del general Friedrich von Hotze abans no es poguessin unir a Suvórov, els
primers a la segona batalla de Zuric i els segons a la riba del Linth.4
Les batalles dels Alps suïssos es lliuraren sota el signe de la Segona Coalició i van
tenir una importància cabdal per a tota la guerra de 1799-1802. Clausewitz ho descriu
en aquests termes: «Arribem ara a les etapes més importants de tota la guerra, en què
1

Camenzind, Maultiere…, pàg. 17.

2
3

Criste, Erzherzog…, vol. 2, pàg. 124-125.
Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 144 (secció 7, cap. 77).

4

Camenzind, Maultiere…, pàg. 17.
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canvien enormement els papers dels comandants i dels exèrcits, es nomenen nous estrategs i s’obren nous escenaris bèl·lics.»5

2. Resum
Després d’aquesta breu introducció (1) i d’aquest resum (2), tractaré de l’entorn polític i
la imbricació de la campanya alpina de Suvórov en la guerra de la Segona Coalició (3).
A continuació, oferiré una visió panoràmica de la campanya, incloent els plans de guerra i la seva aplicació efectiva (4). Tot seguit abordaré les diferents opcions i valoracions
de Clausewitz (5), com també les incerteses i les controvèrsies relacionades (6). Per
acabar, presentaré una avaluació sumària i les observacions finals (7).

3. Entorn polític i situació inicial
La Revolució Francesa i la consegüent proclamació de llibertats públiques, com també
la caiguda de la monarquia i l’execució de la parella reial, havien desencadenat la guerra
de la Primera Coalició (1792-1797). En aquella contesa França s’havia enfrontat a una
coalició formada per Prússia, Àustria, Anglaterra i Espanya. Al principi els aliats duien
les de guanyar, però les victòries de França contra els austríacs al nord d’Itàlia —en què
es destacà un general jove i molt implicat: Napoleó Bonaparte—6 precipitaren la derrota
de la Coalició i el tractat de Campoformio l’any 1797.7 Aquell acord obligà a lliurar a
França Bèlgica i la riba esquerra del Rin a canvi de Venècia i parts d’Ístria i Dalmàcia. A
més, es constituïren un seguit de repúbliques germanes (Cisalpina, Lígur, Helvètica, Batava i Partenopea) amb què França desplegà i afermà el seu sistema d’estats satèl·lit.8
Com que França continuà practicant una política expansionista, aviat es creà una Segona Coalició amb el propòsit de restaurar els Borbons al tron de França. Aquella coalició la formaven Anglaterra, Àustria, Rússia, Nàpols, Portugal i l’Imperi otomà. Les
perspectives semblaven favorables perquè Napoleó es trobava a Egipte amb una part de
l’exèrcit francès i perquè la Coalició disposava de dos comandants molt capaços i
aguerrits: l’arxiduc Carles i Suvórov. D’altra banda, la flota anglesa, comandada per
l’almirall Nelson, infligí derrotes severes als francesos al Mediterrani.
La guerra de la Segona Coalició durà de 1799 a 18029 i presentà dos vessants completament diferents.10 Els principals escenaris bèl·lics foren, a banda de Suïssa, sobretot
el sud d’Alemanya, Itàlia i Holanda, però també cal esmentar el mar Mediterrani, Egipte
5

Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 74 (secció 7, cap. 68).

6
7

Gueniffey, Bonaparte…, pàg. 279 i seg.
Gueniffey, Bonaparte…, pàg. 413 i seg.

8
9

Camenzind, Maultiere…, pàg. 20-21.
Camenzind, Maultiere…, pàg. 27 i seg.

10 Camenzind, Maultiere…, pàg. 27 i seg.
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i Síria.
Durant el 1799 el desenvolupament de la contesa afavorí la Coalició. Al nord,
l’arxiduc Carles d’Àustria-Teschen obtingué victòries contra el general Jean-Baptiste
Jourdan a Ostrach i Stockach (sud d’Alemanya, maig de 1799), com també contra Masséna a la primera batalla de Zuric (al mes de juny). Al sud, a Itàlia, Suvórov obtingué
victòries contra el general Jean-Victor Moreau a Cassano a l’abril, el general Jacques
Macdonald a la riba del Trebbia al juny i el general Barthélemy Joubert a Novi a l’agost.
Després de reestructuracions desafortunades en tots dos escenaris bèl·lics per ordre de
les corts de Viena i de Sant Petersburg, els russos, comandats per Kórsakov, s’hagueren
de donar per vençuts davant Masséna a la segona batalla de Zuric, lliurada a finals de
setembre. Ni l’expedició de Suvórov a través dels Alps ni els diferents combats que lliurà serviren doncs per a res.
L’any 1800 estigué marcat per l’aparició del general Napoleó Bonaparte, que a acaballes de 1799 deixà el seu exèrcit a Egipte, derrocà el Directori i assumí el poder militar i polític amb mà de ferro. La derrota definitiva dels enemics de França es degué sobretot a la victòria de Napoleó a Marengo després de travessar el Gran Sant Bernat per
sorpresa i a la victòria de Moreau a Hohenlinden, juntament amb la sortida de Rússia de
la Coalició. La contesa acabà l’any 1801 amb el Tractat de Lunéville, que en essència
implicava reconèixer les condicions del Tractat de Campoformio de l’any 1779. Fins a
1802 Anglaterra no accedí a signar el tractat de pau.

4. La campanya de Suvórov als Alps: una panoràmica
L’any 1799 Suïssa fou l’escenari d’intensos combats. L’any anterior s’havia esfondrat la
feble Confederació helvètica. Malgrat la lluita heroica dels suïssos de l’interior, el país
fou ocupat per l’exèrcit revolucionari francès. Ambdós bàndols ràpidament reconegueren que Suïssa posseïa una importància cabdal gràcies als diferents passos que enllaçaven el sud amb el nord així com les regions del Tirol i Valtellina.
A Suïssa l’any 1799 va estar marcat pels combats als Grisons al març i a l’abril, els
aixecaments populars a l’interior del país i al Valais al maig, l’ofensiva austríaca i la
primera batalla de Zuric al juny, els reagrupaments dels aliats amb la substitució de les
tropes de l’arxiduc Carles per les tropes russes del general Kórsakov a Zuric, la segona
batalla de Zuric a finals de setembre, la campanya alpina de Suvórov entre setembre i
octubre amb la intenció d’unir-se a les unitats russes prop del llac de Zuric i la retirada
dels russos de Suïssa entre octubre i novembre.11

11 Camenzind, Maultiere…, pàg. 81 i seg.
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4.1. La situació inicial i el pla de guerra de Suvórov al campament d’Asti
Suvórov s’havia oposat a marxar cap a Suïssa i va deixar Itàlia a contracor, sobretot
perquè no era gaire clar si l’arxiduc Carles i els austríacs restarien prop de Zuric per
unir-se amb Kórsakov contra Masséna. Amb tot, Suvórov havia d’obeir les ordres de les
corts de Viena i de Petersburg.12,13
Després que l’arxiduc abandonés Suïssa, quan Suvórov arribà al quarter general
d’Asti a finals d’agost, es trobà la situació inicial següent: de part dels aliats14 hi havia
Kórsakov, amb el gruix de les forces (prop de cinquanta-tres mil homes) entre el Rin i
Zuric. Hotze es trobava amb el gruix de la seva unitat (prop de disset mil homes en total) entre Rapperswil i Walenstadt. A les seves ordres tenia Jelačić (entre Walenstadt i el
pas de Luzisteig), Linken (entre Luzisteig i Reichenau) i Auffenberg (a Mustér, “Disentis” en alemany). Aquest darrer fou posat sota les ordres directes de Suvórov i va participar en tota la campanya alpina a partir de Mustér. A més, cal comptar unitats més petites de l’exèrcit italià a la vall d’Aosta i la brigada Strauch amb prop de quatre mil siscents homes a la vall Leventina, que es quedà a la vall Bedretto, prop d’Airolo, per protegir el flanc.
Segons les dades de Von Reding,15 Suvórov mateix disposava de prop de vint-i-un
mil homes, dividits en dos cossos (el cos principal Derfelden, amb uns catorze mil homes, i el cos Rosenberg amb uns set mil homes), un xic de cavalleria (mules i cosacs),
artilleria (reorganitzada per a les muntanyes) i sapadors. Cal subratllar que havien promès a Suvórov prop de mil quatre-centes mules per a la campanya alpina, però al final
amb prou feines li’n van lliurar la meitat.16 Això, juntament amb els reagrupaments i la
provisió d’avituallament, va provocar un retard molt desfavorable per als plans de Suvórov.17
Les tropes franceses a Suïssa, sota l’alt comandament del general Masséna, es trobava dividides com segueix:18,19
L’ala dreta estava formada per la divisió Thureau al Valais i la divisió Lecourbe amb
tres brigades: Gudin a la zona del coll de Sant Gotard, la vall d’Ursern i el pas
d’Oberalp, Loison a la vall del Reuss i Molitor a la contrada de Glarus. La divisió Soult
es trobava entre Reichenburg i Horgen, mentre que al centre hi havia les divisions Mor12 Reding, Der Zug Suworows…, pàg. 18.
13 Camenzind, Maultiere…, pàg. 101.
14 Camenzind, Maultiere…, pàg. 100.
15 Reding, Der Zug Suworows…, pàg. 19.
16 Camenzind, Maultiere…, pàg. 48.
17 Camenzind, Maultiere…, pàg. 17.
18 Reding, Der Zug Suworows…, pàg. 15 i seg.
19 Camenzind, Maultiere…, pàg. 59 i seg.
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tier a la serra d’Albis fins a Birmensdorf i Lorges a la vall del Limmat entre Altstätten i
Spreitenbach.
L’ala esquerra constava de les divisions Ménard, Klein i Chabran, que es trobaven al
llarg del Rin des de Baden fins a Basilea, i Montchoisy a la Suïssa interior. A més, disposaven d’una petita reserva d’infanteria i artilleria.
Von Reding calcula que l’exèrcit de Masséna a Suïssa sumava un total de norantados mil homes aproximadament.20
Del pla de guerra de Suvórov n’existeix una versió en llengua alemanya. Això es
comprensible si es pensa que el cap de l’estat major de Suvórov, el coronel Weyrother,
era austríac, que el pla també s’adreçava als aliats de parla alemanya (Hotze i Auffenberg, entre d’altres) i que Suvórov —com es desprèn de l’entrada a Altdorf—21 tenia un
cert coneixement de l’alemany. Clausewitz, per la seva banda, és del parer que es tracta
d’una mala traducció del francès, com conclou pel “galimaties”22 que és en algunes
parts la traducció alemanya.23
És per això que en aquest article em baso en la versió francesa tal com es reprodueix
en la traducció francesa de l’obra de Clausewitz sobre aquesta campanya:24
«Circular del mariscal Suvórov als generals Hotze, Kórsakov i Linken
Asti, 5 de setembre de 1799
El 8 de setembre les tropes imperials de Rússia, que fins al dia d’avui estaven amb
l’exèrcit d’Itàlia, marxaran del Piemont per a anar a Suïssa. El dia 17 compto arribar
amb les tropes a Airolo, a aquesta banda del coll de Sant Gotard, que em proposo assaltar el dia 19.
Com que les tropes del coronel Strauch, les del príncep Victor Rohan i les del comte
Hadik han de participar en l’atac, serà molt necessari que els exèrcits d’ambdues corts
imperials, aplegats a Suïssa, facin un atac ferm, constant, simultani i combinat contra
totes les posicions de l’enemic. Sobretot l’ala esquerra, sota les ordres del baró de
Linken, aplegarà tots els mitjans i farà tots els possibles, si convé amb reforços i tot,
per a facilitar i protegir el pas del cos de l’exèrcit rus pel coll de Sant Gotard, la vall
alta del Reuss i la del Linth. Així, es podrà atacar l’enemic per l’esquena i impedir,
gràcies a l’arribada ràpida de l’ala esquerra de l’exèrcit imperial i a un avançament
coordinat, que l’enemic rebutgi el cos rus d’Itàlia destruint-lo per complet.
Com que no conec amb exactitud les posicions dels dos exèrcits imperials a Suïssa,
20 Reding, Der Zug Suworows…, pàg. 17.
21 Camenzind, Maultiere…, pàg. 165.
22 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 94 (secció 7, cap. 70).
23 Camenzind, Maultiere…, pàg. 102 i seg.
24 Clausewitz, La campagne…, pàg. 433-434.
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sinó només per informes superficials, haig de suposar que el cos de les tropes russes,
sota les ordres del general Kórsakov, es troba apostat entre Zuric i l’Aar, al llarg de la
riba dreta del Limmat, i que el cos de les tropes reials-imperials, sota les ordres del baró de Hotze, es troba entre el llac de Zuric i el de Walenstadt, passant per Maienfeld a
la vall del Rin fins a Mustér. Abans de res, haig d’esperar l’arribada de les tropes de
Hotze. M’agradaria que m’expliqués en persona, ja que coneix millor aqueixos verals,
on i com cal actuar. Així mateix, per part meva, tan bon punt s’hagi produït
l’agrupament de tropes, penso que no convindrà retenir més temps les tropes russes
d’Itàlia, que penetraran les dues ribes del llac dels Quatre Cantons, i que les de Linken
i Hotze penetraran entre els llacs de Zuric i Zug, i finalment s’aplegaran totes les tropes
russes del general Kórsakov prop de la riba dreta del Reuss baix i de l’Aar. Aquesta és
l’única maniobra que pot assegurar un resultat decisiu per a les operacions ulteriors.
M’afanyaré a informar-vos des de Bellinzona de l’arribada de la columna de tropes
russes d’Itàlia, i és també a Bellinzona a tot tardar, si és que no ho podeu fer més aviat
per la ruta de Novara i Varese, que m’haureu d’informar mitjançant correus de la posició i la força de totes les tropes, tant russes com reials-imperials, que es trobaran aplegades a Suïssa, com també de les posicions de l’enemic, les seves forces i llur distribució. També desitjo que els generals baró de Hotze i Linken em comuniquin llur opinió i
llurs coneixements locals sobre el terreny i la manera de fer la guerra en aqueix país,
bo i indicant com es podria acomplir de manera útil i eficaç la coordinació ràpida de
totes les tropes que ja són a Suïssa i de les que hi fan cap des d’ací. Així, em trobaré en
posició de preparar el meu atac i d’establir-ne el dia i l’hora més adients.»
Clausewitz parteix de la base que la idea d’aquest pla d’atac prové de l’estat major austríac (coronel Weyrother), que estava a disposició de Suvórov després que el tsar Pau I
hagués prohibit els estats majors en el seu exèrcit. La redacció, però, seria obra de Suvórov mateix o d’algú del seu entorn immediat. També apunta que, d’acord amb
l’arxiduc Carles, hi hauria un pla força més precís del 10 de setembre, segons el qual
Suvórov volia assaltar el coll de Sant Gotard el dia 24 per ser a Altdorf el dia 25 i a
Schwyz el 26. El dia 27 volia avançar contra Lucerna des d’allà i, simultàniament, passant per l’altra riba del llac via Engelberg.25
A la postdata26 recomanava expressament als austríacs que fessin servir el temut atac
amb baionetes dels russos, convençut que els atacs serien «un gran èxit i molt poc cruents». A tal efecte calia dedicar a la instrucció alguns oficials del cos Kórsakov, els
quals ja estaven familiaritzats amb aquesta mena d’atac.

25 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 97 (secció 7, cap. 70).
26 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 96-97 (secció 7, cap. 70).
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4.2. El pla de guerra de Masséna, el seu contrincant
El Directori havia tornat a empènyer Masséna a accions ofensives. Després que
l’arxiduc Carles hagués marxat de Suïssa amb les seves tropes i hagués estat reemplaçat
per Kórsakov i una unitat russa, la situació li semblava més favorable, tot i que no coneixia les intencions de la Coalició. Volia avançar directament contra Kórsakov i atacar
els russos estacionats a Zuric i a l’altra banda del Limmat amb quatre divisions (Mortier,
Lorges, Ménard i Klein). A més, el general Soult havia de fer recular Hotze fins a l’altra
banda del Linth i el general Lecourbe havia d’empènyer els austríacs cap a Mustér passant pel pas d’Oberalp.27,28
L’adversari directe de Suvórov era doncs el general Claude-Jacques Lecourbe, un
comandant de divisió molt hàbil i capaç, com constaten tant Masséna29 com Jomini.30
Sense conèixer els plans de l’altre bàndol, ambdós contrincants havien previst començar el seu atac pràcticament al mateix moment. Masséna volia avançar el dia 25 de
setembre, mentre que Suvórov havia previst començar les seves accions ofensives entre
el 27 i el 28 de setembre.

4.3. El desenvolupament efectiu
El desenvolupament efectiu de la campanya suïssa de Suvórov es pot resumir així:31
Dia

Suvórov

Destacaments

Aliats

Setembre
15

Suvórov a Taverne

19

Cos Rosenberg a Bellinzona

20
21

Derfelden marxa des de Rosenberg marxa des
Taverne
de Bellinzona pel pas
de Lukmanier

22

27 Camenzind, Maultiere…, pàg. 118 i seg.
28 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 101 (secció 7, cap. 71).
29 Camenzind, Maultiere…, pàg. 55-56.
30 Claude Bernard, «Lecourbe vu par Jomini», Revue Militaire Suisse, vol. 124 (10, 1979), pàg. 425 i
seg.
31 Camenzind, Maultiere…, pàg. 122-123.
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23

Suvórov amb el gruix
de les tropes i Strauch
davant d’Airolo

Rosenberg a Tujetsch

24

Assalt al coll de Sant
Gotard

Rosenberg lluita al pas
d’Oberalp; Auffenberg
travessa el pas de
Chrüzli

25

Combat a Andermatt
pel túnel d’Uri

Agrupament de Rosenberg i Suvórov; Auffenberg a Amsteg

26

Marxa de Suvórov sobre Altdorf

Agrupament
Hotze mor a Schänis,
d’Auffenberg i Suvórov entre el llac de Zuric i
el de Walenstadt

27

Marxa a la vall de la
Muota pel pas de Kinzig

28

Gruix de les tropes a la
vall de la Muota

29

Rereguarda a la vall de
la Muota, consell militar i marxa de
l’avantguarda pel pas de
Pragel

30

Marxa del gruix de les
tropes pel pas de Pragel; primera batalla de
la vall de la Muota amb
victòria de Rosenberg
contra Masséna

Avanços i retrocessos
de Jelačić i Linken a la
contrada de Glarus

Octubre
1

Segona batalla de Zuric;
Masséna ataca Kórsakov

Segona batalla i nova
victòria de Rosenberg
contra Masséna a la vall
de la Muota
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2

Combats entre el gruix Retirada d’Auffenberg a
de les tropes i Molitor a la vall del Rin
la contrada de Glarus

3

Sortida de Rosenberg
de la vall de la Muota
cap a Glarus

4

Consell militar i sortida
pel pas de Panix

5

El gruix de les tropes és
a Elm

6-7

Al pas de Panix

8-10

A Glion (“Ilanz” en
alemany)

12

A Feldkirch

Tota la campanya havia fracassat no sols pels retards a Bellinzona i els problemes amb
l’avituallament, sinó també per culpa d’unes condicions meteorològiques complicades,
amb fortes plogudes al pas de Kinzig i nevades abundants quan travessaven el pas de
Panix, sense que Suvórov i el seu exèrcit fossin tanmateix derrotats.

5. Les diferents opcions i la valoració que en fa Clausewitz
Per a l’atac de Suvórov a Suïssa hi havia diversos eixos possibles. N’hi ha tres que
Clausewitz va analitzar en profunditat i que tot seguit tractaré amb més detall.32

5.1. El camí pel coll del Gran Sant Bernat
El camí més accessible des d’Asti, el punt de sortida, partia de la vall d’Aosta i travessava el coll del Gran Sant Bernat per a arribar al Baix Valais i al llac Léman. Un cop
allà, es recorreria tot l’altiplà suís (passant per Friburg i Berna, per exemple) per a atacar Masséna per l’esquena.
Com constaten diversos autors,33,34 aquesta variant fou sospesada seriosament. Que
finalment fos rebutjada es pot atribuir a diverses raons.35 D’una banda, hauria estat pràc32 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 92 i seg. (secció 7, cap. 70).
33 Hüffer, Der Krieg des Jahres 1799…, pàg. 315.
34 Nabholz, Schweizer Kriegsgeschichte, vol. 3, núm. 8, pàg. 100.
35 Camenzind, Maultiere…, pàg. 106 i seg.
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ticament impossible que els aliats fessin un atac conjunt, ja que avançar per l’oest de
Suïssa hauria pres massa temps. D’altra banda, per contra, Suvórov hauria tingut força
més mitjans a disposició perquè aquella marxa reeixís, cosa que en última instància
també hauria provocat que l’arxiduc Carles restés a Suïssa amb les seves forces.
Clausewitz descriu el pas pel coll del Gran Sant Bernat com una «desviació estratègica, és a dir, una que o bé pretén interrompre les línies d’enllaç més que no pas desembocar en una batalla, o bé que hi desemboca però no conjuntament amb les forces que es
troben davant del front enemic».36
També indica, amb raó, que «qualsevol operació al flanc estratègic dels francesos que
no desemboqués ràpidament en combats, sinó que tingués un efecte lent, representava
un gran perill per als aliats, puix que mentre ells esmerçaven un terç de les forces en una
operació lenta i incerta en aquell punt distant, el comandant francès podia fer valdre la
seva superioritat numèrica contra els comandants que tenia a prop, separats els uns dels
altres, com efectivament succeí».37
Jomini era d’una altra opinió,38 que Clausewitz critica clarament en les seves reflexions, com es desprèn d’aquesta observació: «Si l’autor dels informes de Jomini sobre la
marxa de Suvórov considerava que aquesta via era la millor, perquè Suvórov hauria entrat a Suïssa quaranta llegües per darrere de Masséna, llavors es tracta d’una d’aquelles
frases corrents en què l’autor no ha pensat res de concret, és a dir, cap efecte ulterior.»39
Encara que, a parer meu, fos un encert rebutjar la variant pel coll del Gran Sant Bernat, s’ha d’admetre que, si s’hagués pogut executar ràpidament i amb prou tropes, hauria pogut aconseguir un cert efecte sorpresa. En aquest cas, a més d’amenaçar la rereguarda francesa, també s’hauria pogut contemplar la recuperació del Valais, que l’any
1797 Napoleó ja havia considerat imprescindible per a l’enroc tan important entre Itàlia
i França.40

5.2. El camí pel coll de San Bernardino o pel de Splügen via Chiavenna
Diversos autors, entre els quals Clausewitz, assumeixen que el camí més senzill i probablement més segur fins a la vall del Rin hauria estat a través de Como, Chiavenna i el
pas de Splügen (o, en tot cas, pel de San Bernardino).41,42,43 En aquest cas, Suvórov hau36 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 193 (secció 7, cap. 82).
37 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 194 (secció 7, cap. 82).
38 Jomini, Guerres de la révolution, vol. XII, núm.7: «Piéces relatives à la campagne de Suwarof en
Suisse», pàg. 466.
39 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 197 (secció 7, cap. 82).
40 Diversos autors, Der Weg ins Grauholz [‘El camí cap a Grauholz’], núm. 10 de la col·lecció de la
Societat per a viatges d’estudis sobre història militar (GMS), Zuric: 1992, pàg. 5.
41 Camenzind, Maultiere…, pàg. 110.
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ria disposat de tota la seva artilleria, mentre que passant pel coll de Sant Gotard només
es pogué endur canons de muntanya lleugers, per a projectils de dues lliures.
D’altra banda, si s’hagués optat per aquesta variant i s’hagués tirat cap a la vall del
Rin, no s’haurien produït confrontacions directes amb els francesos fins a trobar-se amb
Hotze, tot i que l’agrupament de forces enemigues no va ser possible fins més tard. Tot
plegat hauria necessitat força més temps, perquè s’assumia amb raó que el camí pel coll
de Sant Gotard seria més ràpid (sense comptar combats intensos).44

5.3. El camí pel coll de Sant Gotard
Pel que fa al camí pel coll de Sant Gotard, Clausewitz assumeix que tenia dos objectius:
d’una banda, agrupar tropes separades i, de l’altra, atacar el flanc estratègic de la formació francesa.45
Aquest pla tenia diversos avantatges i inconvenients. Si semblava un bon pla era perquè es partia de la base que aquella ruta era la més ràpida i directa per a atacar Masséna
a la zona de Zuric. A més, amenaçaria el flanc de l’enemic i aconseguiria agrupar forces
ja al coll de Sant Gotard, mentre que en la variant de Splügen això no hauria passat fins
a ajuntar-se amb Hotze.46 En canvi, era un inconvenient que calgués guanyar primer el
pas de Sant Gotard (i també el d’Oberalp, per a assegurar una alternativa), ja que Lecourbe hi estava ben posicionat, tanmateix amb poques forces. A més, per aquell camí
només podien endur-se canons de muntanya de menor calibre i l’avituallament dels soldats i els cavalls també seria més complicat.47,48 Un altre risc que calia considerar era la
captura del túnel d’Uri i del pont del Diable, a la gorja de Schöllenen, si és que a Asti hi
comptaven. Si es trobaven el pont esfondrat, totalment destruït, això comportaria retards
considerables, o fins i tot podria obligar a triar una altra ruta, perquè no era gens fàcil
evitar aquella gorja.49
Un altre problema de pes era com es continuaria la marxa després d’arribar a la zona
d’Altdorf. Més avall, a la secció sisena, tornaré a aquest punt.
Cal subratllar que la tria de la ruta pel coll de Sant Gotard (incloent la desviació pel
pas d’Oberalp) no va recaure solament en el comandant en cap.50,51,52 Els austríacs van
42 Nabholz, Schweizer Kriegsgeschichte, vol. 3, núm. 8, pàg. 100-101.
43 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 192 (secció 7, cap. 82).
44 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 93 (secció 7, cap. 70).
45 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 200-201 (secció 7, cap. 82).
46 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 93 (secció 7, cap. 69).
47 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 93 (secció 7, cap. 69).
48 Camenzind, Maultiere…, pàg. 252.
49 Camenzind, Maultiere…, pàg. 162 i seg.
50 Camenzind, Maultiere…, pàg. 112.
51 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 93 (secció 7, cap. 69).
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influir en aquesta tria, sobretot l’estat major sota el comandament del coronel Weyrother. També cal tenir en compte els coneixements del terreny que posseïen els austríacs,
que en el transcurs de la guerra a Suïssa ja havien lluitat contra els francesos en tota la
regió muntanyosa i fins a Schwyz, com també les preferències de l’emperador austríac,
que es decantava pel camí pel coll de Sant Gotard. Finalment podem assumir que aquesta ruta era la que més esqueia al tarannà de Suvórov, perquè li permetia anar directament
al seu objectiu, sense fer marrada. Les disposicions en llengua alemanya per a l’assalt al
coll de Sant Gotard ho sintetitzen així: «Per tant, l’única via és assaltar el coll de Sant
Gotard des de Bellinzona. Només aquest assalt ens permetrà assolir el que, segons la
primera proposta —ja discutida—, sols assoliríem després de sis dies i solament amb la
participació d’un cos addicional, el qual, al seu torn, hauria d’operar des de Bellinzona.»53
Després de considerar a fons totes les opcions, Clausewitz critica la variant de Sant
Gotard i l’estat major austríac en termes prou eloqüents:
«Passar pel coll de Sant Gotard era una proesa tan gran, per no dir un error tan colossal, que cap esperit crític se sabrà estar d’examinar-ho amb deteniment fins a aclarirho.»54 En un altre passatge relacionat amb l’estat major austríac, Clausewitz subratlla
aquesta idea amb aquesta citació de Voltaire: «Un bon cavall pot ensopegar, però no pas
tota la cavalleria!»55
Els oficials anglesos que acompanyaven Suvórov i Kórsakov per informar la cort anglesa encara van criticar amb més duresa aquella campanya. Al seu informe del 9
d’octubre de 1799 des de Chur, Sir William Clinton, citant el tinent coronel Sir William
Stewart, diu per exemple: «Poques vegades s’ha representat una comèdia d’errors militars semblant a aquesta, i hem d’estar agraïts que la cosa no hagi acabat pitjor.»56

5.4. Altres possibilitats
Més enllà de les tres variants principals esmentades, els autors encara cometen algunes
possibilitats més.
El pas del Simplon estava descartat, sobretot per les condicions del terreny i per les
dificultats de continuar més enllà pel Valais, a través dels passos de Grimsel i Brünig o
bé pel coll de Furka. En canvi, sí que es va concebre o com a mínim discutir la possibilitat d’agrupar-se amb Hotze després d’arribar a Andermatt travessant el pas d’Oberalp
cap a la vall del Rin o bé passant pel pas de Klausen des de la coma d’Altdorf fins a la
52 Nabholz, Schweizer Kriegsgeschichte, vol. 3, núm. 8, pàg. 101.
53 Camenzind, Maultiere…, pàg. 114.
54 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 192 (secció 7, cap. 82).
55 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 100 (secció 7, cap. 70).
56 Pestalozzi, Briefe an Lord Sheffield, pàg. 78.
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contrada de Glarus. Per a continuar des d’Altdorf es van discutir rutes al llarg del llac o
bé a través del pas de Surenen cap a Engelberg, al cantó de Nidwalden, i des d’allà cap a
Lucerna. Amb tot, no val la pena analitzar en detall aquestes possibilitats, perquè quedaven descartades sobretot per raons de temps o bé perquè es poden concebre com subvariants o afegitons a les tres variants principals.

6. Controvèrsies i incerteses
Per no estendre’m més del compte em limitaré a esbossar sumàriament per què Suvórov
no sabia què l’esperava Altdorf. Em refereixo al fet que el general Lecourbe havia desplaçat a temps cap a Bauen tota la flota necessària per a guanyar el llac dels Quatre Cantons, de manera que a la pràctica era impossible que un exèrcit recorregués els camins
que van a Brunnen resseguint el llac.57 Aquest és un punt molt criticat per diversos autors. Alguns fins i tot afirmen que els austríacs havien omès a gratcient informar Suvórov sobre les condicions del terreny.
Un dels primers a explicar tota la problemàtica amb què Suvórov havia de topar a
Altdorf va ser Clausewitz, que al text original ho exposa en termes un xic patètics:
«Quan Suvórov va arribar a Altdorf, el que veié el féu adonar de l’error a què
l’havien empès el desconeixement i la imprudència de l’estat major austríac. El pas de
Sant Gotard desemboca a la riba del llac dels Quatre Cantons, però no hi havia cap
nau que els pogués transportar. Una massa escarpada i intransitable s’alçava davant
seu des de la vall del Schächen com una mola que li revelava el destí. Si volia arribar a
la Muota, on el rebria la contrada més amable de Schwyz, només podia passar pujant
per la cinglera escarpada que s’alça des de la vall de Schächen, seguint els perillosos
viaranys dels pastors i els caçadors, grimpant per la roca quan fos menester.»58
Personalment, els meus coneixements sobre aquest camí em fan pensar que molts
d’autors exageren la dificultat que suposa travessar el pas de Kinzig, que duu de la vall
del Schächen fins a la vall de la Muota. La serra que separa la coma d’Altdorf de la vall
de la Muota pot semblar, a primera vista, infranquejable. En realitat, però, hi ha un camí
prou bo que duu fins a dalt del pas i, un cop allà, el descens a la vall de la Muota no és
pas tan difícil, excepció feta d’un indret anomenat Lipplisbüel, i fins i tot per allà a
aquella època ja s’hi passava amb bestiar. Si es considera que Suvórov ja havia superat
el pas de Sant Gotard, o Rosenberg el de Lukmanier i el d’Oberalp, o Auffenberg, poc
abans, el complicat pas de Chrüzli, aleshores el pas de Kinzig no podia pas constituir un
obstacle insuperable. Un experimentat oficial de transport de l’exèrcit suís que ha tra57 Per a una exposició més detallada d’aquestes qüestions, vegeu Camenzind, Maultiere…, pàg. 114 i
seg.
58 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 162 (secció 7, cap. 78).
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vessat aquest pas unes quantes vegades m’ha refermat en aquesta opinió.59
També cal esmentar que l’avituallament ja era complicat a Altdorf, en primer lloc
perquè els francesos ja havien requerit bona part dels recursos de la població, però també perquè la forta pluja complicava el trànsit pel pas de Kinzig, per no dir que un exèrcit
de vint mil homes havia de superar un coll intransitable per als vehicles.
A més, també sembla que els austríacs havien fornit a Suvórov prou coneixements
sobre la zona d’Altdorf i les possibilitats de continuar el camí des d’aquella coma fins a
les muntanyes (pels passos de Klausen, Kinzig i Surenen) o bé al llarg del llac, tot i que
la tria del pas de Kinzig havia estat idea de l’estat major austríac.
D’altra banda, hi ha més incerteses i controvèrsies que no comentaré aquí, però que
es poden resseguir a la publicació Maultiere machen Geschichte (que trobareu a la bibliografia). Cal pensar, entre altres coses, en el desenvolupament precís de l’assalt al
coll de Sant Gotard, el combat pel túnel d’Uri i a la gorja de Schöllenen i les batalles a
la vall de la Muota, com també el desenvolupament del consell militar celebrat a la vall
de la Muota i a Glarus.

7. Valoració i consideracions finals
Els principis estratègics de Clausewitz permeten valorar de manera sumària la campanya tan audaç de Suvórov. Per fer-ho, em baso en el clàssic De la guerra i en el seu llibre sobre la campanya de 1799,60 com també en la publicació de Camenzind i Fueglistaller sobre pensament estratègic en les petites i mitjanes empreses,61 en què exposem i
expliquem de manera resumida els principis estratègics de Clausewitz.
Principi

Valoració

Senzillesa
«Així, doncs, en l’estratègia
tot és molt senzill, però no
per això fàcil.»62,63

Tot comptat i debatut, els objectius de la campanya eren
del tot menys senzills, tenint en compte l’acció conjunta
i en un espai de temps reduït de diverses unitats posicionades a indrets diferents i les dificultats de comunicarse a través de les muntanyes.

L’objectiu de la campanya era agrupar prop de cinquanSuperioritat numèrica
«La superioritat numèrica és ta mil homes a la zona de Schwyz-Einsiedeln, cosa que
59 Vegeu Heinz Stoller, Der Zug Suworoff’s durch die Schweiz [‘La campanya de Suvórov a través de
Suïssa’], mecanoscrit, s. d., nota al peu de la pàg. 12.
60 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 141 (secció 7, cap. 76).
61 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 32-66.
62 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 171 (vol. 3, cap. 1).
63 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 39 i seg.
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només un dels factors que
hauria comportat certa superioritat sobre el flanc de
determinen la victòria en una Masséna. Però després de la segona batalla de Zuric
batalla.»64,65
(amb la derrota de Kórsakov) i amb els efectius reduïts
del general Hotze, això ja no era possible.66 La superioritat numèrica, doncs, només s’hauria pogut aconseguir
si l’arxiduc Carles s’hagués quedat a Suïssa.
Concentració de les forces
en l’espai i el temps
«La millor estratègia és disposar de molta força, primer
en general i després allà on
és decisiu.»67,68

Si, tal com estava previst, s’haguessin aplegat les tropes
a la zona de Schwyz i a les ribes alta i baixa del llac de
Zuric, s’hauria aconseguit aquesta concentració de forces.

Factor sorpresa
«La sorpresa i l’astúcia fonamenten, en major o menor
mesura, totes les operacions,
perquè sense aquest factor
no és concebible obtenir superioritat en el punt decisiu.»69,70

En un principi hi havia cert efecte sorpresa, perquè
d’entrada i durant força dies els francesos no van saber
res de la marxa de Suvórov a Suïssa, i es pensaven que
només es tractava del reposicionament de les tropes que
la Coalició tenia a les muntanyes.

Economia de forces
«Només reïx qui aconsegueix molt amb pocs mitjans.»71,72

Tenint en compte les complicades marxes per la muntanya, els combats que s’hi lliuraren i l’avituallament dificultós, no es pot pas dir que es complís el principi de
l’economia de forces, tal com es desprèn del desenllaç.
A més, les tropes russes tenien poca experiència en operacions de muntanya.

Principi de l’atac73,74

Aquest principi sí que es complia. Però per culpa de la

64 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 196 i seg (vol. 3, cap. 8).
65 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 54 i seg.
66 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 141-142 (secció 7, cap. 76).
67 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 57 i seg.
68 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 211 i seg (vol. 3, cap. 11-12).
69 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 202 i seg. (vol. 3, cap. 9-10).
70 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 60 i seg.
71 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 224 i seg. (vol. 3, cap. 14).
72 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 64 i seg.
73 Clausewitz, Die Feldzüge…, pàg. 141 i seg. (secció 7, cap. 76).
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difícil coordinació de les diverses unitats implicades,
l’atac només hauria pogut ser plenament reeixit en circumstàncies favorables.
Resum

En bona mesura cal atribuir el fracàs de la campanya a
les males decisions de les corts de Viena i de Petersburg.
I és que, donada la situació de partida i les condicions
previstes, els objectius estratègics només s’haurien pogut assolir amb molta sort.

Per acabar cal subratllar que la campanya de Suvórov a través de diversos passos enmig
de condicions meteorològiques complicades i amb un avituallament dificultós és fins al
dia d’avui una de les gestes més remarcables de les accions bèl·liques en muntanyes. Si
aquesta campanya alpina no va comportar un fiasco total i l’ensulsiada de l’exèrcit de
Suvórov, va ser sobretot gràcies al coratge, l’audàcia i la tenacitat d’aquest mariscal de
camp, com també a la força moral de les seves tropes i oficials. Al tercer volum del seu
llibre De la guerra, Clausewitz descriu totes aquestes virtuts com a elements essencials
de l’estratègia.75
Encara que aquesta campanya passés a la història com una simple anècdota, atès que
no va tenir conseqüències militars ni polítiques, caldria remarcar que Suvórov i el seu
exèrcit van restar invictes i que la història militar ha reconegut el valor durador de la
gesta acomplerta.
És per tant amb raó que Clausewitz analitza i comenta detalladament tota l’expedició
a la segona part del seu llibre sobre les campanyes a Itàlia i Suïssa de l’any 1799.

74 Camenzind i Fueglistaller, Strategishces Denken…, pàg. 48 i seg.
75 Clausewitz, Vom Kriege, pàg. 167-238 (vol. 3, cap. 3-7).
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Ruta de les tropes russes del general Suvórov a través de Suïssa el 1799

Imatge: Musée national suisse / Passaport, map: www.swisstopo.ch
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