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Guia pràctica per a Exercicis
Operacionals i Jocs de Guerra
James S. Corum PhD Tinent Coronel
(retirat) del US Army.
Els exercicis pràctics, a gran escala, de lloc de comandament
i jocs de guerra són al nucli de totes les operacions militars
modernes,

ja

siguin

aquestes

operacions

de

combat

actiu,

de

manteniment de la pau o d’estabilització, o fins i tot en l’ús de
les forces armades en cas de desastre natural. L’efectivitat de
qualsevol força militar rau en el seu nivell d’entrenament. Quan
unitats d’una certa dimensió són desplegades en operacions, el
principal escull rau en el seu nivell d’entrenament i competència
en comandar i controlar

nombroses unitats més petites i en la seva

capacitat de coordinar-se amb les institucions i lideratge civil,
així com amb forces multinacionals.

Faré referència a la meva experiència com a oficial retirat amb
experiència en l’entrenament de tropes i unitats, ambdues a l’exèrcit
regular i com a oficial reservista, així com quasi dues dècades
d’experiència servint com a membre de les facultats dels col·legis
d’estat major d’alt nivell nordamericans, i després com a degà del
Col·legi de Defensa Bàltic. Com a capità a la Reserva als anys 80,
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em vaig passar cinc anys en una unitat logística de l’exèrcit —un
batalló de municions. Des del 1993 fins al 2001, formava part de la
87a Divisió de l’Army Reserve amb seu a Birmingham, Alabama. La 87a
Divisió

s’encarregava

de

planificar,

organitzar,

coordinar

i

supervisar els exercicis a gran escala pels grans comandaments del
US Army, ja fossin grups logístics a nivell de brigada (o de teatre
d’operacions) o de divisions de l’exèrcit. La nostra Brigada de la
87a Divisió realitzaria fins a cinc grans exercicis cada any pels
quarters de comandament i els quarters generals de comandament
d’unitats de la Reserva, la Guàrdia Nacional i l’Exèrcit regular.
Cada exercici durava entre tres i quatre dies. Durant 17 anys vaig
ser professor de dos col·legis d’alt estat major i degà d’un altre,
vaig

estar

implicat

en

nombrosos

exercicis

operacionals

i

estratègics amb el personal d’exercicis. Els exercicis a nivell
operacional són una empresa altament complicada. Tanmateix, i sense
entrar massa en detalls —explicats en els manuals i directrius
d’entrenament militar—, intentaré d’explicar els principis bàsics
sobre perquè i com s’executa un gran exercici operacional, i què es
pot esperar de conduir exercicis a gran escala.
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El Sentit dels Exercicis Operacionals

Hi han quatre objectius que hom té en conduir un exercici a
nivell operacional. El primer, i comú en cada exercici o jocs de
guerra, és el d’ensenyar. En aquest cas, ensenyar la doctrina i
procediments que l’exèrcit ha dissenyat i preparar problemes a
resoldre que requereixin el desenvolupament del procés de presa de
decisions per part dels comandaments i de l’estat major, de la
pràctica

del procés de planificació i de la pràctica de transformar

plans en ordres pràctiques. El segon objectiu és la certificació.
Això vol dir que una unitat no estarà certificada com a preparada
pel combat o grans operacions fins que no hagi efectuat un exercici
complex

i

difícil,

supervisada

per

observadors

i

controladors

experts, que certificaran que la unitat ha assolit un alt nivell de
competència en habilitats operacionals de control i comandament,
execució d’ordres i planificació. En pràcticament tots els exèrcits
occidentals, les unitats no es destinen a operacions fins que no han
aprovat un exercici d’avaluació operacional i demostrat que han
assolit els nivells adequats. El tercer objectiu, i el més comú de
tots quan es dirigeixen i planifiquen exercicis operacionals, és
l’avaluació. En

aquest cas, el

comandant d’una gran unitat

es

coordinarà amb un dels principals comandaments d’entrenament de
l’exèrcit, i demanarà que organitzin un exercici de comandament a
gran

escala

que

posarà

a

prova

les

habilitats

de

personal

i
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planificació dels alts quarters generals i els quarters generals
subordinats. L’organització i problemes establerts en l’exercici
seran determinats per les necessitats del comandant de la unitat,
emfatitzant les habilitats i missions que creu més prioritàries per
a la unitat. En aquest exercici, es realitzarà una avaluació quan
les

operacions

l’exèrcit

que

ha

conclueixin.
proveït

els

L’organització
observadors

i

d’entrenament
controladors

de

(tots

seleccionats i entrenats per a la tasca) per a l’exercici posaran
de manifest les fortaleses i debilitats del rendiment dels quarters
generals, i el rendiment de les unitats subordinades pel comandant
i el seu estat major. Proveït amb aquesta avaluació, el comandament
de

més

graduació

pot

dirigir

el

pla

d’entrenament

anual

més

directament a les habilitats d’unitat que necessiten ser reforçades.
Un bon comandant sabrà com desplegar un bon pla d’entrenament anual
i incorporarà les lliçons de l’exercici. L’avaluació ajuda als
comandants de la unitat més gran i les subordinades a ajustar el seu
entrenament per tal de mantenir les àrees d’alts resultats i a posar
més èmfasi en les àrees amb un rendiment més baix.

El quart objectiu dels exercicis operacionals, i un que no és
gaire vist per les unitats ordinàries però que a voltes es porta a
terme, és el de posar a prova la doctrina i organització. Quan

es

proposa una nova organització d’unitats o una unitat és re-equipada
amb armament i/o material nou, el comandament d’entrenament militar
hauria d’organitzar un exercici específicament per a posar a prova
el material i/o organització nous. En concloure l’exercici, el
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comandament

d’entrenament

hauria

de

ser

capaç

de

determinar

l’efectivitat de l’organització i/o equipament i de remarcar els
punts forts i/o dèbils de la nova organització i/o equipament, i de
desenvolupar llavors noves proves i exercicis d’entrenament per tal
d’afinar els nous sistemes.

L’entrenament operacional és la clau de l’èxit

Un bon entrenament operacional és la clau de volta de l’èxit
en les operacions militars modernes. Probablement, el millor exemple
històric de la utilitat de l’entrenament operacional és el dels
exèrcits alemanys i aliats al front occidental el maig del 1940.
Només vint-i-dos anys abans, durant la Gran Guerra, era normalment
impensable que un exèrcit passés a la ofensiva sense obtenir un
avantatge significatiu en nombre de tropes, peces d’artilleria,
suport

aeri

i

superioritat

logística

abans

d’embarcar-se

l’ofensiva. Tot i això, al 1940, quan els alemanys
l’ofensiva a l’oest,

en

passen a

no tenien pas superioritat numèrica, amb 120

divisions alemanyes enfrontant-se a 120 divisions aliades. Oimés,
tot i posseir un modest avantatge en termes de nombre d’avions, els
alemanys eren superats dos a un en nombre de peces d’artilleria i
significativament excedits en nombre de tancs, comparat amb els
exèrcits britànic i francès i que tenien de fet, millors tancs. La
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força d’atac alemanya principal estava composta per vint divisions
cuirassades i motoritzades. Per la seva banda, els aliats també
posseïen vint divisions cuirassades i completament motoritzades. A
diferència de les ofensives exitoses de la 1a Guerra Mundial, on hi
havia normalment una superioritat numèrica considerable a favor de
l’atacant, que portaren a les grans victòries operacionals de 1918
i a la desfeta de l’exèrcit alemany en quatre mesos, al 1940 els
alemanys en només tres setmanes van trencar les línies aliades i van
assolir una victòria decisiva a França i Països Baixos. La principal
diferència entre els alemanys i aliats al 1940 (i una diferència
significativa)

era

en

la

quantitat

i

qualitat

d’entrenament

operacional d’un exèrcit respecte l’altre. L’exèrcit alemany conduïa
constantment exercicis a nivell de quarter general divisional i
maniobres operacionals de gran escala. Oimés, en guanyar la Campanya
Polonesa al setembre de 1939, els alemanys van avaluar ràpidament
les seves deficiències operacionals que s’hi posaren de manifest, i
des de l’octubre de 1939 a l’abril de 1940 portà a terme exercicis
per tal de millorar el comandament i control, la logística i les
seves tàctiques en preparació per a la ofensiva del maig de 1940.
Pel que fa als aliats, les maniobres de gran escala eren una rar
esdeveniment en els exèrcits britànic i francès, i els exercicis
operacionals a nivell de cos de l’exèrcit i divisió, que emfasitzaven
els

alts

quarters

generals

i

la

seva

coordinació

amb

unitats

subordinades eren generalment ignorats. Al maig de 1940, qualsevol
capità alemany havia format part de més exercicis multi-divisionals
que qualsevol general de l’exèrcit francès. Fou l’habilitat dels
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alemanys de realitzar una planificació operacional i comandament i
control efectius que els hi donà un immens avantatge contra els
Aliats, el comandament i control dels quals es col·lapsà de seguida,
no pas per cap acció dels alemanys, sinó que senzillament era
fonamentalment inefectiu i no s'havien posat a prova ni perfeccionat
en exercicis.

Diferents nivells d’entrenament militar

El nivell més elemental d’entrenament militar és l’entrenament
individual. Són les habilitats que qualsevol soldat ha de dominar,
i que inclouen la manipulació bàsica d’armes de foc, desfilada i
cerimònies, procediments i organització de l’exèrcit. Tanmateix, és
més l’aprendre i ensenyar habilitats d’especialitat, car cada soldat
en té almenys una, i normalment dues o tres habilitats especials en
les quals hom ha d’obtenir un cert nivell abans no sigui assignat a
una unitat militar per a portar-les a terme. Essencialment, és
similar als fonaments de l’ensenyament, especialment la corresponent
a posicions especialitzades com ara un treballador d’oficina, un
mecànic o un especialista en construcció.

El segon nivell d’entrenament militar és el de grup petit i
unitat petita. Aquí també trobem paral·lelismes amb la vida civil.
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Qui hagi assolit el nivell

bàsic de competència individual és

assignat a una unitat petita, el seu equip, i llavors a la unitat
completa, que consta de diferents equips —abastant aquests un ventall
d’unitats tant petites com un escamot a unitats més grans com una
companyia, composta de 200 efectius– on aprendran a treballar amb
totes les altres especialitats com a part d’un equip més gros per
tal de portar a terme una missió. L’entrenament de grups petits posa
èmfasi no només en l’entrenament i habilitats avançades, sinó que
també treballa per construir efectivitat d’equip i lideratge als
esglaons més bàsics. Quan les unitats petites han assolit un nivell
satisfactori d’entrenament, aquestes i les habilitats individuals
seguiran sent practicades en conjunt i constantment per a mantenir
un alt nivell d’habilitats operacionals. Només cal mirar a qualsevol
departament de policies o bombers per a veure que les unitats més
efectives són les que passen força temps entrenant, tant a nivell
individual com de grup.

El

tercer

nivell

d’entrenament

és

l’operacional.

Això

és

quelcom especialment militar sense equivalents en la vida civil. En
l’entrenament a nivell operacional, estem mirant a l’entrenament
d’unitats militars més grosses, que consten de quarters generals,
estat major, i quarters generals subordinats que mantenen el control
sobre

milers

de

tropes,

incloent

personal

civil.

El

nivell

operacional d’entrenament és correspon al nivell operacional d’una
guerra. Aquí, s’apunta a un nivell molt més alt de complexitat.
L’objectiu

de

l’entrenament

operacional

és

el

d’entrenar

i
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desenvolupar líders i quarters generals a més alts esglaons. L’èmfasi
serà en els elements de comandament i control. Hi trobareu una
relació molt estreta entre els entrenaments d’unitats petites i
l’entrenament operacional, car els comandaments i estat major de
operacionals no seran efectius si no han realitzat tot l’entrenament
individual

i

d’unitat

petita

i

n’hagin

dominat

aqueixos

procediments. En el batalló de municions reservista en el qual vaig
servir durant cinc anys, la totalitat dels oficials d’estat major,
comandaments

i

sots-oficials

van

passar

per

entrenaments

d’habilitats avançats. En el meu cas era el Curs Avançat per a
Oficials de Municions, consistint en sis mesos d’entrenament per
aprendre

tots

els

detalls

sobre

la

manipulació,

distribució,

subministrament i manteniment de municions, que era la funció

del

batalló en el que jo servia. Com a unitat de la Reserva, als caps
de setmana les diferents companyies del nostre batalló practicaven
les seves habilitats individuals i portaven a terme entrenament de
petites unitats als seus Centres de la Reserva locals. Cadascuna de
les companyies estava certificada per l’exèrcit per a controlar un
gran punt de subministrament de munició i era capaç de rebre o
subministrar milers de tones de munició en un dia. La nostra unitat
estava basada al costat de Fort Drum, Nova York, que és una gran
base l’exèrcit, abastant prop de 100.000 acres (40.468 hectàrees),
i que conté grans àrees de maniobra. L’entrenament a nivell de
companyia consistia tot sovint en prendre possessió i menar les grans
instal·lacions de subministrament de municions durant els grans
exercicis en els quals les unitats pesants de l’exèrcit empraven
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quantitats de munició considerables, tant d’artilleria com d’armes
lleugeres, mentre portaven a terme els seus exercicis anuals.

Tanmateix, per a ser efectius, el quarter general del nostre
batalló de municions havia de practicar a nivell operacional. En
grans operacions de combat, un únic quarter general de batalló
logístic controlava a varies companyies, que efectuaven la tasca de
rebre, mantindre i subministrar la munició. En temps de guerra, un
batalló com el nostre estaria destinat a donar suport a una gran
organització de l’exèrcit, com ara un cos de vàries divisions, o
fins i tot servir com a recurs per a nivell d’exèrcit. Per tal de
practicar les habilitats necessàries per un element de comandament
i control per a una gran missió logística, cada tres mesos el
comandant

del

batalló

ordenava

que

durant

el

cap

de

setmana

d’exercicis mensuals, l’estat major i comandaments del batalló (pels
volts de dues dotzenes de persones) serien exempts dels seus deures
ordinaris i tasques d’unitat petita i es deixarien aquestes funcions
al personal del quarter general de la companyia de suport. L’element
de comandament del quarter general del batalló portava a terme
exercicis operacionals de munició i gestió logística que duraven tot
el

cap

de

setmana.

Normalment,

un

parell

d’oficials

experts

provinents de Fort Drum vindrien a la nostra unitat reservista. En
coordinació amb el comandant de batalló, els oficials i sots-oficials
de

l’oficina

d’entrenament

assignarien

el

nostre

batalló

(332è

Batalló de Municions) varis escenaris operacionals de guerra. Ja que
això era als anys 1980 i la nostra unitat estava destinada al suport
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de l’OTAN, normalment treballàvem amb mapes i escenaris europeus en
els quals estaríem desplegats per al suport del proveïment de munició
a divisions OTAN. Per a cadascun d’aquests caps de setmana exercicis,
ens donarien un parell de problemes tàctics consistents en rebre i
repartir

munició

en

un

escenari

de

guerra,

en

què

havíem

de

planificar al voltant de certs dipòsits i baixadors ferroviàries que
havien estat destruïts. Tenint en compte la boira i fricció de
guerra, solucionaríem els problemes per tal de transportar els
subministraments de munició eficientment fins a les divisions de
combat. Els escenaris requerien que el comandant i l’estat major
desenvolupessin

opcions

per

a

informar

al

comandant

i

que

es

desenvolupessin plans per a solucionar els problemes específics
presentats en els escenaris. Al final del cap de setmana, els
observadors professionals de l’exercici ens donarien una avaluació
sobre els nostres plans i solucions.

Aquest tipus d’exercicis operacionals relativament senzills
necessitaven

uns

recursos

mínims,

però

servien

d’allò

més

bé

l’objectiu de fer del nostre batalló logístic una unitat altament
coneixedora i competent per operar dins dels paràmetres de la nostra
funció especialista en logística. Cada any durant els 1990 enviaríem
les nostres seccions de comandament i estat major a l’exercici anual
de logística de l’OTAN, realitzat durant dues setmanes cada any a
Hattiesburg, Mississipí, a Camp Shelby. Fins al final de la Guerra
Freda, l’OTAN organitzava un exercici anual per a unitats logístiques
d’alt nivell que aplegava uns mil oficials de logística d’arreu de
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la OTAN. Els participants en l’exercici incloïen no només oficials
dels EUA, sinó que també del Canadà, Regne Unit, Alemanya i els
Països Baixos. Per a l’exercici ens organitzàvem com a element de
suport del Comandament Central de l’OTAN. Ens donarien diversos
problemes grans com a exercici, que ens empenyien a planificar,
desenvolupar

ordres

i

solucions

per

tal

logística de les principals operacions

de

donar

suport

a

la

de combat. En aquest cas

anava més enllà dels exercicis de nivell operacional i ens introduïa
en el nivell estratègic. Com que estàvem actuant com a part d’una
força multinacional, aquest exercici requeria que aprenguéssim les
capacitats, punts forts i limitacions dels nostres aliats de l’OTAN.
També havíem d’operar sota el sistema político-estratègic de l’OTAN
i solucionar problemes com ara transferències logístiques entre
estats. Aquests eren normalment part dels problemes presentats, així
com

les

operacions

logístiques

d’unitat

en

suport

de

forces

estrangeres.

Fins al 1990, l’OTAN polia les seves habilitats no només a
través de grans maniobres i exercicis multinacionals per a les forces
de combat, sinó que també millorava la seva habilitat per planificar
i

coordinar

moviments

massius,

emmagatzematge

i

distribució

de

logística —la part més gran de les qual n’és el combustible, les
municions i l’equipament. No cal ni dir que aquests grans exercicis
de l’OTAN –a diferència dels nostres exercicis de batalló— eren
esdeveniments cars. Malgrat això, van retornar beneficis amb escreix
durant

la

1a

Guerra

del

Golf.

Havent

practicat

la

logística
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multinacionals a gran escala durant dècades en el context OTAN, els
EUA i nacions aliades com el Regne Unit i França, van ser capaces
de transferir eficientment quantitats enormes de logística per donar
suport a les forces de la Coalició lluitant contra Saddam Hussein.
La pràctica de la logística estratègico-operacional que vam portar
a terme en el gran LOGEX OTAN a Mississipí va ser part integral de
la victòria de la Coalició contra Saddam Hussein a principis de 1991:
quasi tots els problemes operacionals, polítics i multinacionals que
van aparèixer en la logística i la seva gestió durant la Guerra del
Golf de 1991 ja havien estat considerats, examinats i recreats durant
els exercicis LOGEX OTAN durant més d’una dècada abans.

El rol de la doctrina en els exercicis.

Tot

l’entrenament

militar

està

planificat

i

dirigit

per

adaptar-se a una doctrina militar ja establerta. El concepte de
doctrina militar s’explica bàsicament com els procediments i guiatge
promulgats per les forces armades a ser seguides per les unitats
militars. En alguns casos, la doctrina consisteix en processos que
s’han

de

seguir

estrictament

-amb

qualsevol

desviació

sent

investigada i tot sovint incloent penes severes. Per exemple, les
unitats aèries han de seguir unes estrictes guies escrites en termes
de manteniment i seguretat de l’aeronau. Les unitats han de seguir
normatives

detallades

per

a

l’emmagatzematge

i

distribució

de

municions, o per al manteniment i reparació de vehicles, i així
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successivament. Això és prou semblant a la indústria civil, en què
hi ha uns processos exactes a seguir per tal de garantir la seguretat
i eficiència. La diferència entre la doctrina civil i la militar és
que la militar es necessita per a portar a terme tasques complexes
com ara la manipulació de munició i combustible, o el manteniment
d’alts nombres d’aeronaus en un terreny i/o ambient difícils. Sovint
els

militars

no

poden

operar

des

d’instal·lacions

fixes

i

establertes, i la doctrina ho ha de tenir present, alhora que permet
una seguretat adequada com el compliment de la missió. Durant un
desplegament, una força militar
infraestructures,

comunicacions

ha de
i

crear les seves pròpies

seguretat

ràpidament

per

tal

d’assegurar el manteniment de les missions de suport elementals. Per
aquesta raó, les maniobres i exercicis de les unitats de suport posen
l’èmfasi

en

les

seves

habilitats

de

moure’s,

instal·lar-se

en

posicions agrestes i sense desenvolupar, i operar eficientment en
poc temps.

Malgrat

això,

desplegament de

la

doctrina

grans forces–

operacional

–ço

és,

per

al

és un tipus bastant diferent de

doctrina. La doctrina operacional consisteix en molts procediments
i requeriments. Bo i així, en la major part, traça unes línies
mestres de com una operació pot ser planificada i portada a terme,
enlloc de centrar-se en uns requeriments específics. En tots els
casos, la doctrina operacional és portada a terme sota la premissa
bàsica que el comandant té un nombre limitat de tropes, logística i
equipament assignats per complir la missió. Al

nucli de l’art
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operacional

hi

rau

l’emprar

les

forces,

equipament

i

recursos

logístics disponibles de la manera més efectiva i eficient per tal
de complir la missió. Oimés, la missió militar n’és una de molt
dinàmica en que la situació política i militar canvien constantment,
requerint així una adaptació del pla i una ininterrompuda barreja i
reorganització de tropes, logística i equipament per afrontar unes
condicions que poden canviar molt ràpidament. Les operacions son
ciència només parcialment, tot constituïnt majoritàriament un art,
ja que el comandant i l’estat major han de poder predir els probables
successos de naturalesa política o militar, o fins i tot canvis en
les condicions propiciats pel temps o desastres naturals. En poques
paraules, un comandant i estat major operacionals efectius han de
ser capaços d’adaptar els seus plans, forces i recursos per a poder
afrontar canvis nombrosos en aquest ambient dinàmic.

Afortunadament, les doctrines operacionals bàsiques de les
forces armades occidentals han estat força estandarditzades pel que
fa als models de guiatge i planificació emprats pels comandants i
estats majors. Al nivell operacional i estratègic, el fet que hi
hagi

relativament

poca

diferència

entre

les

forces

armades

occidentals en els seus processos i doctrina operacional es deu a
la influència dels EUA, el Regne Unit i sobretot l’OTAN. L’OTAN té
una doctrina operacional escrita molt extensa per a conduir grans
operacions militars, exposada en la Directriu de Planificació per a
Operacions Combinades (COPD en anglès), un extens manual que exposa
procediments de planificació i principis operacionals per a grans
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operacions militars. Aquest és un document de sòlida reputació que
és constantment actualitzat. Aquest era el document de referència
que fèiem servir al Col·legi de Defensa Bàltic quan ensenyàvem
operacions i fèiem exercicis operacionals.

Com a ajuda a la planificació i execució d’operacions hi ha un
procés

anomenat

"planificació

de

campanya"

que

és

un

aspecte

principal de les doctrines americana i OTAN. Aquesta aproximació
empeny als comandants i estats majors a pensar no només en termes
de la missió militar immediata, sinó també en termes de coordinació
de vàries missions grans per tal de guanyar una campanya. Aquest
nivell de doctrina s’eleva per sobre de la d’operacions cap al nivell
estratègic

perquè

la

planificació

de

campanya

requereix

de

la

participació dels líders polítics civils així com de diferents
contingents nacionals que són part de les operacions militars.
Efectivament, pel seu títol, Directiva de Planificació d’Operacions
Combinades

de

planificacions
estats

aliats,

l’OTAN,
de

les

implica
forces

servint

que

les

occidentals

plegats

en

una

grans

operacions

implicaran

coalició

i

normalment

conjunta.

Tals

operacions de coalició porten avantatges i capacitats a una operació
militar però degut a les diferències en les capacitats de les
diferents

nacions,

així

com

la

seva

situació

política,

s’introdueixen nous nivells de dificultat en la planificació i
execució d’operacions.
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Recomano un llibre que ens va servir com a patró de referència
per a la conducció d’operacions al Col·legi de Defensa Bàltic:
l’informe per al Centre d’Armes Combinades de l’Exèrcit de Terra
dels EUA de Jack D. Kem Planificant per a l’Acció: Conceptes i Eines
de Campanya (suara en la seva 5a Edició, 1 Agost 2012, disponible en
línia

a:

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a564371.pdf).

S’hi poden trobar alguns bons models sobre la doctrina de les forces
occidentals. Per a bons exemples de doctrina operacional ben escrita
i

concebuda

recomano

especialment

la

doctrina

operacional

de

l’Exèrcit de Terra dels Estats Units dels anys 1970 i 1980 referent
a la batalla aire-terra, Manual de Camp 100-5 (o FM 100-5 per Field
Manual), Operacions (l’edició de 1982 està disponible en línia a
archive.org:

https://archive.org/details/FM100-5Operations1982).

Vegeu també el capítol quart de l’Anuari de l’Exèrcit dels EUA
"Doctrina

i

Conceptes:

Doctrina

de

Històric del Departament de l’Exèrcit”
en

anglès),

1989,

Batalla

Aire-Terra

"Sumari

(DAHSUM en les seves sigles

disponible

en

línia

https://history.army.mil/books/DAHSUM/1989/CH4.htm.

No

només

a
la

doctrina que apareix al Manual de Camp (FM) 100-5, Operacions,
desenvolupada des de mitjan dels 1970 i durant els 1990, presentà
una guia fonamentada per als comandaments operacionals, sinó que a
més

a

més

explicava

els

principis

bàsics

que

cal

observar

en

qualsevulla operació militar. Aquesta doctrina feia servir exemples
històrics ben triats per il·lustrar els principis d’operació i
planificació. La doctrina efectiva hauria de fer més que tan sols
plantejar principis bàsics. Les millors doctrines mai escrites venen
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acompanyades

d’exemples

històrics

explicant

com

problemes

operacionals concrets foren conduïts amb efectivitat en el passat.

Per tant, quan es planifiqui un exercici per incloure totes les
parts

de

l’entrenament

militar

i

totes

les

fases

d’execució

d’operacions, ha d’estar disponible un cos doctrinari complet

com

a referència. Encara més, el comandant i l’estat major han d’estar
adientment entrenats (en una escola d’Estat Major) en l’enteniment
i execució de la doctrina operacional. Com que cada desplegament en
cada conflicte presenta situacions úniques, no hi pot haver mai una
solució única perfecta per a qualsevol situacion militar. Oimés, no
hi ha una única manera d’encarar una missió. El que s’ensenya a les
escoles d’Estat Major, i emprat als exercicis, és un procés militar
de presa de decisions durant la qual els plans operacionals són
considerats primer en termes

de dues o

tres opcions diferents

presentades al comandant, amb cada opció tenint el seu joc de riscos,
avantatges i desavantatges en termes de l’ús més efectiu de forces
i recursos per complir la missió. Així doncs, els exercicis a nivell
operacional són pensats per a ser conduïts des de les dades i
informacions

recollides

pels

comandants

i

l’estat

major,

tot

decidint el comandant l’aplec de diferents conceptes d’operacions.
Tot sovint, es tindrà com a pla d’operacions i ordre un procés de
presa de decisions que incorpora la majoria d’una opció determinada,
però que es modifica amb aspectes d’una altra opció.
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Maniobres de tropes a nivell operacional

Quan es planifiquen maniobres a gran escala, idealment hom
conduirà exercicis amb milers de tropes, amb forces adversaries,
operant les unes contra les altres. De fet, aquest és el millor tipus
d’entrenament operacional que existeix. Això és precisament el tipus
d’entrenament que l’Exèrcit dels EUA porta a terme al Centre Nacional
d’Entrenament (NTC) de Fort Irwin (Califòrnia),

que abasta una gran

àrea del Desert de Mojave. Allà, una brigada especialment entrenada,
proveïda plenament amb equipament mecanitzat d’alta capacitat, així
com artilleria i suport antiaeri, que maniobrarà contra forces de
nivell brigada i superiors durant varis dies de jocs de guerra
lliures en els quals les forces dels EUA hauran de conduir missions
específiques

sobre

el

terreny

contra

una

força

professional

opositora (OPFOR en les sigles en anglès). Aquest tipus d’entrenament
operacional a l’NTC proveeix l’opció més realista i meticulosa del
món per a unitats i comandants. La Força Aèria dels EUA porta a terme
un programa d’entrenament operacional similar a càrrec de la 505è
Grup d’Entrenament de Combat a la Base de la EUAF de Nellis (Nevada),
on les missions aèries són planificades i executades durant dues
setmanes, també contra oponents molt sofisticats. Tant amb els
exercicis a Fort Irwin com amb els de la base de Nellis, els elements
principals d’equipament i aeronaus són equipats amb localitzadors
per tal de tenir un registre informatitzat de totes les accions,
decisions i enfrontaments que han passat durant els exercicis. Al
final de cada fase, es poden tornar a reproduir per tal que els
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comandants i oficials de cada bàndol puguin analitzar i criticar
tots els aspectes de les operacions.

Tot i que aquest tipus d’entrenament aporta l’ideal, el cost
de transportar a grans unitats amb tots els seu personal de suport
i equipament al Desert de Mojave és altíssim. La infraestructura
requerida

per al manteniment de les dues forces oposades, així com

el suport informatitzat dels exercicis Red Flag i NTC és també molt
elevat. Per tant, les unitats americanes més grans probablement faran
aquest tipus de rotacions una vegada cada tres anys degut a les
limitacions en infraestructura i costos.

El punt principal avui – Simulacions d’exercicis

Per tant, la forma més normal d’entrenar unitats operacionals
és realitzar exercicis des simulació en els quals els comandants i
estat major de la unitat, així com els quarters generals de les
unitats subordinades, seran portats a un centre on les

forces

oponents, la logística i les accions de combat són simulades en un
ordinador

enlloc

de

tropes

reals.

Fer

exercicis

operacionals

d’aquesta manera, tot i que necessita un cert nivell de recursos en
infraestructura per a grans àrees segures amb ordinadors menats per
un

equip

competent

de

simuladors

professionals

és,

de

fet,

relativament senzill. Fins i tot un país molt petit és capaç de
preparar i menar un centre modern de simulacions, que pot estar
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connectat a altres centres de simulació mentre es porten a terme
exercicis multinacionals. Per exemple, he vist centres de simulació
preparats per l’exèrcit estonià al seu propi país que els hi permeten
desenvolupar el seu rol operacional mentre estan connectats amb les
forces generals de l’OTAN situades al Quarter General Suprem de les
Potències Aliades a Europa (SHAPE en les seves sigles en anglès).
De fet, països de fora de l’OTAN disposen de centres de simulació
que permeten als seus quarters generals operacionals i estats majors
estar connectats amb altres forces armades a Europa. L’exèrcit
austríac, per exemple, té unes instal·lacions molt modernes de
simulació

per

a

l’entrenament

operacional

que

els

hi

permeten

participar en exercicis de l’OTAN.

La unitat de l’Exèrcit a la qual pertanyia, la 1a Brigada
(Simulacions),

87a

Divisió

(Suport

a

l’Entrenament),

va

estar

activament involucrada en la planificació i execució d’exercicis de
centre de comandament d’alt nivell tot incloent els exercicis de
Retorn de les Forces a Alemanya (REFOGER en les seves sigles en
anglès) que serviren també de precursors per a la simulació de
batalla informatitzada. El Centre de Projecció de Batalla, un centre
d’última

generació

de

3,8

milions

de

dólars,

ha

servit

com

a

principal punt focal per a entrenament i operacions de la brigada.
Aquestes instal·lacions proveeixen a la 87a Divisió l’habilitat
d'exercitar simultàniament unitats múltiples des de les seves bases,
fent servir sistemes de simulacions de combat automatitzats incloent
BCST, BBS/CBS, SPECTRUM, CSSTSS i Models de digitalitació del Terreny
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(https://www.globalsecurity.org/military/agency/army/87d1bde.htm).

L’Exèrcit dels Estats Units té nombrosos centres de simulació
d’alt nivell on es condueixen rutinàriament exercicis de nivell
operacional.

Oimés,

l’exèrcit

dels

EUA

compta

amb

unitats

reservistes especialment ocupades amb la conducció de simulacions
d’entrenament tant d’unitats petites com grans. Del 1993 fins el
2001 vaig formar part de la 1a Brigada (Simulacions), 87a Divisió
(Suport a l’entrenament) situada a Birmingham, Alabama. La missió
de la 1a Brigada era la de portar a terme i gestionar els exercicis
operacionals a gran escala per a la Reserva, Guàrdia Nacional i
forces regulars de l’Exèrcit dels EUA. Per tant, quan parli de
l’entrenament

operacional

a

gran

escala

fent

servir

quarters

generals, però amb forces simulades, explicaré com aquests exercicis
són portats a terme. Quan vaig servir com a Degà del Col·legi de
Defensa

Bàltic

del

2009

al

2014,

portàvem

a

terme

exercicis

operacionals a gran escala com a part del nostre curs de l’escola
d’estat

major

i

d’oficials

d’alt

nivell,

amb

el

suport

de

l’excel·lent Centre de Simulació d’Entrenaments de l’Exèrcit de
Terra Estonià. Així doncs, l’organització general, planificació i
execució d’exercicis operacionals no diferia massa entre la feina
que feia amb les unitats de l’exèrcit dels EUA i la feina que feia
el Col·legi de Defensa Bàltic en termes d’entrenament operacional.
Degut a factors de cost i la relativa facilitat de muntar un sistema
de simulació informatitzat efectiu per ajudar amb els exercicis,
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l’entrenament operacional més comú avui en dia en el si de l’OTAN i
altres

nacions

de

caire

occidental

segueixen

un

procés

d’organització i planificació similar.

Planificació i execució d’Exercicis Operacionals

L’organització,

planificació

i

conducció

dels

exercicis

d’entrenament operacional vol de personal professional i altament
entrenat

així

com

una

inversió

en

tecnologies

de

simulació

informatitzades. La unitat d’entrenament militar a la qual pertanyia
estava organitzada específicament per a la conducció d’exercicis.
Així mateix, tots els països occidentals mantenen organitzacions
similars per a la conducció d’exercicis. Hom comença amb personal
administratiu que gestioni el pressupost, planificació del transport
i altres requeriments administratius. Una part clau d’un exercici
operacional és l’equip d’escenaris. Els grans exercicis operacionals
són planificats i programats tot sovint d’un any per l’altre, la
qual cosa dóna temps de preparar-se a una unitat gran, coordinar-se
amb la unitat d’entrenament d’exercicis, i desenvolupar un escenari
per a l’exercici fet a mida per a les unitats involucrades en aquest.
El nostre propi equip d’escenaris es reunia amb el comandant i
l’estat major d’una unitat gran per a determinar quines eren les
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prioritats

d’entrenament

requerits

per

aquesta.

La

unitat

d’entrenament adaptarà un escenari preexistent o en crearà un de
bell nou per tal de complir els requisits d’entrenament específics
de la unitat operacional. En la majoria de casos, és la unitat
operacional

mateixa

d’entrenament
habilitats,

i

diu

qui
a

situacions

determina
la
i

unitat

les

seves

pròpies

d’entrenament

condicions

que

volen

prioritats

quines
que

són

les

s’emfasitzin

durant l’exercici.

Tot seguint les necessitats de la unitat que s’ha de sotmetre
a l’exercici, així com les directrius d’entrenament del comandament
d’entrenament militar, l’equip de disseny de l’escenari fa una tria
d’entre

els

numerosos

escenaris

preexistents,

a

vegades

reals,

d’altres ficticis. Els escenaris existents creats per al suport
d’exercicis d’entrenament de grans unitats de combat i grans unitats
logístiques són dissenyats per tal que es puguin adaptar ràpidament
als constrenyiments de temps i dimensió. Durant els anys 80 era prou
comú entre països occidentals d’emprar un escenari de defensa de
l’Europa Occidental fent servir mapes, forces, així com dades reals
(pel que feia a les capacitats tant de l’OTAN com del Pacte de
Varsòvia) per tal de crear exercicis orientats a les operacions
d’unitats grans. Això va canviar amb la fi del Pacte de Varsòvia, i
la defensa de Corea del Sud passà a ser un escenari real prou comú
per a l’exercici d’unitats grans. Malgrat això, l’OTAN ha creat un
seguit d’escenaris ficticis fent servir mapes europeus reals, però
amb països i faccions inventats. Tanmateix, les capacitats militars
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de les coalicions inventades sí que s’emmirallen en varis possibles
conflictes que podrien passar entre forces OTAN i occidentals contra
vàries faccions hostils. Començant des d’un escenari preexistent, un
bon

equip

de

guionització

d’escenaris

pot

adaptar

i

modificar

exercicis preexistents per a fer-los més realistes i adequats.
L’equip d’escenaris de la 87a Divisió de l’Exèrcit dels EUA, amb el
qual treballava quan era reservista, era excepcional en la seva
capacitat de prendre i modificar escenaris d’exercicis per tal
d’adequar-los a la unitat i crear situacions realistes que una unitat
operacional gran molt probablement es trobaria en un conflicte real.
No es pot posar mai prou èmfasi en la importància d’un escenari
realista.

He

vist

en

persona

diversos

exercicis

estratègics/operacionals a grans escoles de guerra nord-americanes
on els escenaris dels exercicis eren tant irreals que resultaven en
una experiència d’aprenentatge negativa.

L’altre

component

clau

d’una

organització

d’exercicis

d’entrenament és el centre de simulacions en si mateix. Certament
serà el que requereixi més personal, equipament i inversió per a una
unitat d’entrenament. Afortunadament, els països occidentals han
creat centres de simulació suficientment grans com per tenir prou
capacitats de xarxa i estacions informatitzades com per exercitar
un nombre considerable de subunitats i quarters generals associats
a un exercici operacional. Per a l’exèrcit dels EUA, malgrat tenir
estacions en les quals la totalitat del personal és militar, la
nostra

pròpia

divisió

feia

servir

contractistes

civils

ben
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qualificats. Puix que viatjàvem arreu del país per operar i gestionar
exercicis operacionals en diversos estats, el nostre centre de
simulació estava pensat per al transport i instal·lació de nombroses
estacions informàtiques per a l’ús de cadascuna de les grans unitats
de

l’exercici

operacional,

i

llavors

vincular-les

totes.

Les

simulacions tindrien tres equips: Blau, Roig i Blanc. L’Equip Blanc
és el gestor de l’exercici. Durant aquest, només l’Equip Blanc té
accés a totes les pantalles i informació complerta pel que fa a les
forces tant de l’Equip Blau com del Roig. L'Equip Blanc fa de gestor
i àrbitre durant l’exercici. La majoria d’ordinadors i pantalles
seran cedides a la unitat que fa l’exercici. Aquestes pantalles
proveiran tota la informació de mapa d’acord amb l’escenari i el
teatre, però només donaran informació completa de les pròpies forces
blaves. De seguit que es vagi recollint i processant intel·ligència,
el mapa s’anirà actualitzant amb els símbols de les forces de l’Equip
Roig. Això implica que les forces opositores no es veuen i que
s’aniran marcant al mapa, tal i com passa al món real, conforme les
unitats

de

reconeixement

i

senyals

vagin

descobrint

unitats

enemigues, tot sovint amb informació incompleta pel que fa a la mida,
composició i equipament. Cada unitat subordinada participant tindrà
la seva pantalla i estació informàtica pròpies. Els comandants i
estats majors de les unitats subordinades efectuaran la seva pròpia
planificació i tothom treballarà com si estiguessin en una situació
operacional real. Una menor part de l’exercici vindrà de la mà de
l’Equip Roig, que serà part de la unitat d’entrenament i que es farà
càrrec de les unitats opositores. Els controladors de l’exercici
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decidiran la quantitat d’informació sobre les forces blaves tindrà
l’Equip Roig, equipat amb les seves pròpies estacions informàtiques.
L’Equip Roig podrà veure les seves pròpies unitats, i normalment
cada unitat subordinada de l’equip roig tindrà la seva pròpia estació
informàtica i la farà servir d’acord amb l’escenari de l’exercici.

La

unitat

d’entrenament

d’exercici

tindrà

observadors

especialitzats assignats al quarter general de la unitat operacional
així com a cadascuna de les unitats subordinades, i hi són per
observar i prendre notes de les accions, planificació, informes i
comunicacions

de

les

unitats

operacionals

i

subunitats.

També

avaluaran els plans i operacions en funció de l’acotament a la
doctrina militar i principis de comandament-unitat. Els observadors
tan sols observaran i prendran notes, sense intervenir activament
en cap cas fins que no finalitzi l’exercici.

Un altre equip essencial per a l’exercici és l’equip de postacció.

Els

observadors

especialistes,

que

normalment

tenen

experiència en entrenament d’alt nivell en les unitats que estan
observant, enviaran els seus informes i observacions relatius al
desenvolupament de l’exercici a l’equip de post-acció. L’equip postacció establirà un format. En la doctrina dels EUA i l’OTAN, hi ha
un format detallat i estandarditzat per als informes post-acció.
L’equip post-acció comunicarà les seves avaluacions al final del seu
informe, al qual hi assistiran tots els comandants i estats majors
de les unitats operacionals i subunitats. L’informe post-acció, un
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document clau, posarà de manifest les fortaleses i debilitats del
rendiment de l'uniat operacional. Aquest informe post-acció, que no
és com un examen d’escola de tipus aprovat/suspès sinó més aviat un
informe detallat, serveix als comandants i oficials de les forces
de l’exercici per a subratllar com el seu entrenament pot procedir
en el futur pel que fa al manteniment d’habilitats i funcions que
reuneixin un alt stàndart, i de la millora de les àrees on s’han
vist febleses.

Els exercicis operacionals normalment duren tres dies, i els
controladors d’escenari poden entrar en acció, tot fent revisions
durant l’exercici per tal que aquests tres dies semblin tres setmanes
en el temps de joc. Els exercicis portats a terme normalment en
països de l’OTAN, dissenyats per incloure un nombre considerable
d’elements tan estratègics com operacionals, poden durar tant com
7-10 dies i encompassar una campanya sencera, per tal que els 7-10
dies del temps d’exercici, de temps real, puguin correspondre a les
vàries setmanes d’una campanya operacional. El més normal per a les
escoles d’estat major occidentals és portar a terme almenys un gran
exercici

operacional/estratègic

general.

Seria

la

culminació

durant

del

curs.

un
Tal

curs

d’Estat

exercici

Major

inclouria

normalment representants d’alt nivell del ministeri d’exteriors així
com actuants en el rol de decididors militars a nivell estratègic
per tal de fer l’exercici el més real possible. S’ha de dir, però,
que aquests grans i complexos exercicis venen realment només al final
del procés acadèmic d’anys a l’escola d’Estat Major. Abans d’arribar
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al nivell operacional/estratègic d’exercicis, l’escola d’Estat Major
farà normalment tres o quatre exercicis operacionals més curts i
focalitzats. Aquest es centraran en opercions de brigada, divisió i
cos abans no es passi a exercicis d’escenari que comporten nivells
més alts d’estratègia. La idea amb els exercicis de simulació és
començar a llistons relativament baixos, amb escenaris de brigada.
Quan s’hagi dominat el llistó més baix d’operacions, es passarà
després a un llistó més alt d’operacions de brigada i, finalment, a
operacions de cos. Tots i cadascun d’aquests nivells prepararan
sistemàticament als comandants i els estats majors de la unitat
operacional i a tots els desenvolupadors de rol per a un exercici
de nivell estratègic a gran escala.

Un

dels

elements

clau

d’un

bon

exercici

és

que

hi

hagi

observadors altament entrenats que mirin el procés de planificació
de la unitat operacional, i que vetllin perquè sigui minuciós i
efectiu. A través dels escenaris, la unitat de nivell operacional i
les seves subunitats es trobaran amb problemes de tot tipus, anant
des d’escenaris de combat als que emfatitzen el suport de combat o
el suport logístic a una

gran

operació. Escenaris ben pensats

asseguraran que les unitats operacionals i subunitats portaran a
terme una bona planificació, fins i tot sota condicions on no hi ha
informació completa, problemes meteorològics, retards logístics,
etc.

Un

bon

anticipar,

exercici

planificar

obligarà
ràpida

i

als

comandaments

exhaustivament,

i
sota

oficials

a

estrictes

constrenyiments temporals.
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Jocs de Guerra

Els jocs de guerra són especialment importants en l’entrenament
del lideratge i han format part de la cultura militar occidental des
de fa molt de temps. Els sistemes de jocs de guerra formalitzats es
remunten al segle XIX, quan l’Estat Major prussià els feia servir
com a una part principal del seu programa d’educació i planificació
militar. Tal i com defineix Peter Perla

en el seu llibre The Art

of Wargaming, un joc de guerra és un "model o simulació de guerra
que no implica operar amb forces reals, en el cuals el curs dels
esdeveniments afecta, i es veu afectat per les decisions preses
durant

el

transcurs

d'aquests

esdeveniments

pels

jugadors

que

representen l'equip contrari".1

Els jocs de guerra estan profundament arrelats en la cultura
militar occidental i han estat popularitzats a una franja àmplia de
la societat des dels anys 1960, quan jocs de guerra de tauler basats
en

batalles

i

campanyes

històriques

van

ser

desenvolupats

i

àmpliament publicitats. De fet, jo mateix vaig començar a jugar a
jocs de guerra quan tenia 10 anys, quan el meu germà gran va comprar
el joc de guerra Afrika Korps d’Avalon Hill, que es tractava d’un
joc de guerra històric realista de l’exèrcit italo-alemany a l’Àfrica
del Nord des de principis de 1941 fins a finals del 1942. Vaig jugar
1

Peter Perla, The art of Wargaming, Naval Institute Press,1990
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a jocs de guerra amb el meu germà i després amb amics durant els
meus

anys

escolars.

Més

endavant

com

a

tinent

2n

a

l’Escola

d’Intel·ligència de l’Exèrcit EUA a Fort Huachuca (Arizona) a finals
dels 1970s, era prou habitual de passar les vesprades amb la resta
de tinents del meu curs jugant a jocs de guerra de tauler. De fet,
alguns dels jocs de guerra més populars de l’època estaven basats
en la Guerra àrabo-israeliana de 1973, en la qual l’armament i
tàctiques de les forces occidentals es posaren a prova contra les
soviètiques

mentre

observàvem

la

confrontació

OTAN-Pacte

de

Varsòvia. Vam veure la Guerra del Yom Kippur de 1973 com el model
més acurat d’operacions i tàctiques emprades en una confrontació
OTAN-Pacte de Varsòvia. Per a nosaltres, els jocs de guerra no eren
només una competició divertida, sinó que era un mitjà per a pensar
sobre guerra i tàctiques.

Cap a finals dels 1980s, jocs de guerra informatitzats fent
servir els mateixos conflictes i fent servir els mateixos principis
van començar a sortir al mercat, que ara consistien en un gran nombre
de jugadors aficionats. Tot i això, encara hi ha un gran mercat per
als tradicionals jocs de guerra de tauler de sempre. No hi ha cap
dubte sobre la popularitat dels jocs de guerra entre els militars
moderns. Els jocs de guerra ajuden als planificadors, comandants
operacionals i

els seus estats majors a

visualitzar millor un

probable conflicte futur. Quan Saddam Hussein va envair Kuwait a
l’estiu de 1990, el oficials

d’estat major de planificació al

Pentàgon van sortir a les llibreries locals a comprar un joc de
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guerra nou en què hi sortia un escenari per a un conflicte probable
a l’Orient Mitjà. Com a primer pas per a desenvolupar estratègies
contra una possible expansió de Saddam Hussein a estats del Golf,
els planificadors de l’exèrcit dels EUA van jugar a aquest joc d’alta
qualitat de manera barata i disponible ràpidament des de qualsevol
botiga local2.

Els jocs de guerra són útils bàsicament per a dues coses.
Primerament, hom pot posar a prova els propis plans contra un joc
de guerra, així com posar a prova conceptes de guerra en el joc en
si. Hi ha, però, problemes seriosos que poden passar quan es fan
servir jocs de guerra moderns. Una sèrie de formes en què es pot
abusar

dels

jocs

de

guerra

van

sortir

d'un

joc

de

guerra

de

comandaments de forces conjuntes a gran escala el 2002, en què el
nou comandament de forces conjuntes estava provant els seus nous
conceptes de guerra operacional.

Un dels requeriments clau d’un bon joc de guerra és que permeti
crear forces opositores (OPFOR en les seves sigles angleses) molt
capaces. Idealment els jugadors de l’Equip Roig OPFOR d’un joc de
guerra faran servir les mateixes capacitats i intel·ligència que un
enemic real tindria a la seva disposició. Tenen llicència

per jugar

lliurement i fer servir totes les seves competències per tal de
presentar un repte sever per a l’equip principal. L’exercici del

2

Mark Herman, Mark Frost, , Wargaming for Leaders: Strategic Decision Making from the Battlefield to the
Boardroom. New York: McGraw-Hill, 2008
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2002 va ser un gran esforç dels EUA que permeté la involucració de
17 llocs de simulació així com de nou espais d’entrenament reals.
El problema va ser que la norma fonamental d’objectivitat es va
perdre durant el joc. Primer de tot, van permetre al personal de
conceptes del Comandament de la Força Conjunta de supervisar la
totalitat del joc, incloent els gestors d’aquest, la cel·la de forces
opositores i la de l’Equip Blau. No hi havia separació entre els
desenvolupadors de concepte, els conceptes dels quals estaven sent
posats a prova en aquell joc, i els desenvolupadors del joc. Així
doncs, si les forces opositores portaven a terme accions que minaven
o exposaven forats en els conceptes, els resultats del joc podien
ser anul·lats, i el joc recomençat. Durant el joc de 2002, els
redactors dels conceptes van ser autoritzats a fer l’anàlisi del joc
de guerra que havia de posar a prova els seus conceptes. Ras i curt,
no es va portar a terme cap anàlisi independent d’aquell joc3.

Un dels problemes que els jocs de guerra ens han revelat, és
que aquests no reflecteixen completament el conflicte tal i com es
porta a terme avui en dia. Primerament, les forces armades tenen
tendència

a

jugar

a

jocs

de

guerra

basats

en

conflictes

convencionals, car estan més familiaritzats amb les capacitats i
armament convencionals i llur potencial de combat i capacitats són
més fàcils de predir amb un grau raonable de precisió. Què passa amb

3

Mikah Zenko, "Millenium Challenge: the real story of a corrupted military exercise and it’s legacy", War on the
Rocks, 15 de novembre de 2015; Francis Horton, "The lost lesson of Millenium Challenge 2002", Task and
Purpose, 6 de Novembre de 2019
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les altres operacions militars però, les que no es basen en guerra
mecanitzada

a

gran

escala,

sinó

en

una

barreja

de

diferents

conflictes que inclourien guerra no-convencional com poden ser el
desordre civil i la insurgència? Aquí és on els jugadors moderns
poden entrebancar-se.

A finals dels anys 90, jo era un dels pocs acadèmics militars
ensenyant contra-insurgència i conflictes de baixa intensitat. Per
això, quan va caldre algú amb coneixements del concepte de guerra
irregular per avaluar un nou joc de guerra, vaig ser escollit amb
ordres per anar a Fort Bragg, a Carolina del Nord. Durant una
setmana, vaig jugar i posar a prova un nou joc de guerra de baixa
intensitat

que

el

Comandament

d’Operacions

Especials

havia

dissenyat, basat en la intervenció militar internacional de 1995 a
Haití. La intervenció, que durà un any, no va ser reeixida. De tal
manera, que quan les forces internacionals van marxar d’Haití, el
país estava més o menys en la mateixa condició miserable que abans
de la intervenció.

El joc de guerra creat per el Comandament de Forces Especials
estava basat no tant en la guerra convencional, sinó més en la
política d’intervenció en un país subdesenvolupat regit per faccions
violentes. Una de les característiques importants d’aquest joc era
la inclusió d’unes vint-i-cinc faccions, algunes pro-intervenció i
govern, altres radicalment anti-intervenció i anti-govern. Segons
les regles del joc, cada cop que es portava a terme una missió, ja
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sia assistència cívica, patrulla o reparació d’infraestructures, hom
guanyaria suport entre diverses faccions, cadascuna amb el seu rol
en la societat. Alhora, però, també s’antagonitzaria a d’altres
faccions del país, que veurien les accions

presumiblement d’ajuda,

humanitàries i cíviques d’hom com una amenaça directa. Per tant, es
fes el que es fes, quan es lluitava contra la corrupció i el crim o
es construïa infraestructura, hom acabaria enredat en un conflicte
polític amb gent que antagonitzaria probablement de manera violenta.
Ras i curt, el joc de guerra ensenyava que es fes el que es fes en
aital situació, hi haurien sempre conseqüències tan positives com
negatives. Hom podia anar endavant en el temps per veure l’afectació
de les diferents faccions, quines s’enfortien o debilitaven.

Malauradament, aquest joc de guerra no s’incorporà al repertori
de jocs de guerra estàndard de la nostra educació o entrenament
militar, malgrat ser un concepte extremadament interessant com a
eina

d’entrenament.

Poc

després

vingué

el

conflicte

de

l’Afghanistan. Malgrat l’èxit inicial degut a la tecnologia i poder
aeri dels EUA, hi hagué un seguit d’errors operacionals. Al-Qaeda i
el cos d’estat major de terroristes islamistes sota Osama Bin-Laden
van aconseguir evadir la coalició liderada pels EUA i trobar refugi.
La coalició occidental creia que la operació va acabar amb l’èxit
militar inicial. Es fracassà en comprendre que els talibans es podien
reagrupar en territori amic, a través de la frontera amb el Pakistan,
gràcies als seus forts vincles amb la comunitat paixtu d’allà.
Havent-se enfortit i reagrupat allà, els talibans estaven donant
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suport a tots els grups de resistència al Govern prooccidental
afganès en dos anys. Hauria estat de gran utilitat per a les forces
dels EUA i altres de l’OTAN si s’hagués pogut fer servir el joc de
guerra

dels

anys

90

basat

en Haití,

amb

dotzenes

de

faccions

polítiques, ètniques i criminals, i revisar el joc per adaptar-lo a
l’Afghanistan.

Havent

escrit

sobre

els

equips

de

reconstrucció

provincial de les forces de l’OTAN a l’Afghanistan puc afirmar que,
igual com a Haití, onsevulla que les nacions occidentals ajudaven
al desenvolupament d’infraestructures o lluitaven contra el tràfic
d’opi, hi havien certes faccions de la comunitat afgana que hi
estaven vehementment a favor, mentre que alhora, senyors de la guerra
i altres faccions se sentirien amenaçades per les mateixes accions.
De fet, l’OTAN i occident mai acabaren d’entendre les dinàmiques
internes de la política afganesa, el faccionalisme i el tribalisme,
i per tant mai desenvoluparen una estratègia coherent per a resoldre
la complexitat político-tribal de l’Afganistan. Un joc de guerra
similar al de manteniment de la pau d’Haití podria molt bé haver
ajudat a l’OTAN i als EUA a dissenyar una estratègia més coherent.
És prou notable també, que la coalició EUA-Occident mai desenvolupés
un

joc

de

guerra

de

contra-insurgència

per

avaluar

les

seves

estratègies i operacions a l’Iraq després de la desfeta militar de
Saddam Hussein.

Els jocs de guerra són una eina clarament essencial i important
per a l’exèrcit i haurien d'ésser part fonamental de l’entrenament
d’oficials, des de tinent fins als general. Això sí, totes les forces
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armades han de vetllar perquè els jocs de guerra siguin honestos i
realistes. D’altra manera, no es converteixen en res més que una
manera de perpetuar conceptes i estratègies defectuosos.

Staff Rides

Un staff ride basat en un esdeveniment històric, en el qual
comandants i estat major són portats a un camp de batalla històric
per caminar sobre el terreny on va haver-hi acció és un element
important de l’educació militar d’un oficial. La funció d’un staff
ride és la d’ensenyar als oficials la presa de decisions militar.
El concepte és senzill: es comença amb els plans, documents i
informes
campanya.

originals
A

emprats

partir

pels

d’aquests,

dos
els

bàndols
equips

en

una

batalla

(representant

o

els

comandants i oficials d’ambdós bàndols) miren les decisions preses
pel seu bàndol en termes de coneixement, intel·ligència, capacitats,
directrius i ordres de què disposaven els comandaments en aquell
temps. Els jocs de guerra es poden fer al nivell més baix, com a
part d’una operació tàctica, o com a part d’una gran campanya. Durant
els staff rides, els diferents equips són proveïts amb els mateixos
problemes i situacions amb que es van trobar durant la batalla, i
hauran de contestar una serie de qüestions pel que fa a les diferents
tries i opcions que ambdós costats feren per tal d’entendre els
avantatges i desavantatges que cada tria i opció implicaven. Ras i
curt, és un procés de generar qüestions que portin a un enteniment
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dels punts forts i febles de les diferents tries i opcions que els
comandants poden fer.

En alguns staff rides especialment bons en els quals he participat,
hem pres els equips de comandaments i estats majors i creat escenaris
moderns similars, basats en el mateix terreny, fent servir el mateix
terreny, donant als equips missions d’atac o defensa d’un territori.
Altra vegada, i tal com feren els comandants i estats majors del
passat, cada equip ha de pensar en l’organització òptima de les
forces, l’ús de la reserva, l'ús de la logística i la comunicació
amb quarters generals superiors com a part d’una estratègia o pla,
més ampli. Altra vegada, s’insta a cada equip a considerar diferents
opcions i a prendre decisions, a entendre els punts forts i dèbils
que cada opció comporta ans no es prenguin les decisions finals.
Altrament

dit,

l’staff

ride

és

una

manera

senzilla

i

barata

d’ensenyar un procés de presa de decisions militar efectiu.

Els staff rides eren parts clau de l’educació operacional de
totes tres institucions on he servit com a docent

universitari.

Tant al Col·legi de Defensa Bàltic, com al Col·legi de Guerra de
l’Exèrcit dels EUA, com a l’Escola Avançada d’Estudis del Poder Aeri
i

Espacial

de

l’USAF,

els

sStaff

rides

han

servit

bé

per

a

l’ensenyament de presa de decisions i la interacció entre l’objectiu
estratègic

i

principalment

les
perquè

operacions.
teníem

Els

acadèmics

staff
versats

rides
tant

funcionaven
en

història

militar com en l’art operacional. És un requisit que tan historiadors
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com experts operacionals treballin com un equip per tal de fer
l’staff ride interessant i efectiu com a eina d’aprenentatge.

L’avantatge

dels

staff

rides

com

a

eina

d’aprenentatge/ensenyament és que és una activitat pràctica on els
participants experimenten el terreny en lloc de visualitzar-lo en
un mapa o pantalla d’ordinador. Fent que els equips treballin sobre
el terreny solucionant problemes operacionals tot emprant mapes de
tauler, motiva a l’equip millor que una classe. Hom pot aprofitar
els principals llocs propers d’una campanya i els viatges en autocar
són prou senzills d’organitzar. Al Col·legi de Defensa Bàltic teníem
la sort de disposar de dos escenaris de campanya on hi podíem arribar
en mig dia de viatge. Un era Narva i la Campanya de les Muntanyes
Blaves de 1944 que enfrontà Alemanya (amb tropes estonianes també)
contra l’Exèrcit Roig. L’altra és la Campanya de les Illes Estonianes
de la tardor de 1917, en què l’Exèrcit alemany va desembarcar 40.000
tropes per a prendre l’illa de Saaremaa, fortament defensada, terreny
clau que guarda l’entrada al Golf de Finlàndia i l’aproximació a
Sant Petersburg. En aquest cas, hi va haver grans moviments navals
per part d’ambdós bàndols, així com un
alemany.

Les

ordres

d’operació

i

gran

documents

desplegament aeri
originals

d’ambdós

bàndols estan disponibles per als participants. Un altre avantatge
és que aquestes àrees rurals no han estat massa desenvolupades des
de la campanya i moltes de les carreteres, construccions, etc. de
l’època encara romanen tal i com eren.
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A Catalunya teniu els camps de batalla de l’Ebre del 1938 com
una localització excel·lent per a fer un staff ride per a examinar
una campanya que inclogué operacions aèries a gran escala, així com
operacions terrestres. A l’oest de Madrid hi teniu els camps de
batalla de la Campanya de Brunete del juliol de 1937, una de les
campanyes més importants de la Guerra Civil Espanyola. Ambdues
campanyes

són

elements

molt

útils

per

a

ensenyar

el

nivell

operacional de la guerra i la presa de decisions militars. Una altra
opció per a un staff ride magnífic és la de conduir cap a l’est
resseguint la costa occitana fins arribar al lloc de l’Operació
"Dragoon", l’agost del 1944, el desembarcament aliat al sud de
França. Fou una gran operació molt complexa que emprà grans accions
aèries i navals, així com forces de terra. Resulta interessant que
va ser una campanya en la qual forces irregulars de la Resistència
francesa hi van tenir un paper clau. Alguns dels camps de batalla
claus serien especialment interessants de visitar. Per exemple, un
dels terrenys clau per als Aliats va ser la platja Sant Tropetz, on
desembarcaren els americans.

El millor model per a un staff ride que he vist va ser un de
gran que va organitzar l’Escola d’Estat Major Britànica el 2018 en
el qual hi participaren també oficials de camp dels exèrcits francès,
americà i alemany. L’staff ride anà sobre el terreny de quatre de
les campanyes més decisives de 1918: l’atac alemany contra l’Exèrcit
britànic el març de 1918; la campanya britànica contra la Línia
Hindemburg

de

setembre/octubre

de

1918;

l’ofensiva

francesa

de
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Soissons de juliol de 1918; i l’ofensiva americana a Meuse-Argonne
de setembre/novembre del 1918. L’Escola d’Estat Major Britànica va
preparar material escrit extensivament per l’staff ride. Els grups
de l’Escola d’Estat Major eren multinacionals i se’ls hi exposaren
problemes operacionals per a cada batalla. Es van triar grups de 1012 estudiants per a descriure les seves solucions a tot el grup, tot
permetent la discussió i crítica sobre el terreny. Els estudiants i
personal van viatjar amb autocar i els costos van ser reduïts en fer
l’allotjament en quarters de l’Exèrcit francès de prop dels diferents
llocs. Els participants menjaren en menjadors dels quarters. Com a
característica addicional, també es donà als grups d’estudiants
escenaris moderns per a operacions defensives i ofensives emprant
el mateix terreny de l’staff ride, però utilitzant forces OTAN
modernes. De la mateixa manera com amb els escenaris històrics, els
grups exposaren les seves solucions al conjunt del grup amb crítiques
dels líders de l’staff ride i preguntes del grup en general. Els
mentors superiors de l’staff ride eren generals retirats que serviren
com a comandants divisionals i tenien extensa experiència a nivell
de comandament operacional. Disposar d’antics comandants superiors
per discutir i criticar amb els estudiants del col·legi d’oficials
sobre el terreny fou una experiència d’aprenentatge magnífica.
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Gestió d’un sistema general d’entrenament

Les maniobres, exercicis de simulació, jocs de guerra i staff
rides

són

tots

ells

mitjans

altament

efectius

d’entrenament

i

educació militar. Tant és així, que hom no pot forjar líders i estats
majors capaços de funcionar a nivell operacional sense aquests
mètodes principals d’entrenament. Comparat amb la infraestructura
física i l’equipament d’una força militar moderna, fins i tot una
força de grandària modesta, el cost d’entrenament i educació és una
despesa comparativament menor. Bo i així, moltes nacions prefereixen
retallar en entrenament i educació ans que en altres àmbits, la qual
cosa és un gran error.

És important de tenir en compte que tots els mètodes d’entrenament
operacional discutits en aquest article han de ser integrats en un
programa

d’entrenament

superior

per

a

grans

unitats,

col·legis

d’estat major i guerra. Totes les forces armades modernes tenen avui
en dia un comandament d’entrenament amb la tasca de desenvolupar una
doctrina

i

programa

d’entrenament

militar

extens

tan

per

a

individuals com per a grups. Un comandament efectiu a la hora de
desenvolupar

doctrina

i

entrenament

vol

de

líders

operacionals

altament experimentats així com un quadre dels millors experts
militars. La integració de doctrina i entrenament és un art, però
això ja requeriria un altre article.
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