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Presentació a mode de justificació    
 

John Keegan es plantejava el 1993 si els encarregats de l'estudi de la guerra no seri-
en «millors historiadors si es prenguessin la molèstia de reflexionar sobre què és el que fa 
que els homes es matin entre ells». Al cap i a la fi, en parlar d'aquestes qüestions estem 
obrint una via d'investigació fonamental per al coneixement de la naturalesa de l'ésser humà 
i el funcionament de les societats, objecte d'interès últim de tota investigació històrica. 
D’aquí que la guerra i el fet militar siguin dimensions interessants des de totes les òptiques 
imaginables, doncs ens ofereixen una talaia privilegiada per a l'estudi i l'anàlisi. En aquest 
sentit, no és casualitat que en les últimes dècades haguem assistit de forma molt notable a 
una posada en valor del que a grans trets podríem anomenar història militar, quelcom al 
qual la nostra comunitat acadèmica no ha estat immune. De fet, es tracta d'un paradigma la 
revisió i actualització del qual s'ha revelat fonamental per entendre no només algunes de les 
transformacions essencials que caracteritzen la contemporaneïtat des dels seus mateixos 
orígens, sinó també les bases sobre les quals es van fundar la majoria de les societats euro-
pees en la primera meitat del segle XX. Els war studies o la nova història militar són les vies 
per les quals ha transcorregut aquesta renovació de les nostres mirades sobre el fet bèl·lic 
en tota la seva extensió, integrant al seu sí les influències teòricometodològiques de primer 
ordre procedents de l'àmbit dels estudis culturals més avançats i la millor història social, 
passant per paradigmes d'extrema importància com la història de gènere, la història de la 
vida quotidiana o la història oral. 

Fins a cert punt, la nova història militar compta encara amb una presència reduïda i 
poc consolidada en la comunitat historiogràfica espanyola, tot i que, com plantejàvem, 
compta amb una importància cada vegada més gran entre les preocupacions i els debats 
dominants a nivell mundial. Precisament per això, un dels nostres propòsits fonamentals 
amb aquest congrés és exercir de pont entre els debats que circulen i es desenvolupen més 
enllà de les nostres fronteres i les dinàmiques internes de la nostra pròpia comunitat histo-
riogràfica. Alhora, busquem temptejar també els nous enfocaments i temàtiques sobre les 
quals giren les anàlisis més innovadores i renovadores en l'àmbit dels estudis del fet bèl·lic a 
nivell europeu, així com delimitar els seus possibles objectes d'interès, fer un esforç més 
gran en el camp de la conceptualització i la reflexió teòrica, potenciar les visions compara-
des i transnacionals i, finalment, integrar un nombre de fonts cada vegada més ampli i vari-
at, sense renunciar per això a la crítica d'aquestes. Integrant tots aquests propòsits busquem 
situar Teatres bèl·lics com un referent que concentri tot el potencial renovador que en els 
darrers anys s'ha anat gestant en les diverses comunitats historiogràfiques i escoles europe-



                                                                                            
 

es, posant en relleu l’interès exponencial que té per al conjunt de l’acadèmia.    
 

Dates i metodologia   
 
El congrés se celebrarà al llarg durant els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2015. El 

seu desenvolupament tindrà lloc a través de quatre línies de treball, articulant cadascuna 
d'elles sobre una taula de debat coordinada per un o dos relators que es s'encarregaran de 
disseccionar les contribucions de cara a plantejar els punts de confluència entre elles, prio-
ritzant d'aquesta manera el debat per sobre de la mera relatoria de comunicacions. A aquest 
efecte, les llengües vehiculars del congrés seran l’anglès, el català i el castellà. D’altra banda, 
cada sessió serà precedida per la ponència d'un expert d'abast internacional en les matèries 
que són objecte d'estudi, precisament amb la finalitat de suscitar les primeres reflexions i 
plantejar el marc teòricoconceptual en el qual s'inseriria el taller. Un dels nostres principals 
objectius és fer de Teatres bèl·lics una experiència historiogràfica constructiva i útil per a to-
tes i tots els seus participants, obrint noves perspectives, plantejant noves preguntes i acon-
seguint conclusions de forma col·lectiva.   

 
Cronologia   

 
Prenem com a punts de referència dos moments fonamentals al nostre entendre: 

d'una banda l’inici de la Guerra d'Independència cubana, la qual cosa ens permet abastar tot 
un seguit de conflictes colonials i enfrontaments previs a l'esclat de la Gran Guerra, inclosa 
la Guerra del Rif o les guerres dels Balcans (1912-1913), que vindran acompanyats per múl-
tiples crisis i canvis fonamentals en l'àmbit de la cultura i la política i, no menys important, 
per la posada en marxa sistemàtica de nous mètodes i pràctiques militars de gran importàn-
cia. A l'extrem oposat hem optat per l'any de la mort de Stalin, que al nostre parer marca el 
final d'una manera d'entendre la política o la guerra i, també, de tot un seguit de canvis i 
transformacions propiciats des del final de la Segona Guerra Mundial, la qual cosa suposa 
d'alguna manera la conclusió simbòlica de la segona postguerra europea.   

 
Línies de treball de les taules-taller   

 
A continuació us presentem els eixos sobre els quals transcorreran les taules-taller 

que compondran el congrés, plantejant algunes de les múltiples possibilitats que ens ofereix 
cadascuna d'elles. Evidentment, estem oberts a la recepció de propostes que tractin altres 
aspectes relacionats amb les diferents temàtiques:   

 
1-  La ident i tat  de l  combatent en la contemporaneï tat , aprofundint en tot un seguit de 

qüestions essencials com la voluntarietat i la conscripció; el paper de la ideologia en l'uni-
vers mental i les accions dels combatents; la importància estructural de l'escenari político-
cultural en el qual cobren sentit els fets individuals; la socialització i les condicions materials 
en les trinxeres o l'impacte psicològic de la guerra total.   

 



                                                                                            
 

2-  Les postguerres , que ens obren un immens ventall de possibilitats: el qüestionament dels 
marcs cronològics bèl·lics degut a la pervivència de conflictes armats de naturalesa variable 
o, també, a la importància innegable de la violència en la construcció de les noves societats 
sorgides de la guerra; el paper dels mites fundacionals nascuts en el context bèl·lic en la 
construcció de noves comunitats políticosocials; la reconstrucció física del territori, acom-
panyada per la reestructuració de l'economia, les relacions socials, el repartiment del poder i 
la redistribució de poblacions senceres; el paper dels excombatents en les societats i la polí-
tica de la postguerra; o el profund canvi en l'equilibri entre les metròpolis i les seves colòni-
es a causa de les dinàmiques posades en marxa per la pròpia guerra. 
 

3-  La vida quot idiana durant la guerra , on l'element crucial serà la relació entre el front i la 
rereguarda en tots els àmbits, des del de l'esfera pública al de l’esfera estrictament privada, a 
través de la qual podrem articular altres temàtiques com l'impacte de la guerra en la pobla-
ció civil, les dinàmiques d'interacció entre civils i combatents o, finalment, la particular situ-
ació dels presoners de guerra. 
 

4-  El l loc  de l  f e t  mi l i tar en temps de pau  o, més ben dit, en contextos en què no es pot 
parlar de guerra oberta o convencional. En aquest taller són benvingudes aportacions que 
aprofundeixin en aspectes com la guerra asimètrica; l'esfera colonial; el paper jugat pels 
exèrcits en el manteniment de l'ordre públic; la influència de l'estament militar en la con-
cepció de la política, l'educació, els processos de nacionalització o les relacions socials; 
també, d'altra banda, les complexes transicions i sortides que es donen entre l'heterogeni 
col·lectiu dels excombatents, canalitzades en ocasions a través de grups paramilitars o uni-
tats com la Legió Estrangera.   
 

Indicacions per a la presentació de propostes   
 

Les propostes han de constar d’un títol, un breu resum de 300 paraules, cinc parau-
les clau i un CV on s’especifiquin els principals aspectes del projecte d’investigació, les 
principals publicacions i les línies d’investigació de l’autora/l’autor. La data límit per a la 
recepció és el 15 de març de 2015, y han de ser remeses a david.alegre@uab.cat i mi-
guel.alonso.ibarra@gmail.com. L'organització en confirmarà la recepció i es compromet a 
donar una resposta definitiva dues setmanes després del tancament del termini. Es priorit-
zaran fonamentalment aquelles propostes capaces de connectar amb un context més ampli 
i unes problemàtiques conceptuals i metodològiques d'interès general, evitant per tant que-
dar centrades exclusivament en aspectes molt específics. En aquest sentit, és benvingut tot 
treball que tracti dimensions innovadores i/o renovadores en l'àmbit dels estudis del fet 
bèl·lic, alhora que es tindrà especial interès per aquells textos que comptin amb un aparell 
empíric rellevant, per la qual cosa preguem que es faci menció específica de les fonts que 
s'utilitzaran. Finalment, la nostra intenció és donar sortida a una selecció dels millors tre-
balls a través de la publicació d'un o dos números especials a la Revista Universitaria de Histo-
ria Militar, els quals comptaran amb el seu propi ISSN i amb tots els reconeixements perti-
nents a nivell d'avaluacions externes. 


