
A 70 anys de la fi de la Segona
Guerra Mundial, la producció
editorial sobre el tema és senzi-

llament sorprenent. Els darrers 15 anys,
arran de l’aniversari d’aquella guerra,
han viscut un increment sense prece -
dents del nombre de títols pu blicats. La
British National Bibliography, que
recull els títols publicats o distribuïts a
la Gran Bretanya i Irlanda, registrava
al voltant de 900 llibres anuals l’any
2000. Des del 2004, cada any n’ha re-
gistrat més de 1.000, a excepció del
2006 que «només» van ser 975 i amb
un màxim el 2010 de 1.238. El 2014,
per la seva banda, n’han tornat a ser
1.170! Certament, la Primera Guerra
Mundial no es queda, actualment, gaire
lluny, ja que el 2014 la mateixa font re-

gistra 1.108 llibres, però no hi ha dubte
que el boom ha sigut molt menor: no-
més 356 llibres el 2010 i només una
cinquantena el 1993, en el 75è aniver -
sari de la seva fi. Certament, la diversi -
tat és enorme: de llibres de divulgació
(bona o dolenta) a estudis acadèmics,
de perspectives generals a lli bres espe-
cialitzats en aquest o aquell aspecte 
concret; llibres d’espies, d’ar mes, de ba -
talles, de soldats, d’unifor mes, de me-
mòries, correspondèn  cies, de les dones
dels soldats, novel·les, il·lustrats… amb
una varietat geogràfi ca molt notable:
Europa, però també el Pacífic, Japó, els
soldats colonials, l’Iran, Madagascar,
els països neutrals…

En català, en canvi, el panorama és
simplement desolador. El catàleg de la

Biblioteca de Catalunya retorna 27 re-
sultats per al mateix tema entre 2010
i l’actualitat, dels quals només mitja
dotzena escassa són llibres d’història.
En castellà, el nombre de publicacions
és molt més ampli, però no té res a
veure amb l’anglès: 61 títols el 2014,
segons la Biblioteca Nacional de Es-
paña, amb una certa varietat temàtica
que recull obres d’espies, batalles, ar-
mes, algun llibre generalista, algunes
(poques) obres d’historiadors espa -
nyols professionals, memòries o testi-
monis de combatents, i algun llibre
que sembla respirar més nostàlgia 
de la División Azul que altra cosa 
–com els publicats per Galland Books, 
editors, per cert, de Societat Civil Ca-
talana.

C om a mostra de les millors
obres que s’estan publicant, he
triat dues obres que fan apor-

tacions molt rellevants no només al
coneixement factual de la guerra sinó
a les seves interpretacions i a la
manera d’estudiar-la.

La primera és Ardenas. La batalla,
un impressionant estudi de la famosa
batalla –l’ofensiva llançada pels ale-
manys entre desembre de 1944 i gener
de 1945 a la regió belga de les Arde-
nes, l’última gran ofensiva dels ale-
manys en el Front Occidental– degut
a Christer Bergström, i que acaba de
publicar l’editorial Pasado&Presente.
Bergström, nascut el 1958, és un his-
toriador suec, professor de secundà -
ria, que ha publicat en revistes de di-
vulgació d’història militar com les
sueques Militär Historia i Pennan &
Svärdet, o la noruega Militaer Histo -
rie, i amb prop de 20 de llibres sobre
la Segona Guerra Mundial, dedicats
sobretot a la guerra aèria, publicats
en suec i anglès. El conjunt de la seva
obra ha obtingut una notable reper-
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Quan es compleixen 70 anys de la seva fi, la producció editorial sobre la Segona 
Guerra Mundial no para de créixer. Dos títols, dels molts possibles, un dedicat a 

la batalla de les Ardenes i l’altre a l’atac japonès a Pearl Harbor, mostren noves maneres
d’interpretar aquell conflicte. 
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ENTRAR EN BATALLA

Les tropes de la 101 Divisió
Aerotransportada de
l’exèrcit americà miren com
els C-47 deixen caure
subministraments.
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desembre de 1944.
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cussió entre els lectors d’aquest gènere,
en els mitjans de comunicació suecs,
en pàgines d’internet dedicades al con-
flicte, a Amazon i entre els propis ve-
terans, mentre que, lamentablement,
és molt possible que la seva influència
en la historiografia acadèmica sigui
força menor. 

En l’edició original, Ardenas és un
llibre de gran format, amb 500 pàgines
i més de 400 il·lustracions i mapes, in-
closes il·lustracions a color d’aeronaus
i vehicles blindats. L’edició castellana
s’ha fet en el format habitual de l’edi-
torial Pasado&Presente, assolint ga-
irebé les 800 pàgines, i ha conservat
més d’una setantena de fotografies i
un bon nombre de mapes, així com els
annexos sobre les graduacions militars
existents, l’estructura de les unitats
participants, l’ordre de combat, les
descripcions dels carros de combats i
artilleria dels contendents, l’àmplia 
bibliografia (més de 200 referències),
les notes (50 pàgines), un glossari 
imprescindible, un utilíssim índex al-
fabètic i, fins i tot, una llista de museus
de la batalla.

Bergström no té la vivacitat que 
tenia un Cornelius Ryan (ni les seves
fonts, ja que la majoria dels par ti -
cipants en els fets que estudia són molt
grans o morts) i no té, tampoc, la pro-
funditat analítica de les millors obres
que es publiquen a hores d’ara en his-
tòria militar. Però, situat en un terreny
intermedi, és cert que reuneix algunes
de les millors virtuts d’ambdós mons.
Ha visitat els llocs de la batalla i els
seus museus, ha escoltat (i no pas sim-
plement entrevistat) els veterans que
encara són vius, es preocupa per tots
aquells elements que influeixen en una
batalla (significativament, el temps), la
llarga narració no es fa pesada encara
que no siguis un amant especial del gè-
nere, és enormement detallista, contra-
sta les fonts, manté una dis tància ade-
quada en relació als fets, i reflexiona
sobre la seva matèria d’estudi.

De manera que el resultat, a més de
constituir una narració detallada de la
batalla, va molt més enllà. Hi ha anà-
lisi, i de la bona, sobre la capacitat dels
contendents de mobilitzar recursos i
la seva capacitat de combat (inclosos
els immaterials com la moral i el pati-
ment), els plans de batalla i la seva exe -

cució, els condicionants geogràfics i
climàtics, les motivacions polítiques i
la diversitat de fronts en què es lluitava
en el con junt del continent. En defini-
tiva, sobre la manera de fer la guerra:
com es combinaven armes i homes per
a assolir determinats objectius i quin
sentit tenien aquests en un moment de-
terminat d’un conflicte molt més llarg.

És cert que la seva llarga dedicació
a l’aviació potser el traeix una mica, i
segurament la imatge d’unes forces
aliades de terra significativament in-
feriors a les alemanyes que s’imposen

gràcies a la seva superioritat aèria sigui
una mica exagerada. Però precisament
aquí hi ha el millor del llibre, o sigui,
un esforç enorme per avaluar la dinà-
mica dels esdeveniments i els seus re-
sultats i treure’n conclusions sobre els
punts forts i els punts febles de cada
exèrcit i la seva habilitat per ser-ne
conscients i lluitar en conseqüència.
Per això el llibre no només serà im-
prescindible per entendre l’ofensiva de
les Ardenes, sinó que va molt més enllà
de la mateixa batalla i contribueix a
repensar aspectes importants de la llui -
ta a Europa. I entre ells un de prou sig-
nificatiu: la tremenda pressió que sobre
Alemanya representava el fet de lluitar
en dos fronts, perquè una de les fe -

bleses clau que mostraren els alemanys
a les Ardenes derivà de la neces sitat
imperiosa de detraure’n tropes per in-
tentar aturar Stalin a l’altra banda del
continent.

[En el moment d’aparèixer aquesta
ressenya, és a punt de publicar-se un
nou llibre sobre la batalla de les Arde-
nes, a càrrec de l’historiador militar
britànic Antony Beevor, Ardenas,
1944. La última apuesta de Hitler (Crí-
tica), que confirma l’interès bibliogràfic
que aquesta batalla encara desperta]. 

E l segon llibre tracta un escenari
i uns esdeveniments molt dife-
rents: els vuit mesos que van

portar el Japó a llançar l’atac a la base
naval nord-americana de Pearl Har-
bour, a Hawai, el desembre de 1941,
vistos des de la perspectiva dels seus
dirigents. I la seva autora té també un
perfil molt diferent. Eri Hotta, nascuda
al Japó, és llicenciada a Princeton 
(Nova Jersey) i doctora en relacions
internacionals per Oxford, i ha sigut
professora a Oxford mateix i a la Uni-
versitat Hebrea de Jerusalem. En el
moment de la publicació del llibre era
investigadora visitant al National Gra-
duate Institute for Policy Studies de
Tòquio. Japón 1941. El camino a la
infamia: Pearl Harbor, traduït al cas-
tellà per Galaxia Gutenberg, ha rebut
elogis unànimes a tant a la premsa in-
ternacional (The Japan Times, The
Guardian), com a revistes especialit-
zades en llibres (The New York Re -
view of Books, Los Angeles Review of
Books), com a l’acadèmia (American
Historical Review), sempre amb una
estructura de ressenya sorprenentment
semblant: gairebé mer resum del llibre
seguit de notable elogis. 

A partir de documentació difícil -
ment accessible a la majoria d’estudio-
sos occidentals però amb estructura
més d’assaig que de llibre acadèmic,
l’autora sosté que hi havia un ampli
convenciment entre les elits japoneses
que una guerra amb els Estats Units
era molt difícil, si no impossible, de
guanyar, i que tanmateix prengueren
«la decisió conscient i conjunta d’en -
trar en guerra amb Occident» (p. 40).
Ho feren en el marc d’una interpreta -
ció nacionalista de les relacions inter-
nacionals que posava l’èmfasi en els
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mals que es derivaven de la influència
de les potències occidentals i en la ne-
cessitat de ser forts militarment per a
sobreviure, d’una cultura política que
lloava la capacitat del Japó de superar-
se malgrat les mancances materials, i
d’una estructura de poder que permetia
als militars influir directament en l’em-
perador sense comptar amb el govern
formalment constituït. Lluny, però, de
la història a la qual estem potser més
acostumats en tractar aquests temes,
Eri Hotta gairebé no parla dels interes-
sos econòmics dels conglome rats in-
dustrials japonesos o dels beneficis que
s’extreien de les colònies. Al revés, la
seva història és una història de cultures
polítiques i tradicions, d’estructures de
poder polítiques i militars, de faccio-
nalismes heretats o creats en el procés
de modernització i de psicologia dels
actors principals –l’egocentrisme del
ministre d’afers exteriors Matsuoka,
l’orgull ferit i la mesquinesa d’un alt
comandant com Tojo, la indecisió del
príncep i cap de govern Konoe, o la do-
cilitat de l’emperador Hirohito.

Les dificultats principals del llibre
es troben, d’una banda, en les fonts,
ja que falten actes de les reunions dels
alts mandataris i les seves discussions
només es coneixen de forma indirecta,
fet agreujat per un sistema de notes de
l’autora que no és sistemàtic i que
deixa buits a l’hora de justificar alguns
moments importants. De l’altra, a me-
sura que es progressa en la lectura, la
tesi principal de l’autora –que, en re-
alitat, molts alts comandaments mili -
tars i autoritats creien que no podien
guanyar i que, per tant, no volien la
guerra amb els Estats Units– sembla
tornar-se més i més difícil de sostenir.
Hom dubta, al capdavall, si l’autora
no ha pres per una mentalitat antibel -
licista el que només eren dubtes sobre
un futur incert.

Ara bé, no hi ha dubte que l’obra
suposa un avenç fonamental en el co-
neixement de l’estructura del poder ja-
ponès i el seu procés de presa de deci-
sions. I aquí és on els llibres de
Christer Bergström i d’Eri Hotta co-
incideixen en gran part en la seva pers-

pectiva teòrica: en la importància do-
nada a l’individu i les seves deci sions
i accions en una evolució històrica que
no depèn (o no depèn només) de grans
processos impersonals (les estructures,
el «context», els discursos...), en una
perspectiva que s’ha anomenat «el re-
torn del subjecte». La història esdevé,
així, contingent, fruit no pas de la ne-
cessitat sinó de múltiples factors entre
els quals les deci sions d’uns individus
que actuen so vint amb poca informa-
ció, amb una percepció dels esdeveni-
ments no pas objectiva sinó fruit de
tradicions polítiques i culturals, i
influïts també per la seva pròpia per-
sonalitat, creada al llarg del temps. 

Tots dos llibres són, per tant, també
un conjunt de biografies d’uns perso-
natges que, lluny dels models clàssics
que tenien uns pro tagonistes que ho
sabien tot i ho preveien tot, se’ns apa-
reixen dubita tius i contradictoris. Ja
no ens interessen, aquests personatges,
perquè si guin representatius d’un grup,
d’una classe, d’un moment o d’una na-
ció, sinó perquè amb ells copsem la
contingència radical dels agents
socials, el radical desconeixement que
tenen del futur, alhora que observem
com les seves accions –com explica
molt bé Hotta– no només contribuei-
xen a una o altra evolució històrica
sinó que limiten o amplien la llibertat
de què disposaran per prendre noves
decisions.
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