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1.INTRODUCCIÓ 

Intrigada per la repercussió de les malalties en la creació d’uns discursos i uns estereotips culturals 

més enllà de les afeccions al propi cos del pacient, desitjava esbrinar els motius pels quals 

s’efectua tal construcció així com els requeriments necessaris per a realitzar-se. Pensant molt al 

respecte i cercant en quin context aquesta situació es podria fer visible, em vaig trobar amb un fet 

històric que va marcar i va capgirar a la societat en tots els nivells possibles. S’està fent referència 

a l’esclat de la Primera Guerra Mundial l’any 1914. Aquest conflicte bèl·lic fou simultani a 

diverses ruptures en l’àmbit cultural i artístic, en les quals hi contribuí i s’hi veié implicat, i fou 

paral·lel també a una crisi del llenguatge que ja s’anava gestant. De tal manera, si realment una 

tipologia de discursos, entre els quals la metàfora pren un paper rellevant, són emprats 

culturalment en la identificació d’uns mals tant físics com mentals, analitzar un moment on s’ha 

produït una gran pèrdua de referències podria resultar esclaridor de tals processos de construcció o 

bé pel contrari degut precisament al seu trencament el sorgiment de tals retòriques seria del tot 

improcedent. És aquest el nostre punt de partida per a la investigació que a continuació s’abordarà.  

En analitzar la malaltia des de la perspectiva cultural i no tant des d’un tractament científic, la 

referència a fonts literàries o artístiques resulta una base necessària. És per aquest motiu que el 

present estudi es veurà acompanyat per la referència de dos autors, Robert Graves i Ernst Jünger, 

alhora que d’unes imatges, tant fotogràfiques com pictòriques, que recullen en bona mesura el què 

i el com la Primera Guerra Mundial afecten en l’àmbit en qüestió. L’elecció dels autors s’ha vist 

influïda, en primera instància per la importància posterior de la seva obra literària, però sobretot 

per la procedència d’ambdós autors, és a dir, cadascú essent membre de l’exèrcit respectiu de dues 

nacions que es trobaven en bàndols oposats. El que es persegueix és fer aflorar si, malgrat aquests 

orígens diversos i la influència del corresponent context, en el cas que es creïn unes metàfores 

sobre les malalties que els assetgen aquestes seran d’un tipus compartit a un nivell més ampli o bé 

cada país en un moment on els valors nacionals eren tan rellevants desenvoluparan una retòrica 

pròpia. Reflexionant respecte la informació de la qual abans d’aprofundir disposem i tenint en 

compte que una guerra com aquesta fa sorgir en certa mesura, sobretot en el discurs més crític, la 

part humana en comú em porta a inclinar-me vers la idea que la reacció en la construcció d’aquests 

discursos serà en un alt grau similar, ja que a més al situar-nos dins del marc europeu hi podem 

trobar certes bases comunes.  

Abans d’enfocar en profunditat la investigació, cal fer una breu menció del procediment que se 

seguirà a continuació. Partirem de la base d’un context històric per tal d’ubicar els successos així 

com situar els artistes que ens serviran d’exemple. En un primer estadi es realitzarà l’anàlisi del 

que el terme metàfora significa i com aquest afecta en l’àmbit de les malalties per seguir amb 

l’estudi de les noves tipologies d’armes que s’usen en aquest conflicte i les conseqüències que 

aquestes tenen en els soldats. Finalment, i guiant-nos de la mà dels dos autors, serà l’hora de veure 
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si en les seves paraules brollen les metàfores associades a les malalties que la guerra ha causat, 

cercant-ho també en les imatges realitzades durant la contesa i els anys immediatament 

consecutius.  

 

2. CONTEXT 

El marc temporal que constitueix l’objectiu de la nostra anàlisi comprèn un període molt específic 

del segle XX, el corresponent a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i els anys immediatament 

posteriors. Les conseqüències d’aquest esdeveniment marcaren en molts nivells i esferes el món 

contemporani i alhora, en el cas que ens ocupa, resulta indispensable per a esbrinar i/o estudiar la 

configuració o no d’un sistema de metàfores en torn unes determinades malalties, ja que el 

sorgiment d’aquestes és una responsabilitat directa de tal enfrontament bèl·lic.  

A continuació, en vista a partir d’un bon punt de base per a comprendre la complexitat del fet al 

qual ens enfrontem, es realitzarà una contextualització de manera més detallada tant del període 

històric, des de diferents perspectives, com dels autors que s’estudiaran d’una forma més extensa. 

Tot i que el propòsit radica en l’observança de la possible manifestació d’una metàfora per a les 

atrocitats que causa la guerra en els combatents i en la població en general, al tractar-se dues 

figures en concret resulta inevitable parar una major atenció al seu context nacional. No obstant 

però, el fet de pertànyer a dos països enfrontats directament en el conflicte en qüestió pot resultar 

efectiu a l’hora de comprovar si s’estableix algun paral·lelisme o similitud en les reaccions 

afavorint la consideració d’un símptoma no individual.    

2.1 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Qualsevol anàlisi del segle XX resulta indissociable de tal esdeveniment. Les repercussions que 

originà anaren més enllà de les destrosses corrents en una guerra, precisament perquè aquesta no 

es tractava d’una guerra típica. Si la humanitat d’una o altra manera sobrevisqué, els valors i 

moltes de les concepcions establertes per a mirar al món foren extingides. El sotrac fou tan gran 

que admetre una continuació del passat un cop experimentat aquest punt resultava una tasca molt 

feixuga
1
, i els canvis i dinàmica que inaugura no culminen amb la data de fi del conflicte sinó que 

es prolonguen pràcticament fins a la fi de la Segona Guerra Mundial o fins i tot amb la Guerra 

Freda. No obstant però, focalitzant-nos en el cas concret de la Primera Guerra Mundial, 

detinguem-nos uns instants a recordar el què succeí.  No se n’analitzaran les causes, ni els 

objectius ni avanços de cadascun dels implicats, nocions que d’altra banda han estat molt 

                                                           
1
 HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX: 1914-1991 (trad. Juan Faci, Jordi Ainaud i Carme Castells), 

Barcelona: Crítica, 1995, pàg 30.  
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estudiades, sinó que en aquesta secció tan sols es busca realitzar un esbós de la situació contextual 

en què ens trobem per poder reflectir com afecta aquest al nostre camp de treball.  

El 28 de juliol de 1914 va esclatar el conflicte que per primer cop enfrontava a la majoria de les 

grans potències mundials, entre les quals s’hi trobava una clara predominança europea. Anteriors 

guerres s’havien disputat amb la participació d’un parell o tres d’aquestes, per exemple la Guerra 

de Crimea
2
, però en aquesta ocasió el nombre ha augmentat considerablement. Ens trobem doncs 

en peu de guerra a: Gran Bretanya, França, Rússia, Àustria- Hongria, Prússia (des de 1871 estesa a 

Alemanya), Alemanya, Itàlia, Estats Units i Japó. Altres països que també s’hi implicaren però que 

no eren al moment considerats com a grans potències són l’Imperi Otomà o Bulgària. El total de 

bel·ligerants volta els 32 països implicats. El detonant fou l’assassinat de l’arxiduc d’Àustria-

Hongria Francesc Ferran a Sarajevo i la resposta amb l’ultimàtum llançat des del seu país cap a 

Sèrbia, però els veritables motius radiquen en qüestions més profundes que ja havien provocat 

punts de crisi permanents en diversos països. Arribats a aquest punt, la guerra que ja feia temps es 

vaticinava esdevé un fet, no pel cas concret d’aquest atemptat sinó més aviat degut a que les 

circumstàncies de guerra podrien resultar beneficioses pels interessos de països com Alemanya o 

Àustria-Hongria. Respecte tal visió de la guerra s’ha establert diversos debats, per exemple el 

debat Fischer, o la posterior revisió de Mombauer) que se’n qüestionen el seu caràcter així com la 

responsabilitat, és a dir, es pregunten i s’interroguen si la Primera Guerra Mundial va ser un succés 

evitable, inevitable o fins i tot desitjable
3
. Malgrat la diversitat en les justificacions, el paper tant 

d’Alemanya com d’Àustria- Hongria en l’inici de la guerra és un factor rellevant.  

L’atemptat fou doncs el llumí que encengué la foguera activant unes reaccions que es van produir 

en cadena. La mort de l’arxiduc, l’amenaça d’Àustria-Hongria a Sèrbia, l’amenaça russa a Àustria-

Hongria i d’aquest país a Rússia, l’advertència de França a Alemanya, el rebuig a l’ultimàtum de 

Sèrbia, la declaració de guerra d’Àustria-Hongria, la mobilització de les tropes russes causant al 

seu torn la mobilització de les alemanyes i portant a la invasió de Bèlgica. Tant Alemanya com 

Àustria-Hongria eren conscients que al plantejar els seus objectius militars entrarien en disputa 

amb un dels estats membres de la Triple Entesa, comportant al seu torn la participació de la resta 

dels països pertanyents a tal agrupació, de manera que actuaren en conseqüència estratègicament. 

Per exemple, destinant les primeres operacions alemanyes cap a l’oest, a Bèlgica i França malgrat 

que la primera actuació havia estat en mans de Rússia, però convertint-se aquesta en una qüestió 

                                                           
2
 Una guerra que també resultà un objectiu interessant per a la càmera degut a la importància en augment 

que el públic atorgava a l’adquisició o visibilització d’un fet de la manera més fidedigna possible. La 

fotografia es converteix en una constant en la tensa situació, que ja prefigurada a finals del XIX, esclata al 

primer quart del segle XX.   
3
 MOMBAUER, Annika, The First World War: Inevitable, Avoidable, Improbable or Desirable? Recent 

interpretations on war guilt and the war’s origins. , Review Article, German History, Vol. 25 Nº1.  
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potser secundària
4
. La resposta aliada en aquest front occidental era alhora evident i complicada, 

fer fora als alemanys dels territoris ocupats.  

Un cop s’inicià el que es creia que seria una guerra llampec les ofensives se succeïren unes a altres 

allargant el conflicte. En aquesta guerra, la qual creà un nou paradigma, les circumstàncies que es 

donaren, tant des del punt de vista tècnic com tàctic i de mobilització, foren un entrebanc constant 

per a la fi de l’enfrontament. Això vol dir que en certa mesura els objectius i estratègies 

planificades segons el nou model bèl·lic sovint es convertien immediatament en desafiaments per 

veure’s complerts
5
. Tal premissa ens és corroborada per dos aspectes que al seu torn, al parlar de la 

Primera Guerra Mundial, hi han quedat vinculats inevitablement en el nostre imaginari al respecte. 

El primer d’ells fa al·lusió al transport i a qüestions relatives a la mobilització i comunicació. 

Sabem per exemple el valor estratègic del tren en l’aportació de soldats al camp de batalla i dels 

reservistes alhora que el trasllat dels ferits de guerra a l’hospital. I també, els primers moments del 

conflicte ja ens mostren com el fet de no disposar de tals recursos pot esdevenir una veritable 

complicació. Faig referència al cas de Rússia que degut al mal estat de les instal·lacions 

ferroviàries va haver de mobilitzar les seves tropes amb antelació portant a avançar l’ofensiva 

alemanya. El segon dels aspectes és la trinxera. Aquesta tècnica no és pas innovada per a aquest 

enfrontament sinó que ja havia estat emprada amb anterioritat de manera eficaç, no obstant però, sí 

que en aquest moment pateix una millora i perfeccionament. En els primers moments de la seva 

aplicació els resultats foren positius ja que atorgaven una defensa i protecció vital de moltes 

ofensives (artilleria, metralladores...).
6
 La concepció de la trinxera, però, anà canviant amb el pas 

del temps i l’estancament que havia comportat tal tècnica, passant a ser aleshores llocs putrefactes 

i miserables.  

Les novetats a nivell logístic i tàctic, com ja s’ha comentat, també són reflectides en l’equipament 

armamentístic del qual se’n fa ús. Si bé es continuaren emprant armes blanques, com les baionetes, 

llances o sables, cada cop foren més freqüents les granades, bombes i altres armes de foc que 

permetien un abast a major distància, quelcom que, tenint en compte el que ha estat vist respecte 

les trinxeres, resultava més efectiu en veure’s reduït el combat cos a cos. No obstant, l’arma 

“estrella” d’aquest conflicte en fou el gas i altres productes químics, que seran analitzats més 

endavant. Les ferides que aquestes armes causaren foren més severes i diverses que les originades 

en enfrontaments anteriors, i a tot això ho acompanya altres malalties causades per la pròpia ferida 

                                                           
4
  NEIBERG, Michael S. La Gran Guerra: Una historia global (1914-1918) (trad. Martín Rodríguez-Courel 

Ginzo), Barcelona: Paidós, 2006, pàg 25.  
5
  Ibíd., pàg 76.  

6
 Ibíd., pàg 77. 
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com la septicèmia o també les derivades de les condicions sanitàries i higièniques en les quals 

vivien els soldats al front
7
.  

Encarar aquesta nova realitat, i un cop aniquilada l’opció d’una guerra ràpida, va comportar un fort 

revers tant per la necessitat de tornar a aprendre el què és la guerra (noves tecnologies, noves 

operacions, noves estratègies, nous morts en massa...) com per motius econòmics. Mantenir tals 

posicions i el subministrament de recursos (humans i materials) en el camp de batalla però també  

a la rereguarda suposava un gran esforç pel qual no tots els països que s’hi trobaven implicats hi 

estaven preparats. Si bé Alemanya hagués pogut suportar l’economia de guerra en un enfrontament 

relativament breu, al allargar-se aquesta l’economia se’n ressentí essent aleshores menys eficaç i 

condemnant també a la població civil a penúries; mentre que Gran Bretanya, o també França, 

visqueren una situació una mica més favorable però tot i així es veieren afectats per la dificultat 

econòmica. En el cas específic de Gran Bretanya, es va utilitzar més recursos dels que realment 

disposava afectant greument a l’economia, que semblava funcionar amb els mecanismes habituals 

durant el període de pau
8
.  Com ens indica Eric Hobsbawm: “Y es que en la guerra moderna no 

sólo había que tener en cuenta los costos sino que era necesario dirigir y planificar la producción 

de guerra, y en definitiva toda la economía. Sólo a través de la experiencia lo aprendieron los 

gobiernos en el curso de la primera guerra mundial”
9
.  

La Primera Guerra Mundial va culminar l’11 de novembre de 1918. En aquest any es sembla 

tornar a una guerra amb major moviment, i al març els alemanys que havien recuperat les tropes 

del front oriental organitzaren una ofensiva cap a occident avançant fins al Marne i el Somme 

amenaçant a París. No obstant però, no aconsegueixen culminar el seu atac i les condicions de les 

tropes (cansats, mal alimentats, ferits...) així com la situació logística en la qual es troben els 

debiliten encara més. Enfront tal situació el contraatac dels aliats suposà el cop de gràcia per 

Alemanya. Els exèrcits aliats, sota les ordres de Ferdinand Foch
10

 i amb material i recursos 

procedents dels Estats Units, incorporats al conflicte activament el 1917, que els hi atorgava una 

superioritat tant submarina com aèria, paral·lelament a una revolució de caràcter obrer a Berlín 

amb la posterior aparició de la República de Weimar, van portar a la signatura dels aliats amb 

Alemanya de l’Armistici de Compiègne finalitzant de tal mode la contesa. 

Un altre aspecte fonamental de la Primera Guerra Mundial és l’estat d’ànim que aquesta provocà 

en el moment de la seva eclosió. Tot i tractar-se d’una guerra, i que per tant malgrat ser diferent a 

les anteriors era evident la consciència de què hi haurien ferits i costos a assumir, es va veure com 

una possible via de solució a la tensió que en aquell moment s’estava vivint. No resulta estrany 

                                                           
7
 KEEGAN, John, El rostro de la batalla(trad. Juan Narro Romero), Madrid: Turner Publicaciones, 2013.  

8
  Op. Cit. HOBSBAWM pàg p 54.  

9
 Ibíd., pàg 54.  

10
 Op. Cit. NEIBERG pàg 323. 
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doncs la presència reiterada, sobretot en premsa, d’incitacions a la participació i vinculació a la 

guerra, les quals sovint eren propagades des del propi govern nacional. Tanmateix, les ideologies 

per les quals s’entrava en conflicte resultaven un factor especial entre la població, el que va fer que 

moltes persones es mobilitzessin com a voluntàries. La dinàmica de la guerra i la veritable 

experiència que visqueren entrà en xoc amb allò completament diferent que des de campanyes 

estatals i la premsa s’havia venut respecte tal conflicte. La tornada dels soldats, ferits i 

traumatitzats, s’agreujà amb la precària situació dels respectius països, en diferent grau, alhora que 

amb la incomprensió per part d’aquells qui romangueren a la rereguarda. Malgrat els intents de 

comunicació i el fet que es podien imaginar el que havien passat no ho havien experimentat i es 

creà un mur idiomàtic, el retornat semblava haver desaprès la seva llengua. Ambdós autors que en 

aquest projecte seran objecte d’estudi formen part d’aquest engranatge que trenca les idees 

preconcebudes i manifesta la veritat que realment es visqué contribuint doncs al canvi que suposa 

la Primera Guerra Mundial.  

2.2 L’EXPERIÈNCIA DE ROBERT GRAVES 

Robert Graves va néixer a Wimbledon l’any 1895 i morí a Deià al 1985. Fou fill del poeta i editor 

A.P. Graves i d’Amalie von Ranke. La seva obra literària va des de la poesia a la novel·la. La seva 

joventut així com l’experiència de la Primera Guerra Mundial suposen punts claus en la seva obra i 

vida personal. A Òxford es llicencià amb una tesi vinculada a la poesia i al 1926 aconseguí el 

càrrec de professor de literatura anglesa a la Universitat de El Caire. Posteriorment tornà a 

Anglaterra tot i que la seva estada allà fou breu i s’instal·la a Deià. D’aquest municipi mallorquí el 

féu fora l’esclat de la Guerra Civil, moment en què retornà a Anglaterra fins a la fi de la Segona 

Guerra Mundial quan es traslladà de nou a Mallorca.   

La manera com Graves arribà a la Primera Guerra Mundial ens és especificada pel propi autor en 

l’obra Adiós a todo eso
11

. La seva incorporació a files fou matinera, en certa mesura motivat pel 

desencant que li produïa la continuació dels seus estudis a l’ingressar a Òxford. No s’allistà a 

l’exèrcit sinó que demanà, seguint el consell d’un conegut, sol·licitar el càrrec d’oficial per la qual 

cosa entrà a RWF (Royal Welsh Fusiliers).
12

. Els primers serveis que va efectuar el feren romandre 

a la caserna dels fusellers gal·lesos, fins que finalment fou destinat a França. Graves combaté a la 

batalla del Somme, en la qual va ser greument ferit pel resquill d’una granada, fins al punt que se’l 

considera mort. Va sobreviure però la seva gravetat va suposar la retirada del front. La seva rebuda 

fou exorbitant i feliç, no només pel retorn d’alguns dels combatents sinó per una qüestió d’ordre 

nacional i és que la batalla de la que tornava i que relativament havia superat representava en 

l’imaginari, tant polític com públic, l’inici de la victòria de la guerra en mans aliades. El que no 

                                                           
11

 A part d’aquesta obra, té altres poemes i escrits dedicats a la seva experiència del conflicte.  
12

 GRAVES, Robert, Adiós a todo eso  (trad. Sergio Pitol), Barcelona: RBA, 2010, pàg 87. 
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encaixa, però, són les seves condicions físiques i també mentals amb l’eufòria col·lectiva que 

sembla manifestar la població que s’ha mantingut a la rereguarda.  

2.3 L’EXPERIÈNCIA D’ERNST JÜNGER 

Ernst Jünger va néixer a Heidelberg l’any 1895 i va morir a Wilfingen al 1998. En coneixem la 

seva obra com a filòsof, assagista, novel·lista i historiador. Ernst Jünger era fill del professor de 

química Ernst George Jünger i de Lily Karoline. Des de ben jove s’uní als Wandervögel, al 1911, 

un grup que defensava l’aboliment de les restriccions de la societat prioritzant i respectant el paper 

de la natura i la llibertat. Més endavant, al 1913 amb tan sols 18 anys Ernst Jünger marxà de casa 

per allistar-se a la Legió Estrangera Francesa la qual el destinà a Àfrica. I un cop va esclatar la 

Primera Guerra Mundial fou un dels primers a allistar-se a l’exèrcit, començant a Hannover en el 

regiment de fusellers. La presència de l’ideari nacionalista sembla ser quelcom que acompanya a 

Jünger al llarg de tota la seva trajectòria tant vital com professional, amb algunes variacions. 

D’aquesta manera ens resulta visible el paper que en ell exerceix la nació Alemanya però també la 

idea d’Europa i el seu llegat així com el seu manteniment sota la Modernitat que en un alt grau fou 

portada per la contesa bèl·lica que aquí estem tractant. La seva visió, com a europeu i com a 

individu, fou doncs singular dins el panorama en què s’emmarca i tot i mantenir certa regularitat, 

l’experiència vital va modificant determinades posicions
13

.     

Durant la seva participació com a soldat va ser ferit fins a set vegades, amb diferents graus de 

gravetat. Poques setmanes abans de la fi del conflicte l’Estat Alemany li atorgà la condecoració 

anomenada “Pour le Mérite” i  informalment “Blauer Max” pel mèrit militar, essent a la seva mort 

l’últim titular viu de tal medalla. La seva participació a l’exèrcit es prolongà fins al 1923 quan 

començà a estudiar filosofia i ciències naturals.  

Els seus records de la guerra i la seva experiència són recollits en l’obra Tempestes d’acer (1920) , 

un títol que fa perfecte referència al que implica la Modernitat i una obra que consisteix en un diari 

redactat al front francès configurant-se doncs com un testimoni commovedor dels dies de la 

contesa europea. També els tracta a La lucha como vivencia interior (1922), on resulta visible 

certa glorificació de la guerra, o bé a El bosquecillo 125 (1925), una crònica on es focalitza en 

l’estada a les trinxeres concretament en un sol mes del 1918.  

2.4 PER QUÈ LES NOVES MALALTIES I FERIDES PODEN, O NO, DONAR PEU A UNA 

METÀFORA? PRECEDENTS.  

La metàfora, com serà analitzat en un apartat posterior, deixant de banda les seves particularitats i 

propietats en un terreny estètic i artístic, esdevé una eina efectiva per a la comprensió de la realitat. 
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Davant tal situació i en un moment en el qual els successos trenquen les referències que fins 

aleshores eren vigents, establir un nou model de comparació el qual pot ajudar a comprendre la 

nova realitat al posar-se en paral·lel a una situació que, d’alguna manera o altra resulta més 

coneguda, pot esdevenir una bona forma per encarar el que s’està experimentant. Però 

l’establiment de tals metàfores no es limiten a proporcionar una major comprensió sinó que en més 

d’una ocasió han contribuït a afegir una càrrega negativa al què implica la malaltia en qüestió. Una 

connotació, doncs, que tendeix a ser construïda des del punt de vista dels individus sans del 

col·lectiu cap a l’alteritat del qui és el malalt.   

Tenint en compte aquesta premissa, és hora de llençar algunes hipòtesis. Les ferides físiques de la 

Primera Guerra Mundial, les quals en bona mesura degut a la novetat de les armes manquen 

d’experiència prèvia en l’àmbit de la seva curació, es tendiren a descriure amb duresa i fredor, des 

d’una perspectiva analítica i maquinària tal com els instruments que n’havien estat els causants. 

Les pràctiques medicinals encara no hi estaven del tot preparades a nivell tècnic i no pas per 

disponibilitat, ja que els dispositius de sanament s’estructuraren a primera línia de guerra i es 

procurà el transport immediat, encara que fos passant per un filtre marcat per les possibilitats del 

pacient a sobreviure
14

. Els qui foren ferits, i cal recordar que molts foren amputats perquè davant la 

falta d’altres tècniques era una de les formes de salvar la vida així com el posterior 

desenvolupament de la cirurgia estètica sobretot per les ferides facials, es podia intentar assimilar 

el que els hi havia succeït en l’aspecte físic en relació amb altres casos experimentats en anteriors 

guerres però els causants i les conseqüències havien estat molt distints fent aleshores que la 

persona afectada es veiés sempre vinculada, marcada i fins a cert punt recordada per aquest 

esdeveniment.  

Si els danys físics foren de gran gravetat, les seqüeles psicològiques no es queden enrere. L’estrès 

posttraumàtic, o el ShellShock, es converteix en l’estrella d’aquesta tipologia de conseqüències. 

Aquest és degut, de nou, a la manca d’experiència d’una guerra de tal magnitud i tècnica. Tot i el 

gran nombre d’afectats per tal situació, val a dir que no tots els combatents l’experimentaren, a 

més també cal assenyalar que malgrat que la Primera Guerra Mundial s’ha vinculat d’una manera 

rellevant amb el Shell Shock i que molts dels tractaments psicològics al respecte iniciaren arrel 

d’aquestes dates, per exemple a Gran Bretanya, la desfeta mental davant un conflicte armat ja 

s’havia donat amb anterioritat entre els soldats implicats
15

.  Vincular els símptomes que aquest 

tipus d’estrès origina resulta una qüestió curiosa. El referent esdevé en moltes ocasions la histèria. 

Al segle XIX la histèria, la malaltia i tot el que ella implicava en altres àmbits com és la qüestió 

del gènere, havia estat molt present sobretot en el cas femení però amb el temps també es 
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 Op. Cit. KEEGAN.   
15
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Continuum International Publishing Group, 2010, pàg 2.  
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diagnosticaren casos masculins. El motiu pel qual a l’estrès posttraumàtic se l’identifica amb les 

connotacions que havien estat aplicades a la histèria, resideix en la pròpia definició d’aquesta 

malaltia la qual era entesa com una malaltia mental vinculada a la memòria ja que els records que 

desencadenen el patiment no són a la disposició conscient del pacient precisament perquè el 

subjecte els vol oblidar reprimint-les conscientment del seu pensament; davant d’això els seus 

símptomes constitueixen símbols mnèmics el que ve a ser indicis de memòries reprimides
16

.  La 

visió respecte el col·lectiu o individu sa cap al malalt sovint exerceix el pes de desubjectivitzar-lo 

convertint-lo en objecte i en la imatge d’una alteritat, en la qual des de la consciència d’una salut 

fictícia ens creiem immunes, contribuint alhora de tal mode a la seva marginalització de la societat. 

Quelcom similar al que passà als qui retornaren de la guerra i no trobaren el seu lloc en una 

societat que d’altra banda havia estat desfeta respecte els paradigmes anteriors.  

 

3. LA METÀFORA 

Un cop explorat el context en el qual ens trobem convé analitzar el concepte de la metàfora. 

Contràriament a un mer recurs estilístic o literari, la metàfora ocupa un paper rellevant en la nostra 

vida diària, fins al punt que el seu ús esdevé de forma quotidiana i tan interioritzat que no sempre 

som conscients d’emprar-les. L’aproximació a aquesta noció pot ser realitzada des de múltiples 

punts de vista (lingüístic, semàntic, poètic, etc), entre els quals sempre sembla haver-hi un nexe 

d’unió que identifica, vincula i/o defineix la metàfora amb els següents mots: semblança, identitat i 

comparació
17

. Seguint aquesta definició es pot entendre com la metàfora fa un gir al significat i 

amb això permet anar més enllà de la qüestió literal que designava el primer terme. Malgrat 

aquesta qualitat no s’ha d’entendre, com sovint a l’estudiar tal noció es tendeix a fer, com una 

complexitat innecessària sinó com una capacitat o eina lingüística que ens facilita l’expressió en 

més d’una ocasió per a manifestar determinades connexions o idees que d’altra forma romandrien 

ocultes. La seva constant presència ha contribuït al fet que s’empri el terme metàfora per a fer 

referència a altres formes o figures retòriques que si bé hi guarden una certa similitud responen 

però a altres mecanismes i són en certa mesura més difícils de ser compreses, tals com l’al·legoria. 

D’altra banda, de la mateixa forma que la seva interpretació, a l’experimentar-les quotidianament, 

no ha de ser necessàriament una qüestió difícil tampoc la seva no al·lusió al sentit literal ha de ser 

entès com un engany o trampa
18

 en el sentit que no es constitueixen com una aproximació 

imperfecta a una realitat objectiva, citant a Tuson, sinó que com ja s’ha comentat faciliten 

l’intercanvi comunicatiu.  
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 MOSCOSO, Javier, Historia cultural del dolor, Madrid: Taurus, 2011, pàg 273.   
17

 MARTÍNEZ-DUEÑAS,  José Luis, La metáfora, Barcelona: Ediciones Octaedro, 1993, pàg 9. 
18

 TUSON, Jesús, Això és (i no és) Allò, Badalona: Ara Llibres, 2008, pàg 8. 



11 
 

La seva condició com a eina comunicativa alhora que la capacitat humana de fer abstracció, 

quelcom que és un pilar bàsic en la construcció de la metàfora, la fa indestriable de la llengua i la 

lingüística, el que implica la relació inevitable amb la realitat social del col·lectiu que parla tal 

llengua. El llenguatge és una construcció social i com a tal es troba en canvi constant. Aquest 

conjunt configura i estableix un corpus d’estructures lingüístiques de divers ordre alhora que 

estipula distints actes de parla que contribueixen a la formació del sistema comunicatiu. L’àmbit 

social en el qual s’emmarca determinarà doncs la comprensió en base a unes nocions conceptuals i 

culturals comunes. Des d’aquest punt de vista, la metàfora empra unes fórmules que regularment 

s’usen en l’expressió d’un determinat concepte fent-lo però, en aquesta ocasió, dipositari d’un 

sentit alternatiu que tanmateix és entès pel col·lectiu en el qual s’emmarca, ja que d’altra forma 

fracassaria en la tasca d’establir una comunicació eficaç. El camí a través del qual s’usa la 

metàfora no correspon a una única variant, i és que hi ha distintes combinacions lèxiques i 

semàntiques que garanteixen tal formació sense descuidar l’aspecte social i contextual al qual 

sempre s’hi troba connectat. Tenint en compte aquesta premissa, ens trobem fins a quatre 

tipologies expressives que poden funcionar com a metàfora i són les següents: expressions literals, 

frases fetes o assignacions permanents, expressions provisionals (associacions i connexions), 

expressions sense significat (metàfores en funció del context en què s’emmarqui)
19

.  Tot això és 

una prova de la riquesa del llenguatge que ha de fer front a les coses que ens envolten però també a 

les construccions que hem creat dins tal marc cultural. Serà aquesta segona part, les construccions 

que s’han elaborat, les que suposaran un nivell més alt de complicació i en les quals les metàfores 

ajuden a convertir una qüestió obtusa en quelcom proper i més comprensible al familiaritzar-ho. És 

així com, seguint les paraules de Tuson: “I per això són tan freqüents metaforitzadors familiars 

com les parts del nostre cos, com les nostres malalties o bé com les nostres accions diàries”
20

. Dins 

els paràmetres d’accions si inclouen aquelles humanes, i una d’elles és malauradament la guerra.  

Reprenent el fil anterior i entenent que amb la metàfora es produeix d’una o altra manera un canvi 

de significat, cal indicar sobre quina part és en la qual aquest opera. És a dir, la metàfora vincula 

d’una forma especial dos objectes, subjectes, conceptes, etc., freqüentment implicant que a un dels 

dos se li associí també tot el què comporta el segon. Seguint aquesta operació mitjançant 

connotacions de tal tipus aconseguim una mena de síntesi la qual esdevé útil i productiva no 

obstant però, davant un procés de metàfores el qual no s’efectua com una simple projecció sinó 

més aviat com una doble metàfora pren valor un altre factor que ja ha estat esmentat i es tracta ni 

més ni menys que del context en què es produeix tal acte comunicatiu. El context serà el que 

atorgarà la clau per al correcte enteniment del què la metàfora ens diu.  
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Vinculat en certa mesura al context, quan una metàfora es produeix l’acompanya la idea que 

aquesta serà entesa. Partint d’aquesta base, s’accepta la dislocació que es produeix al transferir els 

elements d’un dels objectes o principis a l’altre sense assumir-ho com un error
21

 i mantenint 

l’espai o imatge que aquesta ha creat. La connexió amb el context la trobem per exemple en el fet 

que les metàfores no seran les mateixes en distintes llengües, ni a nivell lèxic ni gramatical ni en 

moltes ocasions semàntic, de mode que s’adequa a les necessitats de cada comunitat de parlants. 

Això no exclou però la possibilitat de trobar en més d’una circumstància determinades 

correspondències en l’ús de metàfores, produïdes per una tradició comú o degut als contactes, o bé 

fins i tot a les necessitats pròpiament humanes. Aquest darrer seria el cas paradigmàtic d’aquelles 

expressions que si bé difereixen en els termes que configuren la metàfora el sentit del que aquesta 

es dota té unes connotacions similars en els diferents contextos en els quals es produeix; i això no 

és un cas exclusivament aplicable al comparar idiomes diferents sinó que també resulta observable 

en una mateixa llengua al emprar distintes metàfores per fer al·lusió a un mateix fet.  

Un cop vistes algunes de les possibilitats d’establir les metàfores a nivell lingüístic i semàntic el 

que ha sorgit a la llum és la importància de dos factors. El primer d’ells la necessitat recurrent de 

metàfores en el nostre llenguatge quotidià per tal de poder expressar-nos correctament. Si es 

volgués portar a terme la destitució de l’ús d’unes metàfores, el procediment passaria per la 

creació d’unes altres. En paraules de Lakoff i Johnson, el lingüista i el filòsof que establiren la 

teoria de la metàfora conceptual,: “Les metàfores no són, de cap manera, realitats de què ens hem 

de desfer; de fet, per prescindir de les metàfores hem de fer servir d’altres metàfores. És com si la 

capacitat d’entendre l’experiència gràcies a les metàfores fos un dels nostres sentits: com veure, 

tocar o sentir; com si les metàfores ens proporcionessin l’única via per percebre i experimentar 

moltes de les realitats del món. La metàfora és una dimensió de la nostra manera de fer, com ho és 

el nostre sentit del tacte; i és tan preciosa com ell”.
22

  Aquests mateixos autors identifiquen com, 

més enllà de la inferència de significat produïda d’un objecte a l’altre, tal tipologia de metàfora 

també actua posant en relació aspectes pertanyents  als dos pols a través dels quals s’estableix la 

metàfora convertint-los de tal forma en subestructures d’aquestes metàfores
23

. D’aquesta manera 

cal tenir també en compte com la metàfora no només actua en el si d’una expressió nominal 

determinada sinó que es pot trobar impregnant tot un discurs, com segurament succeirà en el cas 

que ens ocupa
24

. El segon factor correspon a la noció del context i de com aquest intervé tant en el 

procés de formació de la metàfora com en la seva comprensió.  

Convé ara explorar el camí que la metàfora ha seguit en el cas concret de les malalties per tal de 

veure alguns precedents en aquest camp facilitant així la identificació posterior, en el cas que 
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s’utilitzi tal pràctica en els autors que són objecte d’aquest treball i en relació al període concret de 

la Primera Guerra Mundial.  

3.1 L’ÚS DE LA METÀFORA EN EL CONTEXT DE LA MALALTIA 

Les malalties són quelcom inherent a la nostra condició humana i com a part de la nostra 

experiència vital tenen una presència visible i un fort ressò en l’estructura cultural. Més enllà del 

seu estudi corresponent a l’àmbit mèdic, el mancar dels coneixements per a la seva comprensió 

exhaustiva en un sentit científic o biològic no impedeix aconseguir una determinada aproximació 

al que aquesta comporta o si més no, i en relació al que aquí serà tractat, al què tenim accés és al 

relatiu a les narracions i concepcions configurades al voltant d’una determinada malaltia 

establertes mitjançant una marcada base cultural que no necessàriament s’adiuen a una realitat 

objectiva essent possibles presses de categoritzacions i estereotips. És més, en certa mesura, la 

medicina i la ciència en general necessiten d’aquesta vessant social per a no caure en mans del 

cientificisme o positivisme. El punt de vista des del qual es parteix a la narració d’una determinada 

malaltia tendeix a correspondre a la posició d’un subjecte sà que situant-se per damunt del malalt, 

qui tradicionalment ha tendit a objectivitzar-se convertint-se així en l’alteritat digna d’estudi, 

sembla correspondre al col·lectiu de la societat sense valorar-ne al complet la possibilitat plausible 

de convertir-se en l’altre en qüestió de poc temps. Posteriors estudis, sobretot els efectuats d’ençà 

de la fi de la Modernitat, trencaren tals dicotomies i formes d’establir la visió posicionant-se 

precisament en el lloc ocupat per l’alteritat, però pel marc contextual que ens ocupa aquest tipus 

d’actitud citada anteriorment és la que ens interessa.  

Tenint present tot el que fins ara s’ha dit, desvincular els avenços científics i diagnòstics mèdics i 

prendre’ls com la pura i veritable realitat sense valorar-ne l’entorn social i cultural suposaria caure 

en un despropòsit ja que aquest en marca la comprensió així com la forma en què aquesta es valora 

d’una manera o una altra en el col·lectiu en el que es dóna. No ens ha de sobtar, doncs, que 

determinades malalties, a les quals se’ls hi ha d’afegir una càrrega, juntament a les figures 

d’aquells qui pateixen alguna afecció siguin presents en expressions culturals entenent per això les 

representacions artístiques (literatura, arts plàstiques, cinema, etc. ) però també hi tindran el seu 

paper en la parla quotidiana per dos motius i és que la salut o la manca d’ella és una constant en la 

vida diària alhora que, recordant el que ha estat dit anteriorment respecte a les metàfores, el seu ús 

esdevé necessari per a la comunicació d’unes determinades idees i entre elles s’hi troba el que una 

malaltia implica i porta amb si fent-ne ús no tan sols amb la mera definició d’aquesta sinó com un 

punt de referència per fer al·lusió a situacions que s’hi puguin comparar i facilitar una imatge 

mental al respecte i una comprensió major, la qual no sempre s’escau amb la realitat objectiva però 

si una realitat cultural.  
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Que les metàfores acompanyin a la definició d’una malaltia i conseqüentment a aquell qui n’és 

afectat és una premissa confirmada. Ens resulta visible en múltiples exemples literaris o artístics 

que aborden tal temàtica de forma molt diversa. Ens trobem doncs davant casos en els quals la 

connexió entre la medicina i l’art s’estableix mitjançant la presència d’un metge com a personatge 

destacat dins la història (exemple a Madame Bovary de Gustave Flaubert la figura de Charles 

Bovary), degut a l’emplaçament de la narració en un ambient malalt (Com La muntanya màgica o 

La Mort a Venècia ambdues de Thomas Mann), en el cas que es tracta directament la 

simptomatologia d’alguna malaltia i se’n donen possibles cures (Cossos i ànimes de Maxence Van 

der Meersch o bé The Wings of the Dove de Henry James). La presència de la malaltia en aquests i 

altres exemples apareix connotada per diferents valors actuant aleshores com a metàfores. I no 

només s’opera la relació en aquest sentit sinó que els conceptes assignats a una malaltia en concret 

comporten l’ús d’aquesta per a designar altres qüestions. Per exemple, el fet de tractar a l’enemic 

de guerra com a un càncer o tumor que s’ha d’extirpar o bé, seguint amb les mostres literàries, el 

fet d’emprar un estat de salut i símptomes com les provocades per l’esclerosi múltiple amb la 

finalitat referencial a les circumstàncies polítiques com veiem en l’obra de Miquel Martí i Pol (en 

Mireu-me bé: sóc l’altre, per citar-ne tan sols un exemple). Aquestes han estat mostres de com tal 

tipus de metàfora s’estableixen en la literatura o en art, però val a dir que les peculiaritats d’alguns 

dels personatges d’aquest món també són útils en la classificació dels pacients en funció de la 

malaltia que pateixen i de la patologia que manifesten. Uns dels exemples més recurrents són els 

que proporcionà l’obra de William Shakespeare i totes les representacions posteriors (en pintura, 

escultura, etc) al respecte per al col·lectiu mèdic de finals del XVIII i el segle XIX. Els seus 

personatges, sobretot femenins, foren claus per ser identificats amb certes malalties mentals. Per 

citar tan sols alguns dels casos, hi ha dos personatges femenins que s’adequaren a la perfecció al 

prototip de la dona afectada per la histèria i l’angoixa psicològica, servint així per a il·lustrar els 

símptomes i les manifestacions físiques de tal malaltia produint al seu torn els estigmes morals. És 

el cas de la figura d’Ofelia, com veiem en algunes de les fotografies realitzades pel doctor Hugh 

Welch Diamond les quals amb la forta càrrega moral contribuïa a la tipificació d’aquesta tipologia 

de fotografies així com dels retratats/ objectes, o bé també la figura de Lady Macbeth, visible en 

l’estudi realitzat per Duchenne de Boulogne en el qual es provaven estímuls elèctrics en les 

pacients per a provocar determinades postures i gestos facials amb la intenció de mostrar passions 

violentes o enuig, d’aquí el nom amb el qual s’identificà tal sèrie d’imatges.  

Discernir si aquestes connotacions i també l’establiment d’aquestes metàfores són una qüestió 

positiva o negativa per al pacient així com per a la comprensió i assimilació de la malaltia no és 

una tasca senzilla. Hi haurà qui defensarà l’aproximació al significat de la malaltia en qüestió a 

través de la depuració de tota possible metàfora que s’hi estableixi
25

, mentre que d’altres poden 
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observar en tals tipus de pràctiques una forma de comprendre el món i l’actitud amb la qual una 

cultura afronta problemàtiques que afecten directament a part de la seva societat. No obstant, 

aquest no és el punt de debat en aquest treball.  

El que sí que ens ocupa directament és quelcom que va sorgint de forma reiterada en les pàgines 

que fins aquí han estat escrites, i és el corresponent a l’àmbit de la comprensió. La desconeixença 

és un aspecte que ens inquieta i per tant impulsa a l’home a la recerca d’una plausible explicació. 

Des d’aquest punt de vista, les malalties que estaven mancades d’una cura o dels mitjans òptims 

per a aconseguir la supervivència a ella tendien a envoltar-se d’un halo de misteri i 

conseqüentment a generar un seguit d’històries que afectaven tant a nivell físic com moral a la 

persona que ho patia amb el perill de propagació en el col·lectiu en el que aquesta s’emmarqués. 

L’estigmatació d’aquells als qui els hi afligeix, convertint-los al seu torn en l’altre, tendia a 

implicar un cert to de paternalisme en la configuració d’aquests discursos alhora que el 

manteniment del secretisme del qual d’alguna manera sí que se’n feia partícip al col·lectiu mèdic. 

Com ens hagués dit Michel Foucault el subjecte objectivat es forma d’acord a un conjunt 

d’institucions de control i mecanismes de vigilància i distribució, entre els quals hi entrarien els 

metges però també distints organismes de la societat que participen en la fixació de tals principis. 

El conjunt de nocions, idees o històries que acompanyen a algunes malalties si bé difereixen en 

molts aspectes i matisos comparteixen però determinats patrons i estructures així com, a causa de 

possibles semblances en la forma en com la malaltia actua, ens trobem en casos en els quals el què 

fou atribuït a unes afeccions en concret és reemplaçat i reutilitzat en altres malalties. 

Aquestes circumstàncies semblen coincidir amb la situació que es donà amb certes malalties i 

ferides ocasionades arran de la Primera Guerra Mundial. En primer lloc, ens trobem davant d’uns 

danys a nivell físic que degut a les novetats armamentístiques, com es veurà a continuació, els 

equips mèdics no tenien a la seva disposició els mitjans necessaris per executar una cura efectiva 

sinó que més aviat fou arrel d’aquests mals dels quals la innovació i l’estudi alhora que el 

desenvolupament mèdic i científic es féu més urgent i indispensable. La manca de preparació per a 

fer front a les ferides que tal conflicte havia comportat concorda amb un dels motius pels quals 

s’inicia la creació de les metàfores en torn una malaltia, i és que el no saber com superar-ho sense 

oblidar la forma en com s’han creat augmenta els factors horribles i totes les connotacions que 

emmarquen als ferits. La fredor en serà una constant, és a dir, unes “màquines” en una guerra 

deshumanitzada han ocasionat tots aquests danys i les cures no escapen a la focalització dels 

pacients com objectes a reparar amb tècniques desfasades o arbitràries per la seva novetat. Aquesta 

actitud respon simultàniament a un intent de distanciar-se de tot el que s’ha viscut i d’una manera 

o d’una altra del ferit, qui esdevé la viva imatge de les conseqüències de tals actes bèl·lics. En la 

creació d’una separació entre el sa i el malalt el fet d’instaurar culturalment una metàfora entesa de 

la manera que ha estat expressada, és a dir, com una eina per a comprendre però alhora amb la 
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càrrega de tot un seguit de connotacions, és la forma d’afrontar una realitat social i també 

d’estructurar-la. No obstant però, resultaria curiós tal mode de procedir si es té en compte que 

precisament en aquest conflicte els damnificats no foren tan sols els partícips de manera directa en 

l’enfrontament, és a dir, els soldats, tot i que potser sí els més evidents, sinó que les penúries 

s’estengueren a la població civil qui patí de privacions de tots tipus (materials, alimentàries,etc. )
26

. 

Reprenent l’argument anterior, en segon lloc, ens trobem amb unes seqüeles a nivell mental i 

psicològic en aquells que tornaren del camp de batalla. Molts d’ells es veieren afectats pel que ha 

estat conegut a posteriori com l’estrès posttraumàtic, l’aleshores denominat shell-schock. En 

aquesta ocasió, la connexió amb una possible metàfora al respecte serà heretada de l’experiència 

d’altres malalties tals com són la histèria i les malalties nervioses o els shocks
27

. La manera com 

aquestes malalties s’interpreten un cop entrats al segle XX canvien la retòrica que les dominava 

essent doncs més adaptades al nou context cultural però sense perdre l’acompanyament d’unes 

determinades implicacions i interpretacions culturals
28

, ja que com ha estat dit anteriorment unes 

metàfores se substitueixen per unes altres. D’aquest mode, els diagnòstics dels casos d’estrès 

posttraumàtic mantenen el lligam amb tals discursos i la figura del malalt es configura com un 

reflex de la realitat social del seu temps i de com es veieren afectats i traumatitzats pels successos 

que tingueren lloc. La importància d’aquesta malaltia si bé resultà una qüestió real en el sentit que 

es donà en molts dels qui retornaren de la Primera Guerra Mundial, val a dir que no es tracta d’un 

aspecte propi i específic d’aquest conflicte però sí que és aquí quan obté una gran notorietat alhora 

que cal recordar ja que hi està estretament vinculat, que el període en què ens trobem el 

psicoanàlisi té un pes molt destacat. Prenent com a punt de referència per exemple a Freud qui 

estudia les neurosis de guerra
29

 se’ns fa visible tot l’entramat de nocions que hi queden vinculades 

i que molts cops semblen escapar o anar més enllà de les pròpies circumstàncies en les que es 

troba l’afectat i la seva experiència per establir unes connexions amb aspectes més amplis de la 

condició humana o de la seva història. L’exemple concret que utilitza compara la neurosi de guerra 

amb l’etapa d’infància del nadó.  

Tots els exemples fins aquí donats semblen marcar la trajectòria vers la comprensió de la malaltia 

com a un enemic a eradicar o bé al qui la sofreix com un membre en certa mesura aïllat, pot ser 

inconscientment, de la societat en la qual hauria de formar-ne part. El llenguatge bèl·lic a l’hora de 

parlar d’una malaltia i de les mesures per curar-se’n és una tònica reiterada, fins i tot a la inversa, 
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és a dir, es parla d’enemics en conflictes armats o dels rivals qualificant-los amb noms i termes 

procedents o característics d’una malaltia que culturalment és concebuda com a nefasta, per 

exemple el cas del càncer. No obstant però, aquest no és l’únic camí que se’n pot seguir quan 

s’estableix les metàfores corresponents. Hi ha casos on una malaltia se li atribueixen valors 

positius que d’alguna forma eleven aquell qui el pateix, que si bé no deixa d’estar en una posició 

de marginació, sí que és considerat amb més benevolència que en d’altres situacions; o bé també 

es donen casos en els quals una mateixa afecció li són assignades les dues vessants, una de positiva 

i una altra de negativa, de tal forma que l’entorn cultural intervé a l’hora de desxifrar quina versió 

s’hi aplicarà, per exemple és el cas de la tuberculosi que Susan Sontag ens exposa al seu assaig
30

. 

D’altra banda, l’observança de la malaltia com a un enemic i la creació de les metàfores 

corresponents diu molt també del rerefons cultural en el qual s’emmarca. Si hi ha l’existència d’un 

privilegi i una molt bona consideració de la salut qualsevol malaltia serà titllada de tal forma 

sobretot aquelles per les quals la seva cura no esdevé de fàcil abast, però en d’altres conjuntures en 

les quals la mort no és quelcom aliè ni expulsat de la quotidianitat ni convertida amb un tabú com 

sí que succeí amb la Modernitat en el cas Occidental, aleshores la malaltia potser no pren aquest 

matís tan aterridor de l’adversari que s’ha de vèncer.     

 

4. NOVES ARMES, NOVES FERIDES 

Com fins ara s’ha anat veient, ens trobem davant una situació inèdita en la història que malgrat la 

ruptura que suposa, porta amb si el naixement de quelcom nou, capgirant amb ella moltes de les 

concepcions i valors fins aquell moment establertes i acceptades. En relació a això, i a l’objecte 

d’estudi en què se centra aquest treball, convé indicar que un dels factors en els quals opera la 

novetat radica en les característiques bèl·liques de la Primera Guerra Mundial tant a nivell 

armamentístic, logístic com estratègic, les quals respongueren a un tarannà mai abans practicat. La 

manca d’experiència al respecte no suposà una greu trava en el relatiu al camp militar, fent que 

cada exèrcit cerqués la forma més eficaç en l’atac i en la defensa, però sí que esdevé una dificultat 

per a la cura de tots aquells ferits en massa ocasionats per la tipologia de la nova guerra, tractant-se 

no tan sols d’una qüestió de nombre de les víctimes sinó de la magnitud i definició dels danys 

provocats.  

Si bé les modificacions resulten evidents, tal com s’estudiarà a continuació, això no implica que 

les armes emprades amb anterioritat quedin completament exhaurides del camp de batalla. Pel 

tipus de ferida que aquestes armes causaven, en certa mesura, ja hi havia una solució sanitària 

atribuïda que podria pal·liar el problema. Les noves armes però, són causants d’afeccions que 
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sobrepassen els coneixements i els mitjans materials operatius per a solucionar-los. A més els 

danys no es limiten aquí, i és que la dificultat per a trobar la cura indicada davant una ferida greu 

alhora que també la velocitat amb què s’aconseguia podia comportar o derivar en altres malalties 

que empitjoraven encara més si resultava possible l’estat del pacient. En relació a aquest aspecte, 

les condicions en les quals els soldats de la Primera Guerra Mundial hagueren de viure, que en 

certa mesura responien a una estratègia de guerra i s’ha conegut com les trinxeres, tampoc 

facilitava la higiene ni els requisits òptims per a no contraure determinades malalties vinculades a 

nocions com: la falta d’aliment, la insalubritat, les ferides mal resoltes,etc. D’altra banda, les 

ferides no romanen en un pla estrictament físic sinó que les ressonàncies tant dels nous 

procediments com, en general, de les circumstàncies en què s’emmarca la Primera Guerra Mundial 

afecten també al pla psicològic, quelcom ja esbossat en l’apartat anterior.  

La manera com els equips d’armament foren gestionats amb tot el que això implica determinà el 

curs de la guerra. És a dir, si la Primera Guerra Mundial fou plantejada en primera instància com 

un conflicte ràpid i curt pel qual el principi estratègic primordial es basaria en l’ofensiva, el 

desenvolupament de les armes havia d’estar a un alt nivell i precisament les recents innovacions 

tecnològiques es trobaven en les circumstàncies adequades per poder oferir-lo. La línia que marca 

aquest pla també involucra a un gran nombre de soldats mobilitzats, quelcom que dificultà i fins i 

tot sobrepassà les disponibilitats ferroviàries i d’aprovisionament, incrementant-hi el fet que per tal 

de resultar efectives tant des del punt de vista ofensiu com defensiu aquestes tropes havien d’estar 

ben armades. La dotació d’aquestes armes també va contribuir a estancar el propòsit inicial, 

sobretot en el terreny de les trinxeres
31

, ja que dificultava una ofensiva directa sense la conseqüent 

resposta immediata en uns termes que ja no eren els habituals tenint present que la potència de les 

noves armes no residia en el xoc d’una tropa amb la contrincant sinó en uns danys molt majors i a 

molta més distància, fent que sovint es parli de certa maquinització en aquesta contesa. El que va 

implicar va ser una altíssima quota de víctimes mortals comparada amb els escassos o petits 

aconseguiments estratègics, i cal valorar també com molts d’aquells que sobrevisqueren aquesta 

situació quedaren amb la salut marcada de per vida
32

. La guerra evolucionà cap a un conflicte llarg 

fent necessari els esforços de cada nació per destinar els seus recursos a intentar vèncer, i això 

passava pel requeriment de dotar de les noves armes i les més eficaces als seus soldats, sovint a 

expenses d’altres necessitats
33

.    

 Procedim, doncs, a analitzar les tècniques en armament i els seus efectes nocius sobre els 

combatents.  

4.1. LES ARMES 
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En primer lloc, cal analitzar aquelles armes les quals ja havien estat emprades en conflictes bèl·lics 

anteriors i que segueixen sent les causants d’un gran nombre de ferits i de baixes.  El que havia 

estat l’arma per excel·lència en altres batalles, és a dir l’arma blanca, incloent-hi en aquest grup 

des de llances a sabres, va disminuir la seva presència en aquest conflicte notòriament. No obstant 

però, sí que en quedaren registrades algunes ferides provocades per baionetes les quals eren 

causades majoritàriament quan la víctima ja havia estat ferida abans per una altra arma. Aquest 

canvi armamentístic respon precisament al canvi de concepció de la guerra. En una batalla on la 

lluita cos a cos es veia reduïda a casos esporàdics, la utilitat d’aquest tipus d’arma disminuïa 

considerablement comportant l’adaptació de l’exèrcit a un nou sistema armamentístic. Si bé la 

concepció de la guerra estava canviant radicalment, la presència d’elements com les baionetes, que 

no tan sols s’observaren en aquest conflicte sinó que en el cas de la Segona Guerra Mundial se’n 

continuen emprant, pot ser l’indicador d’un arrelament a una pràctica anterior que resultava 

d’alguna manera coneguda i fins a cert punt, salvant totes les distàncies, familiar, en el sentit que a 

la infanteria en l’imaginari li era associada aquesta arma. Entès el seu ús de tal forma, el fet que 

s’emprés respon a unes necessitats de caràcter psicològic més que a una funció pràctica. Els 

motius pels quals s’apunta cap a aquesta direcció responen a la coneixença del tipus de ferides 

resultants del conflicte que culpen a altres categories d’armes alhora que el propi testimoni 

d’alguns combatents que assenyalaven la baioneta com una eina més enllà del seu fi militar essent 

doncs útil per a la vida a la trinxera (remoure el foc, obrir llaunes, torrar pa, netejar el fang, 

cavar,etc.).  

Malgrat l’ús d’armes blanques com la què ha estat comentada, les armes que prengueren el relleu 

foren les de foc. La necessitat de superar una determinada distància per tocar a l’enemic va fer de 

les bales un mitjà eficaç. Segons l’historiador militar anglès John Keegan (1934-2012) les ferides 

ocasionades per a bales oscil·laven en un 30% del conjunt de les noves ferides, tenint en compte 

que les provocades per arma blanca les calcula com un 1%
34

.  Entre aquesta tipologia 

armamentística se’n destaquen sobretot tres exemples: les pistoles, les metralladores (amb un 

paper rellevant) i els rifles. Comencem analitzant les pistoles. Parlar de pistoles sense especificar-

ne el model pot portar a certs errors i és que la seva invenció no és ni de lluny paral·lela a l’esclat 

de la Primera Guerra Mundial. L’existència de pistoles es remunta al segle XVI i era associada a la 

cavalleria. Els mecanismes de funcionament anaren evolucionant, ja que els primers models no 

permetien la possibilitat de disparar de forma seguida sinó que exigien la seva recarrega cada cop 

que eren usats. El primer model que aconseguia realitzar diversos dispars seguits en fou el 

revòlver, a inicis del segle XIX. Aquests tipus d’armes es convertiren en un element habitual en 

tots els rangs militars, contràriament a quan s’empraren en les primeres guerres on eren destinades 

als oficials, ja que, a part de la seva utilitat, per a seccions com artilleria o pilots d’avió i 
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conductors dels tancs, les seves mesures resultaven molt més manipulables i factibles d’encabir en 

espais que regularment tendien a ser de dimensions reduïdes. Les pistoles s’atorgaven doncs als 

soldats qui generalment rebien els models estàndard, quelcom que a mesura que avançava i 

s’allargava el conflicte va portar a la necessitat de mantenir diversos nombres d’aquests models 

amb disponibilitat al front davant l’escassetat de material. Aquests tipus d’armes el formen tres 

tipus i són els revòlvers, les pistoles automàtiques i les pistoles semiautomàtiques. Dins una 

varietat, la que es féu notòriament més coneguda va ser la Luger Parabellum, invenció alemanya 

que modificà models usats amb anterioritat.  

D’altra banda, continuant amb l’anàlisi de les armes de foc, ens trobem les metralladores. Malgrat 

els avenços tecnològics, quan la guerra esclatà l’estat d’aquestes armes encara era una mica 

rudimentari. El seu pes era excessiu per a poder ésser transportades amb rapidesa si l’ocasió ho 

exigia i d’altra banda el seu funcionament tampoc era de molta qualitat tenint en compte que aviat 

se sobreescalfava aturant aleshores els mecanismes i implicant la necessitat de ser refrigerada a 

través de diferents processos. L’arma clau, però, fou el rifle el qual era present en tots els camps de 

batalla convertint-se en una extensió més del soldat d’infanteria, juntament amb les pistoles. La 

raó resideix en la llarga distància d’actuació que hi tenia amb una relativament bona precisió. El 

requeriment de tal precisió es féu indispensable durant la guerra de trinxeres. Com les pistoles, 

foren entregats als soldats els qui no sempre disposaven de la formació i coneixements necessaris 

per al seu ús però també, sobretot de cara a antics combatents, es feien evidents alguns dels canvis 

tant en les armes com en els procediments estratègics. Avançant alguns dels aspectes que seran 

analitzats en futurs apartats, convé en aquest punt assenyalar les paraules de Robert Graves que 

ens il·lustren a la perfecció al que aquí s’està fent referència:  

“La primera vez que hablé con el en las trincheras me dijo: 

- Excúseme, señor, ¿me podría explicar qué es este aparato que hay al lado de mi rifle? 

- Es el gatillo de seguridad ¿No siguió usted un curso de artillería en el cuartel? 

- No, señor, me recluté en calidad de antiguo combatiente, y pasé allí sólo quinze días. Los 

viejos rifles Lee-Metford no tenían este gatillo de seguridad. 

Le pregunté cuándo había manejado por última vez un rifle. 

- En Egipto, en 1882”.
35

 

Aquestes no foren les úniques armes de foc que tingueren el seu paper durant la Primera Guerra 

Mundial. Ens trobem també el que s’ha conegut com a llançaflames. La seva primera aparició fou 

de la mà de l’exèrcit alemany tot i que el seu ús ràpidament proliferà entre exèrcits d’altres nacions 

tals com el francès o el britànic. En aquest cas tampoc ens trobem davant d’una arma 
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completament nova, i és que d’aquesta ja hi havia hagut certs antecedents. Però el que dóna nom a 

aquesta arma moderna són els models que s’empren al llarg de la Primera Guerra Mundial, els 

quals havien estat àmpliament redissenyats des de la fi del segle XIX i inicis del XX. No obstant, 

quan és considerada com una arma de guerra moderna i el seu ús es fa fortament visible és sobretot 

a la Segona Guerra Mundial, després que s’hi apliquessin de nou un gran nombre de 

perfeccionaments i millores.  Com s’ha dit, els primers en fer-ne ús foren els alemanys, els qui 

provaren amb dos models diferents d’aquesta arma que es distingien bàsicament per les seves 

mides i pel fet que un fos portàtil per a un sol individu, reduint l’abast de la flamarada, mentre 

l’altre que era major era també una arma estàtica. També, altres armes foren les granades. De la 

mateixa forma que passà amb d’altres armes, els alemanys disposaven de cert avantatge pel que fa 

al desenvolupament tècnic d’aquestes. La tipologia de les granades es dividia principalment en 

dos, una que eren les de mà i d’altres que eren llançades amb el rifle o fusell, sobretot amb la 

intenció en el context de les trinxeres d’acabar amb la posició enemiga i procurar un avenç per 

petit que fos. La presència d’aquest tipus d’armes es féu cada cop més constant i necessària a 

mesura que la guerra es prolongava. Malgrat els canvis evidents, la tàctica de disposar un exèrcit 

enfront l’altre romania en certa mesura vigent. Alhora, cal indicar que tot i l’intent de dotar als 

exèrcits d’un ampli subministrament armamentístic i que aquest fos de bona qualitat, moltes de les 

armes que es rebien resultaven ser defectuoses provocant aleshores unes ferides en els propis 

soldats que es disposaven a atacar l’enemic.  

Així com les trinxeres són uns elements que actuaran com a tret definitori de la Primera Guerra 

Mundial, els tancs també seran considerats com un indicador del canvi paradigmàtic que aquesta 

guerra implicà a tots els nivells possibles. Aquests tipus de vehicles, que eren blindats, estaven 

dissenyats per a l’atac podent creuar per forces enemigues sense ser abatuts. Els tancs, equipats de 

tal mode amb uns canons incorporats, sí que foren un element usat per primer cop en aquesta 

guerra en vista a acabar amb la guerra de trinxeres, fent-se d’ençà en endavant una arma eficaç i 

substituint l’antic lloc ocupat per la cavalleria. La invenció aquest cop fou en mans britàniques, per 

l’enginyer i coronel Ernest Swinton. El primer cop que foren usats va ser al Somme, l’any 1916
36

. 

Deixant de banda per un moment la situació a les trinxeres i també els tancs, la Primera Guerra 

Mundial també fou el primer cop a la història que es produïa la destrucció massiva de comunitats 

senceres, amb l’ús de les noves armes també massives. Ens trobem amb l’ús d’uns canons que 

poden disparar a una llarga distància i eradicar amb el seu bombardeig un poble sencer. El poder 

d’aquestes armes no té comparació amb les usades anteriorment, causant de tal manera un nombre 

molt més alt de víctimes
37

.  
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Una altra tipologia d’arma que féu de la Primera Guerra Mundial un conflicte encara més horrorós 

fou l’ús d’armes químiques. Per aquestes armes s’entén aquelles que empren propietats tòxiques 

de substàncies químiques que incapaciten, fereixen o maten a l’enemic. L’ús d’armes químiques ja 

havia estat emprat en anteriors guerres, ja fos per intoxicar, provocar incendis i grans 

fumarades,etc., però el desenvolupament químic assolit a inicis del segle XX fa que l’ús 

d’aquestes substàncies es vegi com una via oberta de possibilitats per a aconseguir noves armes
38

. 

De les primeres armes d’aquest tipus que s’usaren foren les realitzades amb clor gasos
39

, per seguir 

amb una fórmula més sofisticada coneguda com fosgen (COCI2) i arribant al sorgiment del gas 

mostassa o iperita (1,5-dicloro-3-thiapentà). Els primers que la posaren en pràctica foren els 

alemanys però cal matissar que no foren els únics ni els primers en estudiar les possibilitats de la 

química com a arma de guerra, per exemple els britànics i els francesos ja havien analitzat i valorat 

el seu possible ús
40

.  Amb aquests productes químics, els quals no eren tots de nou descobriment, 

així com amb l’actitud d’alguns dels científics que els fabriquen ens trobem en una conjuntura, i és 

que l’aplicació de tals materials no resulta útil exclusivament amb fins bèl·lics i armamentístics. 

D’aquesta manera ens trobem que alguns dels descobridors o inventors de les fórmules de tals 

gasos reberen premis com el Nobel, posant sobre la taula el debat dels valors morals
41

. El control 

arran del debat a favor o en contra de les armes químiques en la guerra va suposar la vigilància en 

la fabricació d’aquests productes.   

Va ser a la Batalla d’Ypres el moment en què els alemanys es decidiren per a l’ús del clor, 

quelcom que per la posició en què es trobaven així com per altres condicions climatològiques, com 

és el vent, no resultà  una bona opció. Les bombones de clor es disposaren camuflades sota terra 

sortint només a la superfície els tubs pels quals sorgiria el gas alhora que es col·locava al seu 

damunt uns sacs de sorra com a mesura de protecció. El vent va fer anar en contra dels propis qui 

havien activat el gas i també alguns projectils caigueren damunt les bombones provocant la fuga 

de gas; tot això va comportar la pròpia intoxicació de l’exèrcit alemany causant alguna baixa en les 

seves files. A partir d’aquell moment la màscara de gas es féu una constant per tal d’evitar 

successos com aquest i sent aquesta l’armadura pel nou tipus de guerra que s’estava vivint.  

D’altra banda, hi hagueren altres mitjans que contribuïren a configurar el gruix armamentístic i que 

es vinculen al seu torn amb l’extensió de la guerra a d’altres nivells més enllà d’un únic camp de 

batalla. Ens trobem doncs davant el primer èxit d’un atac aeri. Els avions i també alguns dirigibles, 

es subministraren amb metralladores i bombes que permetien un atac amb una eficàcia molt major 

que la realitzable des de la pròpia terra. L’experiència d’aquesta tàctica la recullen les paraules 
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d’Ernst Jünger: “De lo que principalmente se lamentaron fue de las frecuentes visitas de los 

aviones; éstos los obligaban a subir y bajar varias veces las escaleras cada noche. Entre ellos 

discutían qué era más aconsejable, si perecer por causa de una bomba en el primer sótano o morir 

aplastados por los escombros en el segundo” 
42

 o “Aquel terreno estaba siendo bombardeado y 

ametrallado por aviones que volaban en círculo por encima de nosotros y por ello hice que mis tres 

secciones lo atravesaran en hilera, moviéndose en zigzag. Una vez que llegamos a la meta nos 

distribuimos en embudos y agujeros, pues hasta la parte de acá de la carretera llegaban, aunque de 

manera aislada, las granadas lanzadas por el enemigo”
43

.  A més constituïren armes ideals en la 

funció de l’espionatge a les files i bases enemigues
44

.  L’impacte d’aquestes bombes fou brutal i 

devastador però alhora transcorre quelcom curiós, com també en el cas de les bales en ràfega. Es 

produeix una assimilació del soroll que en el procés de caure i en la caiguda provoquen amb la 

música, la música de guerra. En més d’una ocasió trobem tal tipus de referència en l’obra de 

Graves i de Jünger, acompanyada amb onomatopeies en alguns casos. Citant a Graves: “ Una 

bomba alemana nos pasó por encima y entonces... ¡BRRRRRRRRRR BUM!, cayó a unos veinte 

metros de nosotros. Todos nos arrojamos cuerpo a tierra. Oímos una espècie de curiosos sonido 

musical en el aire, y luego, ¡flop!¡flop!, pequeños trozos de metralla cayeron a nuestro alrededor. – 

aquí las llaman instrumentos musicales- dijo el sargento”
45

; o a Jünger: “Puede así ocurrir que uno 

tenga que tirarse al suelo dos o tres veces en el transcurso de una misma sesión, mejor o peor 

vestido, para dejar que le pase rozando por encima, como una escala musical, una serie de disparos 

de ametralladora. Esto da ocasión, como es natural, a toda clase de bromas”
46

. 

La Primera Guerra Mundial es féu extensible també al mar. Es va fer recurrent la presència de 

cuirassats blindats i armats amb una artilleria de gran calibre, sobretot en la flota britànica. Altres 

països desenvoluparen amb major efectivitat la flota submarina. D’aquesta tipologia, és a dir dels 

submarins, se’n va fer un gran ús durant la Gran Guerra convertint-se a partir d’aleshores en una 

part indispensable de les armades estatals.  

Un cop finalitzat el conflicte i vist els efectes que l’ús de totes aquestes armes suposà, com 

s’apuntarà a continuació, sorgiren moltes reflexions al voltant de l’extrem al què s’havia arribat 

com a humanitat buscant aleshores un intent, i mai més ben dit, d’evitar que es tornés a una 

situació com aquesta. És més, en el Tractat de Versalles, es tractà d’imposar la destrucció de tots 
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els centres que es relacionessin amb les armes, en el cas d’Alemanya, i entre ells s’hi incloïen 

fàbriques vinculades amb substàncies químiques.
47

 No obstant, tal operació no es realitzà.  

El debat en torn la consideració de les armes químiques com a humanes o com a inhumanes estava 

establert des de la fi del conflicte amb opinions defensores de les dues postures. Entre els qui 

defensaven que no era més inhumà s’utilitzaven arguments com: el fet que el nombre de baixes per 

aquests gasos havia estat menor que els provocats per altres tipus d’armes més convencionals, que 

el dany ocasionat als supervivents no era major que el causat per un projectil o fusell, que en un 

futur s’aconseguirien més objectius amb aquests procediments causant un patiment menor i menys 

víctimes mortals i que no és més inhumà que un munt de metralla volant
48

. Fins i tot alguns 

consideraren l’ús del gas com la forma més humana de matar. El debat estava obert, per exemple 

propostes des dels Estats Units per a la limitació de la guerra química, si bé el Tractat de Versalles 

recollia en el seu text final l’explícita prohibició de “el uso en guerra de gases asfixiantes, tóxicos 

o similares, así como de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos”
49

.  

4.2. LES FERIDES 

Per a iniciar aquest apartat hi ha una premissa que convé tenir molt present ja que en bona mesura 

ajuda a comprendre la importància que la incorporació de totes aquestes armes té per a la manera 

com la societat afronta els danys als què s’ha sotmès un nombre molt alt de la seva població. 

Aquesta noció es recull en les següents paraules:  “Toute expérience de guerre est, avant tout, 

expérience du corps. À la guerre, ce sont les corps qui infligent la violence, c’est aux corps que la 

violence est infligée. Cette corporéité de la guerre se confond si étroitement avec le phénomène 

guerrier lui-même qu’il n’est pas aisé de séparer l’ “histoire de la guerre” d’une anthopologie 

historique des expéricences corporelles induites par l’activité guerrière.”
50

 

Quin són els danys que s’han infringit sobre el cos d’aquells milers de soldats que anaren a 

combatre durant la Primera Guerra Mundial? Per començar citant aquelles ferides causades per les 

armes menys freqüents en la contesa, veiem com el rastre deixat per les armes blanques eren el 

més similar a anteriors ferides ja conegudes, de tal manera que, sense restar-li gravetat, la troballa 

d’una cura que li fos apropiada podria efectuar-se amb una major probabilitat. La disponibilitat 

dels serveis mèdics resultà, malgrat tot, una dificultat afegida i és que si per una banda la seva 

preparació era capaç per a solucionar ferides com aquestes, per l’altra, les qualitats de les 

comunicacions i les vies de transport a l’hospital resultaren ser quelcom contraproduent. Cal 

valorar però que la majoria de ferides no eren causades per tal armament, ja que com ha estat 

comentat la reducció d’aquestes arribà a unes xifres molt baixes.  
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El que sí que va suposar un autèntic repte per a la medicina fou els mals provocats per les armes 

que durant la Primera Guerra Mundial reberen un gran o, fins i tot, nou ús.  L’experiència 

d’anteriors conflictes (la guerra dels Boers, la guerra russa-japonesa,etc.) tot i ser-ne precedents 

van contribuir a negar determinades expectatives tot considerant l’actuació o els efectes de tals 

armes de foc en el cos si bé no insignificants sí menors del que en aquest conflicte foren, podent 

parlar doncs d’una mena d’infravaloració. Prenent paraules del doctor Ferraton, escrites en el seu 

text de 1913: “En réalité, avec ces balles [de petit calibre], la douleur ressentie est faible; les 

lésions produites sont assez minimes pour permettre au blessé de se rendre seul au poste de 

secours”
51

, per culminar puntualitzant que la malaltia consecutiva d’aquest tipus era poc freqüent. 

Aquest fa referència a casos anteriors, però un cop arribats a la situació que presenta la Primera 

Guerra Mundial i tenint present les innovacions que s’han realitzat sobre tal tipus d’armes, com ha 

estat presentat anteriorment, l’efecte que tenen sobre el cos del soldat resulta molt més nociu. No 

es tracta tan sols de les noves armes, el nou model de guerra també ocasiona un nombre molt més 

alt de sofrences en el cos dels combatents. El nombre escala fins a xifres que resulten massives 

implicant al seu torn l’anonimat tant del qui dispara com del qui mor, portant doncs a una 

impersonalitat total. Tot això es troba en una profunda relació amb el tipus de ferida, armes com la 

metralleta o pistoles automàtiques que disparen amb una àmplia ràfega poden originar una gran 

quantitat de ferides en un sol cos o en varis, fins al punt que aquest cos pot deixar de ser considerat 

com a tal, en el sentit d’unitat que el conforma. Al principi de la guerra, l’impacte d’armes com 

aquestes implicava, en el cas que el ferit hagués sobreviscut a un primer impacte, l’amputació del 

membre ferit per tal d’aconseguir salvar la seva vida evitant de tal mode la gangrena i sovint 

practicat encara en el camp de batalla retardant l’aplicació dels primers tractaments. Aquesta 

tècnica tan agressiva resultava ser la millor opció davant la manca i el desconeixement d’altres 

mitjans més eficaços que permetessin conservar els membres en qüestió actuant amb rapidesa. 

Amb el temps que durà el conflicte les tècniques mèdiques s’anaren perfeccionant reduint el 

nombre de mutilacions i amputacions necessàries
52

, si bé les ferides en l’estomac i la caixa toràcica 

continuaven sent un veritable problema. En els hospitals, els ferits hi estaven llargues temporades 

ingressats tant per aquest tipus d’operacions com per d’altres que la medicina millora com són els 

transplantaments. Si bé el context resulta horrorós, la medicina es veu impulsada a marxes 

forçades a trobar i desenvolupar vies de solucionar la nova realitat a la què fa front dia a dia.  

Les ferides per aquestes armes massives són també massives i, com ja ha estat dit, això comporta 

un anonimat i una despersonalització de les víctimes. A aquest fet hi contribueix una de les ferides 

malauradament més prototípiques de la Primera Guerra Mundial. Es tracta de la desfiguració 
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facial
53

, la qual a més de fer front a les dificultats físiques que això evidentment implica, es veu 

amb una situació realment complicada per a mantenir algun resquill de la seva identitat i ja no 

només com a individu sinó en la relació amb els altres
54

. No s’estava preparat per abordar la 

reconstrucció d’aquestes ferides en el moment en què començaren a ser provocades però a partir 

de la Primera Guerra Mundial la cirurgia estètica fou una de les vessants mèdiques que innovà i 

millorà notòriament. La rapidesa amb la qual es van infringir aquests danys va ser també un dels 

factors que deixà més astorats, veient perdre la vida en qüestió de segons i amb una brutalitat 

extrema. Mostra d’això es recull en Adiós a todo eso de Robert Graves en una conversa entre el 

grup de Graves i un portalliteres: “Pensó que había visto un fritz en tierra de nadie, cerca de 

nuestra alambrada; el imbécil cogió una de las nuevas granadas de percusión y la arrojó. El imbécil 

la tiró demasiado baja, así que la granada se estrelló contra el parapeto y éste la devolvió. ¡Carajo! 

Le arrancó un trozo de la jodida mandíbula y buena parte de la cara. ¡Pobre imbécil! Ni siquiera 

valia la pena hacernos sudar para llevarlo a la enfermería. Ya está por terminar. – el herido tenia la 

cara cubierta con un saco vacío. Murió antes de llegar a la enfermería”
55

.  La possibilitat de ser 

ferit al rostre i al cap augmentava, com ens indica el propi Graves, en la zona de les trinxeres, fent 

doncs que molts desitgessin entrar en una batalla directa, i seguint l’humor negre que caracteritza a 

aquest escriptor, una de les raons per les quals es volia entrar en tal tipus d’enfrontament radicava 

en la probabilitat de rebre una ferida greu i ser aleshores retirat del front
56

.  

Les ferides causades per les armes, entre els quals es troben els mencionats fins aquí, no 

desapareixen quan s’acaba el conflicte, molts cops ni tan sols quan aquestes semblen haver-se 

curat. El més freqüent era que aquell home que havia estat amputat visqués tota la vida amb dolors 

per a l’extrema sensibilitat dels monyons restants i, en els moments més immediats després de 

l’operació per la idea dels membres fantasmes
57

. D’altra banda aquell al qui li eren robats els seus 

trets facials, malgrat els intents més o menys exitosos de reconstrucció, quedaria marcat de per 

vida tant des d’un punt de vista psicològic com també sociològic.  

Respecte les conseqüències psicològiques, val a dir que el seu sorgiment és fruit tant de 

l’experiència de guerra com de les conseqüències que aquestes noves armes efectuen sobre la 

condició física dels combatents. El trauma marcarà al retornat de la Primera Guerra Mundial, pel 

qui el món ha canviat completament. El marcarà fins tal punt que oblidar el succeït serà una missió 

molt complicada, potser més aviat, impossible. L’estrès posttraumàtic, o el conegut com shell 
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shock,  afectarà a un gran nombre dels qui combateren a la Primera Guerra Mundial, 

independentment del lloc de procedència del soldat. La manera com aquest es tractà, però, fou 

diferent, tanmateix tenint en compte que la reacció de l’afectat no sempre seguia uns mateixos 

paràmetres, i sovint no es resolgué de la manera adequada ni tan sols es diagnosticà de forma 

correcta. S’equiparava a un dany físic o psicològic, fins i tot a la falta de valor, que havia sorgit 

com a reacció a la duresa dels combats i a la sensació d’incapacitació i vulnerabilitat davant d’ells. 

L’ús d’aquest terme ha canviat amb el temps però en l’imaginari perdura la connexió d’aquest 

concepte amb el conflicte que el féu sorgir.  L’estat dels homes qui el patiren esdevé, en la nostra 

memòria, el símbol de l’angoixa en les trinxeres i de la situació de guerra en termes més 

generals
58

. D’altres derivacions del terme ja no fan exclusiva referència a la Primera Guerra 

Mundial no obstant però al citar en concret Shell Shock la connexió s’estableix automàticament.  

La preocupació per aquest estat vinculat a la condició mèdica ha estat un tòpic constant de molta 

literatura
59

. Com s’ha dit, afectà a soldats de totes les nacions implicades però l’anàlisi i dedicació 

posterior sembla ser major en el cas anglès. Oblidar el que va suposar la Primera Guerra Mundial 

es feia molt difícil i més amb la presència d’aquells ex- combatents traumatitzats qui al seu torn 

recordaven el gran nombre de víctimes i la necessitat que romanguessin sempre en les memòries 

col·lectives. Però el motiu pel qual s’ha dit que la neurosi de guerra marcà per sobre a Gran 

Bretanya radica en els arguments recollits en les paraules de Fiona Reid citades a continuació 

“Shell shock became culturally significant in Britain because of pre-existing attitudes towards 

“weak nerves”; because of the linguistic confusion that added layers of meaning to the illness; and 

because of the initial, often unwieldy, arrangements for shell-shocked patients.”
60

.  

Si bé el que aquesta malaltia descriu és una situació real, la utilització del que significa i comporta 

s’empra culturalment més enllà del què en primera instància designa. En aquest punt, una primera 

metaforització se’ns fa evident, i és que tot i tractar-se d’una problemàtica molt patida per aquells 

que tornaren del front és també una manera d’identificar a les víctimes simbòlicament en un estudi 

posterior als fets. És a dir, veure als soldats com unes víctimes contribueix a l’empatia cap als 

traumatitzats i la concepció catastròfica de tal esdeveniment però cal tenir en compte els interessos 

d’honor, personal i del país, que els feren anar al front veient-se a posteriori precisament per tal 

malaltia com herois de guerra
61

.  

Malgrat aquesta assimilació cultural i molt estudiada d’ençà de la fi del conflicte, la neurosi de 

guerra fou una de les malalties provocades per la Primera Guerra Mundial que no acabà amb el 

Tractat de Versalles ni en els hospitals on es guarien els ferits. L’intent de tornar a formar part 
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d’una societat en què ja no semblaven ser compresos es prolongà durant molt temps. En relació a 

tals circumstàncies no ens ha de sorprendre el desenvolupament del conegut com psicoanàlisi i 

l’aprofundiment en aquest, perseguint evitar caure en la bogeria i en conflictes interns que la 

psique del subjecte amaga i que l’experiència d’una guerra com aquesta pot fer despertar.  

Un cop analitzades les armes de foc així com els seus efectes des del punt de vista físic cal parar 

atenció a les conseqüències d’una altra arma molt rellevant en aquesta Primera Guerra Mundial i 

que contribuiria també a fer molt més traumàtica la seva experiència. Fem referència als efectes 

del gas. Els danys que aquests provocaven oscil·laven des de les irritacions tant cutànies com 

internes ocasionant ferides greus, vòmits, ofecs, ceguera (temporal o no) i fins i tot la mort
62

.  Les 

armes químiques tot i tenir un alt nombre de víctimes no arribaren a les quotes d’altres tipus 

d’armament, si bé les ferides ocasionades també suposaren una gran novetat i un desafiament 

mèdic així com moral, a l’enfrontar-se a un nou tipus de guerra.  

 

  

5. EXPERIÈNCIES 

La participació en la Primera Guerra Mundial, bé fos voluntària o bé imposada per ordres 

nacionals, implica la coneixença i l’afectació d’una manera més o menys personal pels combatents 

dels danys ocasionats per les noves circumstàncies en les quals aquest conflicte es desenvolupà. Si 

bé les malalties que en sorgiren eren conegudes pel conjunt de la societat i interpretables en 

conseqüència culturalment, la visió de tals nocions per alguns d’aquells que les visqueren resulten 

fonamentals en la configuració i atribució de tot un seguit d’estereotips i convencions relacionades 

amb els patiments que els assetgen d’ençà de la guerra.  

Procedim a continuació a l’estudi i reflexió respecte la manera com Robert Graves i Ernst Jünger 

aborden l’experiència personal de tals fets en vista a esbrinar si les seves vivències i la forma en la 

qual són descrites s’usen de metàfores per tal de fer-se entendre i ser assimilables per a la societat 

en la què tot i pertànyer-hi se’n troben momentàniament o permanentment exclosos per la seva 

condició.  

5.1  CERCANT LA COMUNICACIÓ 

L’impacte ocasionat per la Primera Guerra Mundial esdevé un capítol destacat en la biografia dels 

combatents implicats, entre els quals es troben Robert Graves i Ernst Jünger. Els dos foren ferits a 

causa de les noves armes i per tant experimentaren els danys en primera persona. Malgrat aquest 

factor en comú, compartit també amb milers de soldats més, el tractament que se’n fa en les 

corresponents memòries difereix en determinats aspectes, potser motivat per l’adaptació al context 
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nacional i cultural en el què s’emmarca cada un d’ells, ja que tot i tractar-se d’un esdeveniment 

que marca al conjunt europeu les circumstàncies no resulten ser les mateixes. D’altra banda, convé 

recordar que si bé la vivència del conflicte en fou completa i absolutament real, els escrits amb 

caràcter autobiogràfic que ambdós autors ens han deixat al respecte no deixen de ser també una 

obra literària i com a tal la veracitat es veu tenyida per recursos literaris entre els quals la metàfora 

pot adquirir un paper de rellevància.  

Aquest aspecte el prova precisament el fet de les revisions exercides damunt les dues obres aquí 

estudiades. Robert Graves escriví Adiós a todo eso l’any 1929 en un moment de crisi en diverses 

àrees de la seva vida. En ell, vinculat a la Primera Guerra Mundial, hi recull diversos episodis 

experimentats, tant en el camp de batalla com amb les relacions establertes amb companys de 

guerra, combinats amb reculls de premsa. El pes que aquest conflicte exercí en la seva trajectòria 

resulta evident i és que fins i tot al mencionar els episodis d’infantesa, la relació constant amb la 

guerra queda establerta malgrat tractar-se de situacions anteriors cronològicament. Tals memòries 

no foren escrites immediatament a continuació de la fi del conflicte però sí que serviren al seu 

autor com una mena de purga per intentar refer-se iniciant un nou rumb. El fet que aquests 

episodis bèl·lics ocupin un volum singular són un indicador de la impossibilitat de desprendre’s de 

tals vivències. Posteriorment l’obra fou revisada pel mateix autor, qui es sorprengué de no haver 

rebut cap denuncia pel que havia deixat escrit
63

. Els canvis se centraren en la correcció de 

determinats episodis i en la substitució d’alguns d’ells per d’altres que considerava, passats els 

anys, molt més oportuns i interessants. Pel que fa a Ernst Jünger, val a dir que la seva situació es 

troba en una línia paral·lela al que acabem de comentar, i és que l’obra Tempestats d’acer, títol 

que tampoc era el plantejat en origen, també fou revisada fins en sis ocasions per motius molt 

diversos, un d’ells es féu per tal que la seva obra no fos emprada pel moviment nazi
64

. En les seves 

obres hi recollí els diaris de les batalles, especificant fins i tot el què significa o implica l’ús d’una 

cal·ligrafia o d’una altra
65

, i les seves experiències en tals situacions.   

Procedir a explicar el què visqueren resulta una tasca molt feixuga però d’alguna manera 

necessària. El llenguatge comprensible ha quedat esmicolat per la magnitud dels fets, no obstant 

però es troben unes vies de comunicació. El pas s’opera mitjançant una pretesa objectivitat 

descriptiva que ajuda al distanciament i converteix l’anàlisi de les ferides en un repàs mecànic i 

anatòmic de l’impacte de l’arma i del cos de la víctima, fins al punt que a vegades, com succeeix 

amb l’obra de Jünger, pot arribar a semblar que es tracta d’un inventari o enumeració dels morts. 

Tanmateix, aquest distanciament es busca a través d’altres procediments com pot ésser el de la 
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ironia, que entre d’altres aspectes atorga la sensació de restar importància a la gravetat no per un 

altre motiu que l’intent de sobreviure-hi.  

Si bé aquesta tendència sembla ser compartida per ambdós autors juntament a l’horror 

experimentat en la guerra, per altra banda hi ha un matís força diferent entre ells en relació a 

l’actitud davant el conflicte. La posició de Graves deixa entreveure un disgust evident davant 

l’estada al front fins a l’extrem de desitjar, tal com indica en més d’una ocasió, el ser ferit i tornar 

així a casa. Progressivament va perdent la creença en els dirigents i en una guerra com aquesta. No 

obstant, quan això ocorre, el sentiment de culpa i d’abandonar als seus companys pren una força 

notòria, motiu pel qual pren la decisió de tornar. En canvi, l’actitud de Jünger oscil·la en torn un 

esperit més bèl·lic i el desig d’entrar en combat per motius radicalment oposats als de Graves. En 

algunes de les seves pàgines ens confirma la possessió per una mena de deliri que l’impulsava a 

matar a l’enemic satisfent el seu desig, no volent fer combatents sinó que qui ha tingut els ulls 

“nublados por un velo de sangre” vol matar
66

. Tals circumstàncies suposaran, a nivell psicològic, 

un fort desgast emocional alhora que girarà al seu voltant la noció de la pèrdua d’humanitat caient 

en l’embruix d’instints més primaris.  

Per tal de dilucidar si malgrat la pèrdua de referents i el trencament amb premisses i estereotips 

establerts abans del conflicte es continuen establint determinades metàfores per tal de fer 

comunicable un fet i alhora com a recurs propi del llenguatge cal explorar les vies a través de les 

quals els dos autors descriuen les seves ferides i les dels ferits, els seus patiments emocionals i els 

qui han observat decaure. L’estudi de la pèrdua de capacitat per a parlar, per a narrar el que han 

viscut però no és un principi exclusiu present en els autors aquí seleccionats, tan sols cal mirar en 

la direcció de Walter Benjamin (per exemple en El Narrador) o de Sigmund Freud
67

. 

5.2 ROBERT GRAVES 

Robert Graves fou ferit de gravetat, fins al punt que el consideraren per mort i de tal forma 

informaren a la família. La forma com ell encara i descriu la seva ferida resulta quelcom 

sorprenent. Sense poder conèixer amb seguretat si fou el què pensa realment o bé una associació a 

posteriori establerta durant la realització del text, assistim a una connexió entre el dany que li 

acaben d’ocasionar i el poema d’un dels filòsofs més destacats i influents, Nietzsche. L’elecció 

d’aquesta figura no comporta una neutralitat ja que el filòsof es trobava connotat com imatge del 

militarisme alemany i Graves sent anglès ja havia viscut certs problemes degut al seu cognom 

alemany implicant amb tal fet augmentar les sospites de ser un espia. Davant l’establiment de tal 

al·lusió es podria objectar que aquesta és produïda degut als coneixements culturals de Graves, no 

obstant però el que en el seu rerefons ens està evidenciant és la relació entre una ferida o malaltia i 
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uns valors o conceptes o figures de la societat en què s’inscriu per tal de fer comprendre allò que 

patí i que degut a la manca d’experiència al respecte i de la ferocitat dels actes resulta en bona 

mesura quelcom incomunicable si no es fa mitjançant subterfugis que faciliten l’expressió. 

Exactament el fragment ens diu: “Uno o dos minutos antes había recibido dos pequeñas heridas en 

la mano izquierda, exactamente en el mismo punto que las que me hirieron en la derecha durante 

el bombardeo previo al ataque de Loos. Consideré que aquello era una señal de buena suerte, y 

repetí en voz baja un verso de Nietzsche, en traducció francesa: Non, tu ne me peux pas tuer!. Era 

un poema que trataba de un hombre en la guillotina que contempla al verdugo de barba roja que 

está frente a él (mi ejemplar de los poemas de Nietzsche, dicho sea de paso, había contribuido a 

fomentar las sospechas de mis actividades de espionaje. Nietzsche, condenado por la prensa como 

el filósofo del militarismo alemán, era considerado por el pueblo como una especie de personaje a 

lo William le Queux, como una figura siniestra que medraba a la sobra del káiser)
68

”. El fet que 

malgrat la ferida ho consideri bona sort té una doble interpretació: en primer lloc, la voluntat 

reiterada de marxar del front, en segon lloc, la constant ironia com a mitjà per allunyar-se del 

dolor. Tanmateix l’assimilació amb Nietzsche es pot deure a la seva coneixença com a intel·lectual 

que és de la història cultural però també se’ns hi representa, degut a l’explicitació del que a tal 

personatge històric se li atribueix, la connexió entre aquest ferit que s’alegra de no ser mort però el 

suficientment greu per abandonar amb el paper atribuït a Nietzsche en relació a Alemanya (el 

bàndol oposat) i com a tal una mena de traïdor a valors nacionals entre els quals la lluita i defensa 

per la pàtria a mort resultaven dels més dignes i apreciats.  

Les seves ferides foren ocasionades per l’esclat d’una bomba a prop seu, clavant-li restes de 

metralla i d’altres materials que amb l’impacte es destrossaren saltant pels aires. Va ser ferit al 

maluc, a l’ull, als dits, a l’omòplat i la caixa toràcica; aquestes són moltes de les ferides que 

anteriorment s’han esmentat.  La seva reacció, tal com ens la descriu és la següent: “Los médicos 

habían estado observando con atención mi pulmón, y veían con preocupación que se llenaba de 

sangre y me oprimía el corazón, desviándolo demasiado hacia la izquierda; el viaje en ferrocarril 

había producido una nueva hemorragia. Marcaban su progreso gradual con un lápiz indeleble 

sobre mi piel y me informaban que si llegaba a cierto punto se verían en la necesidad de hacerme 

una punción. Aquello me sonó como si fuera una operación seria. En realidad consistía sólo en 

introducir una aguja en mi pulmón desde la espalda y extraer la sangre con un recipiente que 

hiciera el vacío. Me aplicaron un anestésico local; la punción me resultó igual de dolorosa que una 

vacuna; yo leía la Gazette de Rouen mientras la sangre llenaba el recipiente. Me parece que fue 

sólo un cuarto de litro.”
69

. La seva descripció resulta en primer lloc mecànica, com si ell no 

estigués patint el dolor sinó que s’hi mostra una certa objectivitat, sobretot en la descripció dels 

procediments mèdics exactes que seguiren en la seva cura contribuint-hi amb explicacions del què 
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realment li feren i no tan sols mencionant el nom tècnic de la pràctica en qüestió. D’altra banda, a 

través de mots i comentaris com “sólo” “igual de dolorosa que una vacuna” “yo leía”,etc., està 

d’algun mode restant importància a les lesions per tal de superar anímicament el que visqué o bé 

potser es tracta d’ironitzar amb la situació. El fet que es pretengui assolir cert grau d’objectivitat 

vincula amb el tractament que freqüentment s’ha atorgat a la malaltia i al malalt, al focalitzar 

aquests com a punt d’estudi i degut a la voluntat de ser coneguts faciliten el camí a la inserció de 

metàfores.   

No són tan sols les ferides físiques les que Graves relata i a les quals se’ls hi pot assignar uns nous 

valors en la societat. En anteriors apartats ja ha estat comentat el fenomen conegut com a shell 

shock i la freqüència amb el que aquest es produïa així com la mala diagnosi que sovint es realitzà. 

En aquesta ocasió, tot i que no apareix designat amb el terme que s’ha donat a conèixer, Graves sí 

que en fa alguns comentaris al respecte deixant entreveure que ens trobem davant una situació 

reiterada, alhora que amb molta probabilitat, la forma com es veurà no serà sempre afavoridora per 

aquell qui ho pateix, ans el contrari. El propi Graves quasi és víctima d’un trastorn com aquest en 

el camp de batalla. Fixem-nos en les seves paraules: “ Yo me preguntaba si tendría la fuerza de 

resistir hasta el final y creer en la salvación... Me encontraba al borde de una crisis nerviosa, si no 

ocurría algo que la impidiera. Hasta entonces no había perdido la cabeza; no es que temiera que 

me venciese el miedo. Estaba seguro de que eso no iba a ocurrir. Tampoco temía volverme loco; la 

locura no estaba en mí, lo que temía era un ataque de nervios generalizado, con lágrimas y 

temblores y los calzones sucios. Ya había visto casos semejantes.
70

”. Se’ns acaba de descriure a la 

perfecció en què consistia la neurosi de guerra; en un atac de pànic davant el trauma que suposa la 

batalla i que paralitza a l’home. La forma de descriure-ho en aquesta ocasió resulta ser d’allò més 

explícita ja que malgrat que no tothom visqué aquestes experiències, l’estat en el qual es troben 

genera certa empatia que d’altres malalties potser no generen. El motiu pot residir en el fet que 

s’està parlant d’una reacció d’allò més humana davant d’una guerra, la guerra que ha trencat els 

esquemes del què s’entenia per l’acció humana i essent mecanitzada està transfigurant la societat 

que l’ha fet esclatar. Pels seus mots podem suposar que la Primera Guerra Mundial l’afectà, el 

traumatitzà i el marcà com va marcar el curs de la història però també hi veiem com en certa 

mesura pel que fa a les crisis nervioses en sortí bastant ben parat.  

D’altres no tingueren la mateixa sort: “Sacudí al hombre por un brazo e inmediatamente advertí el 

agujero en la nuca. Se había quitado la bota y la media para tirar el gatillo de su fusil con un dedo 

del pie; aún tenía en la boca el cañón del fusil.- ¿Por qué lo hizo?- Pregunté. – Estuvo en el último 

combate, señor, y eso lo dejó un poco raro; para colmo recibió malas noticias de Limerick; su 

chica se había ido con otro.”
71

 En aquesta cita hi ha un fragment que ens interessa, és “lo dejó un 
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poco raro”. La guerra traumatitzà a aquest soldat, com a tants d’altres, però no pogué superar tot el 

que havia viscut i aprendre a viure amb allò. Fins i tot la voluntat d’aferrar-se a allò més personal 

intentant conservar la seva humanitat li fou arravatat. Davant tals mots, els quals són proferits per 

un propi company de guerra i que com a tal vivia cada dia situacions similars deixa veure un 

aspecte molt rellevant i és que si tal trastorn no és entès pels qui ho experimentaven diàriament, 

com havia de ser comprès per aquells que visqueren el conflicte des de la rereguarda? La 

compassió pel què els hi ocorria hi era, sobretot des d’un punt de vista empàtic però això no 

evitava que els individus afectats quedessin desplaçats del conjunt “sa” de la societat i relegats al 

pla dels altres, encara que aquesta diferenciació s’adjudiqués de forma inconscient fent funcionar 

paràmetres culturals que encara seguien en peu. Tenint en compte tal premissa, no resulta estrany 

que a tals neurosis se’ls hi busqués un referent amb el qual comparar la simptomatologia i l’actitud 

dels retornats, i aquesta fou la histèria, malaltia que al segle passat es considerava sobretot 

femenina i que ara es reformula adequant-la a les noves circumstàncies.  

La seva arribada de la guerra és un dels passatges més coneguts d’aquest llibre. En ell es reflecteix 

la desconnexió latent entre els retornats abatuts i ferits i aquells que s’han quedat a la rereguarda i 

que, en el cas d’Anglaterra, tenen la impressió d’estar a punt de vèncer el que contribueix a exalçar 

el patriotisme nacionalista ja per si de caràcter fort en una guerra com aquesta. Per molts dels 

retornats però aquests valors semblen haver minvat en la seva importància i sovint es trobaven en 

unes condicions totalment oposades a com molts els veien, més que herois de guerra n’eren 

víctimes i despulles humanes. 

El tarannà d’aquesta nova tipologia de guerra així com les nocions de modernitat que impregnen 

Occident, és a dir el context general, contribueixen també en la formació de les metàfores. S’ha 

vist el procés de mecanització que s’ha patit i d’aquesta manera l’home ha passat a ser considerat 

com una peça més del funcionament perdent-ne part de la seva individualitat. Aquesta noció 

resulta fonamental per comprendre com algunes de les cures que en aquest període s’innoven per a 

solucionar malalties que la guerra ha ocasionat queden vinculades amb aquest referent de la 

màquina. Graves ens ofereix un exemple al conversar amb un oficial qui clarament li indica 

“Bueno, en cuanto el comandante se murió, le sacaron esa cosa del vientre, no sé cómo se llama, 

eso que se enreda, dice que es tan grande como un palo de críquet, y me lo pusieron a mí, lo 

cosieron de alguna manera. ¡Son unos tipos maravillosos esos médicos! Son capaces de cambiarle 

a uno las partes como si se tratara del motor de un automóvil”
72

.  

5.3 ERNST JÜNGER 

Ernst Jünger fou també un ferit d’aquesta guerra. La seva experiència, que és recollida en la seva 

obra, de la mateixa manera que succeí en el cas de Graves no es pot veure desvinculada dels danys 
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que patiren tots aquells que estigueren combatent amb ell de tal manera que, amb l’objectivitat que 

caracteritza aquesta incapacitat per a parlar, pràcticament al costat de cada nova data s’hi troba la 

mort d’un nou soldat (els quals majoritàriament manquen de nom que els identifiqui) provocat per 

una o altra arma innovada o d’ús destacat en aquest conflicte. Malgrat l’anterior menció d’un 

esperit bèl·lic més evident que en les paraules de Graves, en Jünger també hi apareix la noció de la 

humanitat comuna que ens uneix a tots i resulta visible en el moment en què s’encarrega dels 

presoners procurant no denigrar-los.  

Aquesta noció, la humanitat, és precisament el que es considera que aquesta guerra eradica dels 

homes. Les condicions en les quals es troben tant a nivell de l’espai que han d’ocupar en les 

trinxeres i en altres camps de batalla com a nivell corporal i psicològic, són pèssimes i 

contribueixen al trauma i pèrdua de dignitat que d’altra banda al seu retorn els hi és reconegut un 

honor del què ells ja no disposen. Per entendre-ho tan sols cal observar el que ens diu Jünger, qui 

aquest cop no compara el home ferit amb una màquina però tampoc li concedeix la humanitat que 

teòricament li correspon: “A poco me llamaron y lo encontré derribado en el suelo, casi junto a la 

entrada del abrigo; lanzaba estertores y, cada vez que inspiraba, el aire le penetraba los pulmones 

por la herida del cuello. Hice que lo evacuaran; murió pocos días después en el hospital de sangre. 

Tanto en este caso como en otros muchos lo que me produjo un sentimiento especialmente 

doloroso fue el hecho de que el herido no pudiese hablar y mirase con ojos fijos y desconcertados, 

como si fuese un animal martirizado, a quienes trataban de ayudarlo”
73

. L’animal també ha estat 

vist en diverses línies de pensament com una de les formes per a analitzar allò que l’home és en 

contraposició al que no és. Identificar-lo en aquesta ocasió amb un animal, tant pel tipus d’instints 

que Jünger assigna als soldats en combat com per les condicions que s’obtenen resultants de tal 

lluita esdevé una eficaç associació en l’imaginari d’aquell home que ha perdut la seva humanitat.  

Jünger no quedà impune de les ferides i també les relata amb l’objectivitat que ja s’ha vist en el cas 

de l’altre autor. A tall d’exemple: “Recibí un golpe en el cráneo y caí aturdido hacia delante. 

Cuando volví en mí me encontré tendido sobre el deslizador de una ametralladora pesada, con la 

cabeza colgando hacia abajo: miraba fijamente en el piso de la trinchera un charco rojo que se iba 

extendiendo con rapidez angustiante. La sangre caía al suelo a borbotones de una manera tan 

incontenible que perdí toda esperanza. Pero como mi compañero aseveraba que no veía masa 

encefàlica, recobré ánimos, me puse en pie y seguí corriendo. Aquella era la factura que pagaba 

por mi imprudencia de acudir al combate sin casco de acero”
74

. Com abans succeïa en el cas de 

Graves, l’única forma d’explicar-ho per més dur que sigui és de la manera més impersonal 

possible, i aquesta és a través de la descripció dels fets sense cap menció al dolor. En aquesta cita 

també hi observem una altra cosa, com és l’al·lusió al material de protecció del que comptaven, 
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aquest resulta visible en les imatges que es realitzaren dels combatents, entre d’altres motius, amb 

un valor documental
75

.  

La reiteració d’aquest sentiment una mica bel·licista que exposa Jünger, malgrat remarcar els 

horrors que aquesta guerra comporta, el porta a la necessitat d’afirmar que no desmereix la vida i 

que la por, entre d’altres coses a la mort, és quelcom innat en l’home. D’aquesta manera, ens està 

deixant veure com l’assimilació del soldat com un heroi de guerra i un valent combatent, que 

molts de la rereguarda es formaren al respecte dels soldats enviats al front, és il·lusori. Als homes 

que retornaren ferits se’ls hi assignava de manera quasi automàtica aquest estatus de valentia i 

honor fins al punt que les ferides causades per la guerra, si bé aïllaven al combatent de la resta li 

atorgaven al seu torn  una condició i uns valors especials dins la societat. Sovint el mèrit era 

reconegut si les seqüeles eren físiques, no obstant però, els traumes mentals comportaven amb 

major freqüència l’empatia i la consideració d’aquest malalt de guerra com una víctima.   

 5.4 FOTOGRAFIES I IMATGES 

Des del moment del sorgiment de la fotografia aquesta s’ha interessat pels conflictes bèl·lics, i en 

el cas d’un enfrontament de la talla de la Primera Guerra Mundial no en podia ser una excepció. 

No obstant però, la sortida a la llum d’aquestes imatges es va veure entorpida per la censura. El 

motiu pel qual foren censurades radica en la duresa del que aquestes fotografies mostraven i el fet 

de ser publicades en els diaris nacionals, on majoritàriament les línies editorials procuraven animar 

als seus exèrcits i contribuir a desmoralitzar a l’enemic, hagués suposat un acte contraproduent tant 

pels soldats que es trobaven al front com per la població que es quedà a la rereguarda. Davant tals 

circumstàncies, més d’una vegada  diferents publicacions optaren per mostrar en les seves pàgines 

esbossos i dibuixos del conflicte més que no pas imatges fotogràfiques tenint en compte que 

aquesta tècnica es considerava com a mirall de la realitat, molts cops sense entrar a valorar encara 

els punts d’artifici que la fotografia també porta amb si. Relacionat amb tal noció, la fotografia és 

compresa per molts com una alliberadora de la memòria ja que permet conservar “la realitat” com 

és. En aquesta afirmació però hi radica un perill i és precisament la descontextualització d’aquesta 

imatge essent doncs possiblement presa per altres interessos que no hi guarden cap vinculació i 

podent ser aleshores una eina efectiva de manipulació
76

.  Tornant però a la diferència entre el 

mostrar una imatge realitzada amb càmera fotogràfica o una pintura, el punt de discussió és la 

visualització del cos real del ferit o del mort i no tan sols això sinó l’estat en què aquest és ferit o 

mort; creient que la pintura pot suavitzar el què la màquina mostraria tal com és.  

Tenint present tot el dit fins ara, les fotografies de la Primera Guerra Mundial són també una font 

d’informació i documentació de tal fet recollint des de l’estat de les trinxeres, l’estat dels 
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combatents, les armes i proteccions usades fins als esclats de bombes i obusos entre d’altres 

possibilitats
77

. D’altra banda, el que també rep un pes important en el món de la imatge en relació a 

aquest conflicte és el relatiu als cartells
78

 que reclamaven la col·laboració i incitaven al patriotisme 

i a l’amor a la nació tant per aquells qui havien d’anar a combatre com per aquells qui s’havien de 

quedar a la rereguarda.    

En totes aquestes imatges doncs, hi resulten visibles les noves armes en vigència al conflicte i 

també les noves ferides que aquestes causen. Tanmateix ens permet observar la situació que autors 

com Robert Graves i Ernst Jünger ens han il·lustrat amb paraules. Hi veiem les ferides als rostres i 

cos, el lamentable estat en les trinxeres, el tipus de proteccions que rebien tant a nivell d’armadura 

com el relatiu a l’avituallament i desplaçament als hospitals, l’esclat de les bombes,etc. La nostra 

actual cultura de la imatge, la sobreexposició a aquestes, i el fet d’haver-ne observat moltes de 

guerra potser en pitjors condicions que les extretes durant la Primera Guerra Mundial fa que en 

determinats punts els textos dels escriptors abans citats esdevinguin d’una força inquietantment 

corprenedora.  

Més enllà de la important funció documentativa, en quin punt afecten tals imatges en la creació 

d’unes metàfores vinculades a les malalties originades a causa d’aquesta guerra? Les imatges dels 

malalts han estat sempre presents tant en l’estudi mèdic com en el món de l’art. Així doncs, no 

resulta del tot estrany el fet que aquelles fotografies o imatges en les quals hi apareguin els ferits 

de guerra, des de mutilats (o desfigurats) a malalts, apareguin en els dos àmbits comentats. En el 

terreny artístic, les circumstàncies infligides sobre els cossos dels combatents foren constantment 

emprades com a punt de reflexió i de crítica respecte la situació contextual vigent als diversos 

països d’Europa Occidental i també en relació a les conseqüències que tingué la Primera Guerra 

Mundial en tots els aspectes. Aquest tipus d’imatges són les que veiem en moviments com 

l’expressionisme o el dadaisme entre d’altres; citant alguns dels autors que se’n fan eco: Otto Dix, 

George Grosz, Jean Veber, Paul Nash,etc. 
79

. En la representació no hi té l’exclusiva el ferit o el 

malalt sinó que l’equip mèdic, tant doctors com infermeres, són figures que se’ls hi va concedint 

una importància renovada, sobretot en el cas de les infermeres convertint-se en un referent en 

aquest conflicte. Pel que fa a l’àmbit mèdic, tenint en compte que la fotografia des dels seus inicis 

es troba vinculada al camp científic i esdevé de gran utilitat en medicina a diversos nivells
80

, les 

imatges de les malalties i les ferides de guerra foren emprades per a l’estudi del tipus danys que es 

causaren però sobretot també en el camp de la cirurgia estètica i els intents de trobar una cura pels 
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rostres i les parts amputades així com tot el relatiu a la mobilitat i funcionalitat d’aquestes parts 

perjudicades. Amb aquest seguit d’imatges que presenten les ferides des de diversos punts de vista 

per tal d’afavorir en el seu estudi
81

, s’està contribuint també a una estigmatació d’aquell qui és el 

fotografiat. Al ser posat davant l’objectiu (o davant la tela per a ser pintat) es converteix en un 

objecte que ha de ser estudiat i com a tal la seva condició el situa en el rol de submissió davant el 

subjecte que l’analitza. Realitzant aquesta assimilació, el retratat que coincideix en aquest cas amb 

l’individu malalt, es veu desproveït de les distintes facetes que el constitueixen com a home per a 

passar a ser símbol i imatge del que amb la fotografia o el retrat s’està volent reflectir. D’aquesta 

forma, una postura determinada o una ferida en concret es converteixen en indicadors d’un discurs 

que afecta més enllà de les condicions físiques i psicològiques del pacient revertint la seva imatge 

en el corpus social i cultural d’aquestes. És a dir, en aquest procés d’identificació dels rostres que 

han passat per tals circumstàncies, aquell qui observi les imatges hi atribuirà de forma sistemàtica 

la retòrica que culturalment ja ha estat incorporada a tal tipus de ferides, quedant així el ferit en el 

paper de ser designat com a tal pel col·lectiu “sa” dins la societat que tot i ser la seva el destina a 

una posició aïllada. De la mateixa forma es procedirà amb aquells excombatents que han estat 

afectats per la neurosi de guerra, sumant-hi a més les referències visuals i textuals atribuïdes a 

altres malalties de les quals se’n reaprofita el discurs que l’acompanyava.  

Observant més detingudament les imatges dels ferits, tant fotografies com obres plàstiques, ens 

adonem que no hi ha cap neutralitat en l’enfocament escollit, malgrat que sovint en el cas de la 

fotografia se li hagi volgut assignar tal propietat. La fotografia també ha servit en moltes ocasions 

com a arma (política, publicitària...). Presentar un camp de batalla dessolat amb el rastre del foc i 

fum de les explosions i el rastre d’animals però no la presència de cap humà (ni viu ni mort) està 

indicant la magnitud de l’enfrontament i fent referència a les víctimes humanes de manera 

implícita, la presència de soldats amb els rostres coberts i davant les noves armes pot ser indicatiu 

d’aquesta despersonalització del conflicte; la visió d’un paisatge horitzontal amb tots els morts al 

seu damunt i només contraposat per una figura humana de peu té també una forta càrrega emotiva. 

Un cop explicitada tal premissa, val a dir que freqüentment l’associació d’un tipus d’enfocament o 

de presentació en obres visuals resulta inconscient degut al grau d’assimilació dels recursos que 

s’estan posant en pràctica. Expliquem millor al què ens estem referint amb un exemple molt 

concret que al seu torn manté relació amb l’aplicació de metàfores per a les malalties sorgides arrel 

de la Primera Guerra Mundial, es tracta de les imatges dels soldats ferits greument als rostres
82

. 

Fos quin fos el motiu pel qual es fotografiaven, la tendència a representar-los era de cara i de 

perfil, quelcom del tot comprensible tenint en compte el tipus de ferides del què s’està parlant. Si 

aquesta manera de procedir semblava la més adequada per a mostrar els danys, la freqüent 

col·locació del pacient davant el fons gris i sense cap tipus d’expressió així com el fet de recollir 
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les imatges de varis dels pacients connecta d’immediat amb totes les imatges que al segle XIX 

gaudiren de gran èxit entre el món mèdic
83

, i que ja tenien un precedent en la pintura, al retratar a 

diversos malalts acompanyats del nom del seu trastorn o d’un sobrenom que li fes referència i 

presentats com en una mena de catàleg que en feia dels retratats un objecte d’estudi (mèdic, 

artístic, literari...). Tanmateix, no tan sols és les ferides o malalties el què en són retratades sinó tot 

el procés de sanament que els nostres dos autors, Graves i Jünger, ens descrivien. Veiem doncs, 

imatges del procés reconstructiu del rostre i com aquest va canviant amb les diverses 

intervencions, amb la conseqüent evolució de la medicina estètica, o també imatges d’operacions 

en directe que són retratades. Extrapolant tal situació uns anys enrere, els procediments per a curar 

malalties com l’esclerosi amiotròfica lateral, hemorràgies cerebrals o també la histèria eren 

retratats tant en el moment d’aplicació com els resultats que aquesta en donava, tenint present el 

valor de la fotografia com a instrument que permetia veure coses que a l’ull s’escapava i atorgant-

li una validesa com a prova objectiva, cosa que com s’ha dit no és així.  En aquest punt ha sortit 

quelcom rellevant i és que comptant amb imatges de com es manifestava físicament la histèria i 

comptant també amb proves gràfiques de com es reacciona al patir una neurosi de guerra la 

comparació esdevé inevitable fent doncs que la càrrega metafòrica que acompanyava a la primera 

es traspasses, amb els canvis oportuns, a la segona, potser fins i tot sense percebre aquesta 

transferència.  

 

6.CONCLUSIONS 

Un cop realitzats els passos marcats per aquest projecte, convé avaluar les dades obtingudes amb 

la finalitat de poder respondre la pregunta plantejada a l’inici i el motiu principal d’aquest treball. 

La tasca de decidir si realment s’estableixen unes metàfores en torn el conjunt de danys provocats 

per les noves armes de la Primera Guerra Mundial i pel caràcter en general d’aquesta resulta 

quelcom complicat si no es realitzen les corresponents matisacions al respecte. En el cas que 

s’hagués perseguit la presència de metàfores en el sentit més lèxic i semàntic, és a dir, a través 

d’unes expressions literals i de paraules que canviessin el seu significat per fer al·lusió a un segon, 

bé fos de manera momentània bé de manera permanent, s’hauria de dir que no s’estableix tal 

recurs per a tractar les malalties que aleshores sorgiren. No obstant però, aquesta afirmació resulta 

un tant errònia ja que les metàfores sí que es generen, fent associar en la cultura on s’emmarquen 

uns determinats valors als patiments que manifesten els retornats de la guerra, com hem vist a 

partir de Robert Graves i Ernst Jünger.  

Ambdós autors mostren en comú la construcció de la figura del soldat com un ésser ferit en tots els 

àmbits de la seva persona, des dels físics fins als psíquics. La visió doncs de l’excombatent, 
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entenent el soldat ras i no el cas de generals amb un nom destacat als quals se’ls hi atribuiran altres 

nocions en funció d’una o altra interpretació històrica, sempre es veurà filtrada per l’emoció 

empàtica i d’una víctima més d’una guerra ferotge en defensa de la pàtria, quelcom que al seu torn 

li atribueix en l’imaginari un gran honor, mentre contràriament els propis retornats se senten 

incompresos i incapaços d’encaixar. L’opció que s’escollirà des del punt de vista del qui ho 

visqué, tal com hem llegit en Graves o en Jünger, serà l’intent d’objectivació dels fets. Això 

comporta un distanciament que per una banda ajuda a sobreviure a l’experiència traumàtica però 

d’altra banda concorda amb els procediments culturals habituals d’observança del malalt com 

quelcom aliè a la condició sana del col·lectiu i com un objecte de merescuda anàlisi. A més 

l’aparença de fredor que les seves paraules denoten vinculen al ferit o malalt tornat de la Primera 

Guerra Mundial, el qual ha patit una despersonalització des de diferents sectors en aquest 

conflicte, amb una peça mecànica i tècnica més de l’engranatge de la modernitat. Conjuntament, el 

tipus de ferides rebudes i els procediments per a posar-hi remei contribueixen a mantenir la visió 

d’aquest individu deshumanitzat i maquinitzat, o animalitzat com li dirà Jünger. Les neurosis de 

guerra, els deliris, degut a la incomprensió que generen també s’intentarà explicar-los mitjançant 

un referent amb què puguin ser comparats, i el més proper culturalment esdevé el de la histèria. 

D’aquí s’infereixen els valors assignats remodelant-los per ser adaptats al nou context i mostrant-

nos doncs com la desaparició d’una metàfora comporta l’aparició d’una altra; i és que intentar 

desprendre’ns d’aquestes resulta una tasca gairebé del tot impossible ja que forma part i està del 

tot arrelat en el nostre llenguatge i capacitat comunicativa. El paper de les imatges en aquestes 

construccions és també clau. La visualització de les retòriques que s’estan efectuant, potser fins i 

tot de manera inconscient, contribueix a fixar-les i mantenir els estereotips culturals.  

Davant tals circumstàncies, es podria afirmar que realment s’elaboren uns discursos al voltant de 

les ferides i malalties originades per les noves armes i noves tècniques de la Primera Guerra 

Mundial i que en moltes ocasions aquests se sustenten sobre la metàfora com a base per a ser 

compresos i transmesos en la societat, tenint en compte la importància del context en la seva 

interpretació. Responent a un dels dubtes inicials, tan sols resta dir que malgrat algunes diferències 

visibles entre ambdós autors aquí escollits, la tendència de les retòriques aplicades sembla 

discórrer en bona mesura en paral·lel compartint punts en comú tot i tractar-se d’autors procedents 

de països enfrontats. Resulta curiós com la humanitat que li sembla ser manllevada als soldats en 

aquesta guerra, quan n’era una propietat comuna independentment de la nació que defensessin, és 

el que es voldrà recuperar i fer adonar-se a la societat d’aquesta condició, i compartir potser sense 

voluntat expressa tal discurs pot esdevenir una prova d’aquesta humanitat comuna.    
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