
Cando botamos unha ollada ao mapa satírico de Europa en 1914 realizado polo artista
xudeo alemán Walter Trier, o primeiro que se percibe é a vaga de militarismo que enche o
continente. 

O espírito militar ondeaba na sociedade civil: os oficiais alemáns eran incontestables
nas  súas  actuacións  aínda  que  amosasen  espírito  antisemita;  as  asociacións  xuvenís
promoveron unha loubanza do exercicio físico e a orde dignos de calquera exército (do que é
bo exemplo a creación dos scouts en Gran Bretaña, a partir de 1908); a exaltación da honra e
do valor seguían presentes no costume decimonónico de retarse “a duelo” entre membros
significativos  da  burguesía  de  países  como  Francia;  o  pensamento  militar  enchíase  de
apelacións ao valor e á defensa da patria en caso de ataque exterior. En suma, a meirande
parte dos protagonistas do mapa son militares embutidos en uniformes que manteñen un
espírito agresivo ou de defensa segundo as circunstancias. 

O  nacionalismo tamén se asociou co militarismo para defender as propias fronteiras
naquel momento previo á Grande Guerra: o nacionalismo francés reivindicaba a recuperación
de Alsacia e Lorena despois da derrota do Sarre en 1870 e a proclamación do Segundo Reich
en Versailles; o nacionalismo alemán pretendía facer do seu Estado unha potencia valorada no
concerto internacional, unha potencia que tivese “o seu lugar baixo o sol” e construise un
imperio que -aínda que non tivese terras- poidese facer medrar a influencia económica en
Europa e máis alá (ben construindo ferrocarrís nos Balcáns ou en Turquía, ben procurando
atraerse  a  influencia  de  territorios  como  Marrocos);  o  nacionalismo  ruso,  tinguido  de
paneslavismo,  acudía  en  defensa  dos  seus  “irmáns  de  raza”  balcánicos  para  manter  a
influencia sobre este recanto de Europa; o nacionalismo británico, exultante polo predominio
do seu Imperio nos mares do mundo, mantíñase alerta diante das reclamacións de autonomía
irlandesas, tratando de manter o control dos espazos insulares; os nacionalismos balcánicos
pugnaban  por  agrandar  os  seus  territorios  a  costa  do  “enfermo  de  Europa”,  o  Imperio
otomano que ollaba atónito como perdía territorios e influencia na Europa do SL desde finais
do século XIX.

O mapa de Europa de 1914 está cheo de rivalidades imperialistas. Se ben o centro do
continente aparece marcado pola presenza do Segundo Reich alemán e o imperio bicéfalo



austro-húngaro, os extremos non deixan de ser ocupados polo fenecente imperio otomano, o
“oso” ruso e a “balea” británica. As alianzas entre imperios e as liortas en distintos lugares do
planeta, xunto coas loitas máis inmediatas das guerras balcánicas predecesoras da Primeira
Guerra Mundial, sementaron xenreiras entre potencias que só se poderían dirimir no campo
de batalla ao final dun século de paz que se inaugurara co Congreso de Viena (1814-1815) e
que puxera de relevancia os xeitos de entenderse mediante a diplomacia. Pero iso non sería
eterno.

Non foi eterno porque a competencia armamentística entre as nacións europeas foi in
crescendo. E foi especialmente tensa a loita pola superioridade entre alemáns e británicos.
Cando  o  almirante  Tirpitz  impulsou  o  programa  naval  alemán,  os  británicos  -auténticos
señores dos océanos na era vitoriana- retomaron o seu pulo na construción de acourazados, e
mantiveron  a  raia  a  competencia  alemana,  se  ben  este  último  país  xa  superara  a  Gran
Bretaña  na  produción  de  aceiro  nas  vésperas  da  Grande  Guerra.  Tanta  produción
armamentística tiña que ser empregada no campo de batalla. E dese xeito xurdiron os plans
de ataque dos altos mandos militares, constituídos en garantes da integridade e expansión
territoriais en caso de conflito.

Os  plans  militares,  segredos,  estaban  argallados  polos  distintos  estados  maiores
insistindo na potencia de ataque, na ofensiva. E así o formulou Von Schlieffen, xefe do alto
mando alemán que elaborara un plan de ataque a Francia no que “a manga dereita do último
soldado alemán debía tocar a Canle da Mancha”, nun proceso de ataque rápido que consistiría
no “paseo cara a París” para gañar rapidamente unha contenda bélica. O plan Schlieffen foi
alterado para respetar a neutralidade holandesa -como no mapa se observa (por certo, tras a
Primeira  Guerra  Mundial,  o  káiser  Guillerme  II  exiliaríase  en  Holanda)-,  se  ben  non  se
respetou a  neutralidade dunha Bélxica na que despois  se probarían os  máis  devastadores
ataques  químicos  e  se  destruirían  múltiples  cidades.  Os  plans  de  ataque  incluían  tamén
avanzar rapidamente cara á fronte oriental e poñer freo a un posible ataque ruso, inimigo ao
que o imperio austro-húngaro debía atacar desde Galitzia. Os plans de ataque urdíanse como
estratexia para aplacar ao inimigo, para vencer as resistencias das alianzas militares xurdidas
a comezos do século XX.

O sistema de contención mediante  alianzas para illar a Francia ideado por Bismarck
veuse abaixo unha vez que o antigo chanceler se víu apartado do poder polo káiser. E, pouco a
pouco,  as  novas  ententes  e  alianzas  foron  tomando corpo,  para configurar  unha  Entente
Cordiale entre Francia e Gran Bretaña (1904), que despois sería extendida a Rusia (1907) para
conformar así a Triple Entente. Na outra beira, a Triple Alianza garantira a cooperación entre
Alemania,  Austria-Hungría  e  Italia;  mais  esta  última,  que  albisca  de  reollo  á  monarquía
bicéfala  cal  petimetre  burgués  que  quere  aproveitar  tallada  doutros  enfrontamentos,
baixouse a última hora da alianza dos Imperios centrais esperando atopar éxito na loita contra
Austria-Hungría, e meter así o nariz nos territorios reclamados como italianófilos da actual
Eslovenia. Mais estas alianzas ofensivas habían de conformarse coa defensa das trincheiras,
unha guerra defensiva que duraría máis de catro anos despois daquel incidental asasinato do
arquiduque Francisco Fernando en Saraievo o 28 de xuño de 1914. 

Con aquel acto deu comezo unha guerra cruel que prometía ser un paseo. Alí, cunha
Austria  empeñada  en  pedir  reparacións  inmediatas  a  Serbia  pola  súa  colaboración  no
asasinato  do  herdeiro  da  coroa  austro-húngara  e  a  súa  dona  a  mans  de  terroristas
adoutrinados en Serbia, que reclamaban a independencia dunha Bosnia ocupada desde 1908;
esa mesma Serbia representada cun porco, en lembranza da vella e comercial “guerra dos
porcos”, pola que os austríacos quixeron estrangular a economía serbia mediante o cese de
importación de carne de porco daquel país anos atrás. 

Con ese asasinato naquela mañá soleada do 28 de xuño de 1914, perpetrado por Gavrilo
Prinzip, ao paso da comitiva dos herdeiros da coroa austro-húngara, na capital bosnia -un
atentado que colleu case de vacacións a boa parte das diplomacias europeas- comezaría a
Grande Guerra, na que acabaría impoñéndose a guerra de trincheira, chea de miserias  e
tormentos:  o  primeiro  gran  pecado  da  humanidade  no  curto  século  XX  (1914-1989,  en
cronoloxía proposta por Hobsbawm), o século da caída de Europa, o final do “mundo de onte”
(S. Zweig) que desapareceu tras a grande conflagración.


