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“Entre mille et une guerr's notoires, 

Si j'étais t'nu de faire un choix, 

A l'encontre du vieil Homère, 

Je déclarerais tout de suit' : 

"Moi, mon colon, cell' que j'préfère, 

C'est la guerr' de quatorz'-dix-huit!´” 

George Brassens, La guerre de 14-18 



 
 
 
 

 
 

Les guerres, des de la que va enfrontar a aqueus i troians fins a les 
que encara han de venir i que ens enfrontaran, segons les versions, o 
bé a zombis o bé a extraterrestres o bé a una barreja de totes dues 
coses, les guerres, les reals i les imaginades, són una constant en la 
literatura. Però de tota la literatura de guerra la que nosaltres, 
parafrasejant  Brassens, preferim o la que hem escollit per a aquesta 
guia aprofitant que se’n commemora el centenari, és la que versa 
sobre la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la guerra que va 
començar l’estiu de 1914 i que va finalitzar l’11 de novembre de 
1918 després d’endur-se gairebé 15 milions de vides humanes; una 
xifra gens menyspreable que, això sí, sembla una mica ridícula quan 
la comparem amb la segona part de la contesa que, pel que fa a la 
mortaldat, va ser quatre vegades més eficaç. En l’àmbit literari, però, 
poques guerres com la Primera Mundial: ja sigui en aquells escrits 
que ens en van deixar els testimonis directes, com en aquells que 
han pres com a inspiració els fets d’aquells quatre anys sagnants, la 
Gran Guerra ha inspirat les millors plomes del segle XX, i segueix 
inspirant-ne el XXI. 



“1 D’AGOST de 1914. Alemanya ha declarat la guerra a Rússia. A la 

tarda, sessió de piscina.” Això és el que anota l’escriptor Franz Kafka en el seu dietari. 
Pràcticament no trobem en els seus diaris, tampoc en la correspondència ni el la seva 
obra literaria, cap més referència a la guerra. Però és una excepció: pocs escriptors de 
l’època van poder bandejar els efectes de la Primera Guerra Mundial d’una manera tan 
olímpica com Kafka, i, per altra banda, van ser força els soldats que van trobar, 
justament en l’escriptura, el remei per cicatritzar les brutalitats que varen viure al front. 
En aquesta primera part de la guia recollim això: testimonis de soldats, novel·les 
d’escriptors que van ser cridats a files i d’altres que, sense passar per l’exèrcit, no van 
saber ni voler evitar d’escriure’n. 
 

 
 

 

Cuadernos de guerra (1914-1918) 

Louis BARTHAS. Madrid: Páginas de espuma 2014 
El dietari d’aquest boter i sindicalista que va enrolar-se a l’exèrcit francès 
començada la guerra, cobreix els quatre anys de conflicte. Un testimoni 
únic que no va veure la llum fins el 1978, 19 quaderns que van quedar 
guardats en un calaix fins que el seu nét es va cuidar de publicar-los. 

 
 

 

El fuego, diario de una escuadra 

Henri BARBUSSE. Barcelona: Montesinos 2009 
Poeta i novel·lista, Barbusse va ser també soldat d’infanteria durant la 
guerra. A El foc retrata les vicissituds d’uns soldats de lleva que lluiten en 
una guerra brutal en la qual ells no tenen res a guanyar. El llibre va 
guanyar el Goncourt el 1916 encara al mig del fragor de la batalla. 

 
 

 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

Vicente BLASCO IBAÑEZ. Madrid: Alianza, 2011. 
Dues famílies, una al bàndol francès i l’altra a l’alemany, protagonitzen 
aquesta novel·la que va suposar l’èxit més internacional del valencià 
Blasco Ibañez. Escrita a París l’any 1914 durant la guerra, la novel·la té 
una versió filmada a Hollywood amb Glenn  Ford com a estrella principal. 



 
 

 

Diarios de la gran guerra 

Gerald BRENAN. Almería: Confluencias, 2014 
Aquest llibre és el  testimoni del jove Gerald Brenan, un noi amb 
aspiracions literàries que es refugia en els llibres i la correspondència per 
suportar les misèries de la trinxera. El llibre inclou un relat posterior a la 
guerra del mateix escriptor. 

 
 

 

Uno de los nuestros 

Willa CATHER. Madrid: Nórdica Libros, 2013 
En aquesta novel·la s’explica la història d’un granger del Mitjà-Oest que 
s’allista com a voluntari a la guerra per fugir de la vida provinciana i tan 
previsible que li espera al seu poble natal. 

 
 

 

Viatge al fons de la nit 

Louise Ferdinand CELINE. Barcelona: Proa, 2007. 
Ferdinand Bradamu, alter ego de l’autor, decideix en un moment 
d’estupidesa allistar-se a l’exèrcit, però un cop a les trinxeres, fastiguejat, 
deserta. Groller, reaccionari, racista i anàrquic, Céline fou un renovador de 
la prosa francesa i un autor enormement influent alhora que polèmic. 

 
 

 

La por 

Gabriel  CHEVALLIER. Barcelona: Quaderns Crema, 2009. 
La por, la por de l’escriptor mateix, és la protagonista d’aquest llibre. “La 
petita, l’excepcional proporció d’heroisme no compensa la immensitat del 
mal” diu l’autor que va ser al front del 1914 al 1918 en un llibre que vol 
desmitificar la visió purificadora i redemptora de la guerra que va morir 
 amb la primera mundial. 



 
 

 
La iniciación de un hombre: 1917  

John DOS PASSOS. Madrid: Errata naturae, 2014 
Dos Passos va conduir ambulàncies al front francès durant la gran guerra. 
En aquest llibre novel·la les seves experiències, l’experiència de l’alegria i 
l’expectació a l’inici de la guerra, de la por i dels desastres que van venir 
després, però també de la camaraderia i la solidaritat.  

 
 

 
La paga de los soldados 

Willliam FAULKNER. Barcelona: RBA, 2010 
La primera novel·la de Faulkner explica el retorn als Estats Units de tres 
soldats que han servit a Europa. Els afectes de la guerra, el buit que han 
deixat els anys que han estat fora, travessen aquesta novel·la en què es fa 
palesa la inconfusible veu narrativa d’un dels escriptors més importants 
del segle XX. 

 
 

 

El Final del desfile 

Ford Madox FORD. Barcelona: Lumen, 2009 
Novel·la de novel·les composta per quatre parts que van publicar-se 
independentment, Madox Ford retrata un matrimoni britànic malavingut 
durant els anys de la Primera Guerra. Com tants autors d’aquesta guia, 
Ford també va ser al front i les seves experiències es filtren en aquesta 
obra considerada per molts de les millors del segle XX.  

 
 

 

Diario de un estudiante en París 

GAZIEL. Barcelona: Diéresis, 2013 
L’agost de 1914, quan la guerra esclata, Agustí Calvet, Gaziel, és a París. 
Diàriament envia una crònica a La Vanguardia. Aquest dietari del 
començament de la guerra, va reeditar-se, en català i revisat, l’any 1965. 
Lamentablement cap editorial ha aprofitat el centenari per reeditar-lo en 
català. En castellà sí: l’editorial Diéresis ha publicat aquest llibre i encara 
un altre volum de textos de Gaziel sobre la guerra del 14. 

 



 
 

 
Adiós a todo eso 

Robert GRAVES. Barcelona: RBA, 2010 
L’any 1929, Robert Grave decideix abandonar Anglaterra i retirar-se per 
sempre a un poble mallorquí. Llavors escriu la seva autobiografia tot i que 
només té 35 anys. Una vida creuada per la primera guerra mundial en la 
qual va servir com a oficial a la batalla de Somme d’on va tornar greument 

ferit. 

 
 

 

Historia y desventuras del desconocido soldado Schlump  

Hans Herbert GRIMM. Madrid, Impedimenta 2014 
L'any 28 es va publicar aquesta novel·la. Amb el pseudònim de "Schump" 
l'autor presentava un text antiheroic, antinacionalista, pacifista i carregat 
d'humor. Els nazis van cremar el llibre, però Grimm, l'home que 
s'amagava rere el pseudònim, en va salvar un exemplar i el llibre ha 
sobreviscut com un dels puntals de la literatura antibel·licista alemanya. 

 

 

Les aventures del bon soldat Svejk 

Jaroslav HAŠEK. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2013 
El bon soldat Svejk és un dels personatges més memorables de la 
literatura de guerra. Un soldat sense honor, un home vulgar, la màxima 
expressió del antiheroi. Un clàssic de la literatura còmica i un dels pics de 
la literatura txeca. 

 
 

 

Adéu a les armes 

Ernest HEMINGWAY. Barcelona: Proa, 1999 
Una història d’amor i de guerra. Un tinent americà és ferit un bombardeig i 
a l’hospital viu una apassionada relació amb la infermera que el cuida. 
Basada en les experiències de Hemingway mateix durant la guerra, 
aquesta és la primera i una de les més celebrades de l’autor nord-
americà. 



 
 

 

Tempestades de acero 

Ernst JÜNGER. Barcelona: Tusquets, 1998 
Pocs escriptors han escrit més i millor sobre la guerra que Jünger. Amb 18 
anys es va fugar de casa per allistar-se a la legió estrangera, experiència 
que explica a Jocs africans. Després de desertar de la legió estrangera 
combat durant els 4 anys de la Guerra Mundial i ho explica en el llibre que 
hem triat amb una lucidesa estremidora. 

 
 

 
Parte de guerra 

Edlef KÖPPEN. Barcelona: Sajalín, 2012 
Just començada la guerra, Edelf Köppen va allistar-se voluntari per anar al 
front. El protagonista d’aquesta novel·la, Reisiger, comparteix amb l’autor 
aquest entusiasme juvenil i també com ell a la guerra perdrà tot 
l’entusiasme un cop confrontat amb la infinita estupidesa, les atrocitats i la 
insensatesa. 

 
 

 
Un año en el altiplano 

Emilio LUSSU. Barcelona: Libros del Asteroide, 2010 
Exiliat de la Itàlia feixista, l’any 1937 Emilio Lussu, que havia combatut per 
Itàlia durant la primera guerra mundial, escriu aquest llibre de records . Al 
servei de la brigada Sassari en el front italo-austríac relata les vicissituds 
d’un any de guerra a l’altiplà d’Asagio. 

 
 

 
La part que ens toca 

Frederic MANNING. Martorell : Adesiara, 2011 
Amb aquesta tenim una altra novel·la en la qual es relata la batalla del 
Somme  per part d’algú que va participar-hi, Manning va publicar-la l’any 
30 amb el pseudònim de soldat ras 19.022. Ernest Hemingway deia que la 
llegia cada any per “recordar com van anar realment les coses, de manera 
que no m’hagi de mentir mai a mi mateix ni a ningú sobre això.” 



 
 

 

Compañia K. 
William MARCH. Barcelona: Libros del Silencio, 2012 
L’autor d’aquesta novel·la va combatre amb els marines nord-americans. 
A través de 113 capítols titulats amb els noms i cognoms dels 113  soldats 
que formaven la seva unitat, March fa una aproximació a la part més 
humana de la guerra, a la seva brutalitat i estupidesa. 

 
 

 

Res de nou a l'oest 

Erich M. REMARQUE. Barcelona: Proa, 1985 
Publicada l’any 1929, aquesta novel·la és una de les més populars sobre 
la Primera Guerra Mundial. La vida del soldat ras, les misèries del front, la 
guerra com un joc d’interessos que paguen els únics que no hi tenen cap 
interès... Un veritable clàssic de l’antimilitarisme. 

 

 
 

 

Hotel Savoy 

Joseph ROTH. Barcelona: Laertes, 1985 
Gabriel Dan torna del front rus on ha estat presoner de guerra. S’allotja a 
l’Hotel Savoy en el seu camí cap a l’oest. L’hotel és un mirall de l’Europa 
desballestada que ha quedat després de la Gran Guerra. Una novel·la breu 
d’un dels millors escriptors alemanys d’entreguerres. 

 
 

 

El Don de plàcides aigües 

Mikhail A. SOLOKHOV. Barcelona: Proa, 1984. 
Aquest és el primer volum d’una tetralogia monumental que abasta la Gran 
Guerra i la revolució bolxevic vista pels cosacs que vivien a les ribes del riu 
Don. En català es pot trobar el primer llibre, el millor segons la crítica i que 
es pot llegir com una novel·la autònoma. En castellà hi ha traduïda la 
tetralogia sencera. 



 
 

 

Guerra del 15 

Giani STUPARICH. Barcelona: Minúscula, 2012 
Un dietari de la guerra a Monfalcone al nord d’Itàlia. Stuparich, escriptor 
triestí, d’orígen jueu va lluitar amb els italians durant la primera guerra i a 
la resistència contra els nazis en la segona, en la qual va acabar tancat en 
un camp de concentració. 

 
 

 

Los cuarenta días del Musa Dagh 

Franz WERFEL. Barcelona: Losada, 2003 
Aprofitant el soroll de la primera guerra mundial l’Imperi Otomà va 
aprofitar per fer neteja de la població armènia del que és l’actual Turquia. 
El genocidi va acabar amb cosa d’un milió de morts. Franz Werfel narra en 
aquest llibre la resistència de 5.000 armenis al Musa Dagh durant l’estiu 
de 1915. 

 
 

 
El Retorn del soldat 

Rebecca WEST. Barcelona: Viena, 2012 
Chris Baldry va ser mobilitzat al front, però la seva família fa temps que no 
en té notícies. Quan finalment en reben, el soldat està sa i estalvi però 
pateix una amnèsia total, ni tan sols reconeix la seva dona. West va 
publicar aquesta novel·la amb 26 anys, l’any 1918 en el que tants soldats 
retornaven a Anglaterra. 

 
 

 

Un Hijo en el frente 

Edith WHARTON. Barcelona: Tusquets, 1998 
Nascut per casualitat a França el fill del pintor americà John Campton és 
cridat a files l’estiu del 14 contra l’opinió dels seus pares. Un al front i els 
altres a la rereguarda tota la família viurà els efectes de la guerra. No és 
l’únic llibre que Wharton va dedicar a la guerra, a Francia cobatiente, va 
narrar les seves pròpies experiències recorrent per la Creu Roja alguns 
hospitals francesos. 



 

 
 

 

La Senyora Dalloway 

Virginia WOOLF. Barcelona: La Magrana, 2013 
El juny de 1923, Clarissa Dalloway l’amfitriona perfecte prepara una festa. 
Com a contrapunt Virgina Woolf ens presenta Warren Smith, un veterà de 
guerra turmentat, que fa palès els efectes devastadors que ha tingut la 
Primera Guerra Mundial  

 
 

 

Dos cautivos  

Lajos ZILAHY. Madrid: Funambulista, 2011 
Zilahy, que va lluitar al front oriental, narra en aquesta novel·la l’idil·li d’un 
oficial amb la Miett una jove hongaresa. La parella es casa, la guerra 
esclata, l’home és capturat al front rus i la Miett coneix un altre home... 
 

 
 

 

Mendel, el de los libros 

Stefan ZWEIG. Barcelona: Acantilado, 2009 
Un llibreter jueu condemnat injustament de col·laboracionisme a la Viena 
de la Gran Guerra és el protagonista d’aquesta novel·la curta. Zweig va ser 
un escriptor  molt prolífic i un dels millors retratistes de l’Europa de 
començament de segle 20. 

 

 

Cuentos de la Gran Guerra 

Barcelona: Alpha Decay, 2008 
En el que portem de selecció apareixen alguns dels millors escriptors de 
l’època. En aquest recull de contes ambientats en la Gran guerra s’hi 
afegeixen Machen, Kipling, Vernon Lee, Saki, Conan Doyle, Conrad, D.H. 
Lawrence, Catherine Mansfield i Somerset Maugham entre d’altres que 
acaben d’elevar l’enorme nivell literari de la prosa sobre la Primera Guerra 
Mundial. 

 



CATORZE, és l’any que va començar la guerra 
i és també el títol de la  novel·la que Jean Echenoz va 
publicar el 2012. Una petita joia que ha estat també 
un petit èxit de crítica i públic. Melancòlica, irònica i 
elegant, la novel·la narra la història de cinc amics 
que marxen al front durant la guerra. Prenem 
d’excusa aquesta novel·la per triar catorze títols més 
de novel·les que transcorren durant els anys de la 
guerra, escrites ja des de la distància, molt de temps 
després que els canons deixessin de retronar i per 
autors que ja no la van viure. 
Catorze 

Jean ECHENOZ. Barcelona: Raig verd, 2013 
 

 
 

 
 

 

Más y más lejos  
Sebastian BARRY. Barcelona: Belacqua 2008 
Barry explora en aquesta novel·la la participació dels irlandesos en la 
Primera Guerra Mundial. Encara colònia britànica els soldats irlandesos es 
debatien entre la lleialtat a la causa nacional o bé a la causa aliada. 

 
 

 

La guerra dels cornuts 

Joan Daniel BEZSONOFF. Barcelona: Empúries, 2004. 
Un tinent català, rosellonès, viatja a Barcelona en missió oficial per 
reclutar nacionalistes catalans per a l’exèrcit francès durant la Gran 
Guerra. Si guanyen la guerra, promet el tinent, Catalunya ho tindrà més 
fàcil per esdevenir independent.  



 
 

 

Tres dies de camí 

Joseph BOYDEN. Barcelona: Columna, 2010 
Canadà 1919, un jove ojiwa és recollit en una estació de tren. Durant els 
tres dies de viatge fins a casa rememorarà delirant els episodis de la 
guerra en la qual ha lluitat. Una visió de com la guerra va afectar els 
indígenes nord-americans. 

 
 

 

Vidas rotas 

Bénédicte DES MAZERY. Madrid: Alianza, 2012 
La guerra vista a través dels ulls d’un soldat ferit que és retirat del front i 
enviat a la rereguarda on l’incorporen a una unitat del servei postal per 
censurar aquelles cartes que vénen del front i que podrien baixar la moral 
de la rereguarda.  Des Mazery, l’autora, va basar la novel·la en cartes 
reals.  

 
 

La belleza y el dolor de la batalla 

Peter ENGLUND. Barcelona: Roca Editorial, 2011 
Basat en una vintena de testimonis reals , a través dels dietaris i de les 
cartes, Englund escriu un llibre històric però amb tècniques novel·lesques 
que és un retrat commovedor de la Primera Guerra Mudial. 

 
 

 

La canción del cielo 

Sebastian FAULKS. Barcelona: Seix Barral, 2009. 
Una història d’amor infeliç: un jove anglès que torna a la França en guerra, 
al país on va ser abandonat per una dona. Amor i trinxeres en una novel·la 
multipremiada. 



 
 

 

Un llarg diumenge de prometatge 

Sebastien JAPRISOT. Barcelona: Proa, 2005 
Després de condemnar-los en un consell de guerra, enlloc d’executar-los, 
llencen cinc soldats francesos contra una trinxera alemanya perquè els 
enemics o el fred o la gana , facin la feina bruta. L’horror dintre d’una 
guerra horrorosa. 

 

 
 

 

El rey de las Dos Sicilias 

Andrezej  KUSNIEWICZ. Barcelona: Anagrama, 2009 
El llibre arrenca en el moment de l’assassinat de l’arxiduc Francesc 
Ferran, el 28 de juny de 1914, i pinta un retrat extraordinari d’una 
civilització que agonitzava, el fi de l’imperi austro-hongarès.  

 
 

 

Nos vemos allá arriba 

Pierre LEMAITRE. Barcelona: Salamandra, 2014 
Premi Goncourt de 2013, aquest llibre novel·la la tornada del front de dos 
combatents francesos. El llibre sortirà en català el proper més de 
setembre. 

 

 

 

Tres manzanas cayeron del cielo 

Micheline Aharonian MARCOM. Barcelona : El Cobre, 2005. 
Aquesta novel·la ens situa a entre 1915 i 1917 en els anys en què els 
otomans  van perpetrar el genocidi armeni. Capítols breus i poetics per 
deixar testimoni de la desaparició d’un món. 



 

 
 

 

Entre enemigos 

Andrea MOLESINI. Barcelona: Lumen , 2011 
Una masia al Vènet és ocupada per soldats enemics al novembre de 1917. 
Les tres generacions de la família: avis, fills i néts, ha de conviure amb els 
soldats estrangers en una novel·la que es basa molt lliurement en els 
dietaris d’una testimoni dels fets. 

 
 

 

Las Tumbas del mañana 

Anne PERRY . Barcelona: Ediciones B, 2003. 
Aquesta és la primera de les cinc novel·les que Anne Perry ha ambientat 
en la Primera Guerra Mundial. Una novel·la de detectius amb el 
començament de la guerra com a teló de fons. Perry, més coneguda per 
les ambientacions victorianes, canvia d’època en aquesta sèrie de 

novel·les. 

 
 

 

Historia de Tönle 

Mario RIGONI STERN. València: Pre-Textos, 2004 
La història de Tönle Bintarn, un pastor del Vènet comença quan l’Imperi 
austro-hongarès encara el regne Fransesc Josep i acaba durant la Primera 
Guerra Mundial. Apartat del món la vida del pastor no queda al marge de 
la Història. 

 

 

Els Camps de l'honor 

Jean ROUAUD. Barcelona: Proa, 1991 
Com si fos un trencaclosques a través dels objectes de les golfes, unes 
fotografies, una dentadura, l’autor va reconstruint amb petits indicis la 
memòria dels seus familiars durant la Gran Guerra.  

 



 
 
*Totes les il·lustracions de la guia corresponen a la sèrie Der Krieg, la guerra, del pintor alemany 
Otto Dix (1891-1969) que va servir a Alemanya tant al front rus com al francès. 
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