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La intenció d’aquest treball ha estat buscar les possibles semblances i diferències entre dos tipus d’empreses militars 

separades per un període de deu segles d’història: les croades (que es situen entre els segles XI i XIII) i les guerres de 

l’OTAN del segle XX. Les semblances i diferències d’aquest àmbit ens varen dur a aprofundir en un aspecte més ampli: la 

visió general i la comparació de la societat del segle XI i la del segle XX. 

 

D’una banda hi ha l’Edat Mitjana, que té com a punt de partida la fi de l’Imperi Romà i acaba amb la caiguda de 

Constantinoble. Quan tractem la mentalitat d’aquesta època cal fer referència al fet que el Cristianisme, l’element indentitari 

dels territoris que, des de la caiguda de l’Imperi Romà, va iniciar un moviment d’expansió cap a Al-Àndalus i el nord de 

l’actual Europa. Els encarregats de difondre aquest pensament cristià arreu eren, principalment, els monjos benedictins, i 

va ser gràcies a ells i al suport de la monarquia que el territori que abraçava la religió cristiana es duplicà en molt poc 

temps. 

 

Un cop cristianitzat tot el territori de l’actual Europa, es van organitzar un seguit de moviments militars per expansionar-se 

per territoris estrangers. Estem parlant de les croades, un conjunt de guerres organitzades al llarg de l’Edat Mitjana pels 

cristians catòlics amb la finalitat de difondre la seva religió i cultura arreu dels territoris orientals. L’autoritat papal esgrimia 

com a motiu principal d’aquests enfrontaments la reconquesta de Jerusalem, considerada Terra Santa per tothom que 

professés la religió cristiana, i que en aquell moment formava part del territori islàmic. En total hi va haver nou croades, si 

bé les més importants varen ser les tres primeres; ( la de 1096,  1147 i 1187). 

 

A partir de 1945 el món es divideix en dos blocs: el bloc comunista, encapçalat per la Unió Soviètica i el bloc capitalista 

liderat pels Estats Units. Militarment parlant, a finals de la dècada dels quaranta, la Unió Soviètica, al capdavant dels països 

organitzats políticament segons el sistema comunista, ja havia igualat el poder nuclear dels Estats Units, principal 

representant del sistema capitalista arreu del món. Aquest fet causà la divisió del món en dos blocs, cada un dels quals 

perseguia un únic objectiu: estar al capdavant d’una cursa armamentística que durà fins a la dècada dels noranta. Amb 

aquest enfrontament Europa temia convertir-se en el camp de batalla de capitalistes i comunistes i decidí aliar-se amb els 

Estats Units per fer front a l’expansió dels països soviètics. Aquesta aliança dels països capitalistes europeus amb els nord-

americans va donar lloc, l’any 1949, a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, l’OTAN. 

 

En conclusió podem veure que els dos exèrcits comparteixen trets en comú, com per exemple el continu afany d’expansió 

del cristianisme i el capitalisme, un estructura militar molt semblant, la creació d’un enemic comú o la unió d’un seguit de 

pobles que comparteixen un caràcter en comú, entre d’altres. Pel que fa als trets que podem diferenciar entre ambdós 

períodes, trobem que el concepte religiós del segle XX no té la mateixa importància que el de l’Edat Mitjana i que la finalitat 

dels soldats que lliuraven les croades no és el mateix que els del segle XX. Una altra diferència en l’exèrcit la trobem en el 

fet que a l’Edat Mitjana l’exèrcit estava format per un seguit de tropes privatitzades, mentre que al segle XX existia un 

monopoli militar, és a dir, l’exèrcit estava subvencionat únicament per l’estat.  
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