
A guerra nas trincheiras 

Unha das maiores novidades nas tácticas do combate terrestre 

da Primeira Guerra Mundial foi a aparición das trincheiras. A 

prolongación do conflito fixo que esas interminables liñas de 

trincheiras se estabilizasen nas frontes bélicas, de modo que os 

soldados permanecían durantes meses sen poder saír delas a 

causa do fogo inimigo. 

Para coñecer algo máis sobre as trincheira e a vida nelas 

durante a Gran Guerra Europea ou Primeira Guerra Mundial, 

busca información e redacta un informe no que desenvolvas 

cuestións como: 

 

-Cal foi a razón da construción das primeiras trincheiras? 

-En zonas do escenario bélico se construíron? 

-Durante canto tempo permaneceron activas? 

-Como foron evolucionando so seu aspecto construtivo? Por que? 

-Podes imaxinar como debeu ser a vida dos soldados atrapados nunha trincheira? 

 

Para completar o teu traballo podes ver e comentar a 

película na que mellor se reconstruíron as trincheiras e 

na que se mostra a dificultade dos exércitos para avanzar 

sobre o inimigo, que tamén estaba protexido pola súa 

trincheira. Esta película –Senderos de gloria, dirixida por 

Stanley Kubrick- ademais de presentar as dificultades 

sobre a guerra desde unha trincheira, é unha reflexión 

sobre a ambición dos mandos militares, que non dubidan 

en sacrificar ás tropas para conseguir ascensos e fama. 

Este cuestionario servirache para  analizar mellor o 

filme. 

 

1. Gran parte da acción da película desenvólvese nas trincheiras: 

 - Describe os seus elementos 

 - Analiza as dificultades desta táctica para modificar o estado da fronte bélica 

 - Que exércitos se enfrontaban na batalla? 

 



2. Comenta o cambio de actitude do xeneral Mireau ante a proposta de realizar un 

ataque ás trincheiras inimigas: 

- En que momento cambia de opinión sobre a posibilidade de alcanzar o 

obxectivo? 

 - Paréceche sinceros os argumentos que emprega? 

- Cres que se pode facer extensivo ese cambio de actitude dos mandos militares 

a situacións similares en calquera guerra? 

 

3. Analiza a conversa entre o xeneral Mireau e o coronel Dax sobre o ataque ao Outeiro 

das Formigas; os dous son militares na guerra, pero representan visións e sentimentos 

diferentes e mesmo enfrontados: 

- Unha operación militar sempre implica riscos. Cales son as porcentaxes 

estimadas nun ataque nas trincheiras? Xustifica unha posible victoria a certeza 

de tal número de baixas? 

 - Comenta a frase que cita o coronel Dax de Samuel Johnson sobre o patriotismo 

 

4. Durante o ataque, o xeneral Mireau repite varias veces a orde de disparar sobre as 

posicións dos seus soldados, ante o estupor dos oficiais que deben cumprilas: 

- Por que cres que insiste en dar tales ordes? Podes indicar algún eximente a esta 

conduta? 

- Ata onde cres que debe chegar o cumprimento das ordes nunha situación de 

combate? 

 

 
 

5. Despois do fracasado ataque, o xeneral Mireau pretende escarmentar aos seus 

soldados cun castigo exemplarizante: 

 - A quen quere castigar e por que? Que castigo quere aplicar? 

 - Cres que serviría de algo o escarmento que pretende dar? 

 - Que tipo de reacción provocaría en ti presenciar tales feitos? 

 



6. Tras o consello de guerra, reúnense o xeneral Broulard e o coronel Dax: 

- Do diálogo parece que o xeneral Broulard consideraba que o ataque era 

imposible. Por que cres que propuxo o ataque e permitiu os consellos de guerra 

para castigar aos soldados? 

- Comenta a medida expresada na frase pronunciada polo xeneral Broulard: As 

tropas necesitan disciplina. E un modo de manter a disciplina é a de fusilar a un 

soldado de cando en vez. 

 

7. Despois dos fusilamentos, conversan os tres oficiais protagonistas: 

- Cal é o comportamento do xeneral Broulard co xeneral Mireau? Compárao co 

que tivo con el a comezo da película. A que cres que se debe ese cambio? 

- Observa a actitude ante os posibles ascensos dos tres oficiais; describe a 

actitude de cada un deles. 

- Compara o marco no que se desenvolven as conversas dos oficiais cos 

ambientes nos que viven os soldados. Cales son as diferenzas? 

 

- Valora a película desde o punto de vista dunha obra artística fixándote especialmente 

en aspectos como: a ambientación histórica, a interpretación, a música, a fotografía... 

 

- Opinión crítica persoal e razoada sobre a película en xeral: interese, amenidade, 

duración, claridade ou confusión do tema tratado, valor como fonte histórica, secuencia 

ou escena que máis che gustara... Interpretación das escenas finais… 

 

 

 


