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SUN ZI A ARTE DA GUERRA

“A arte da guerra” de Sun Zi, o libro que ten nas súas

dun exército e a intelixencia, pasando polas tácticas e

mans, viu a luz a finais do século VI antes da nosa era.

estratexias, ou aspectos da teoría militar, sendo moitos

Trátase dun destacado clásico, do traballo teórico

deles obxecto de análise e comentario por primeira vez

militar máis antigo da China e do mundo que recolle o

na historia.

núcleo da sabedoría da guerra.

A súa influencia foi e segue a ser indiscutible,

Estamos diante dunha obra que recompila as reflexións

traspasando os límites rexionais e lingüísticos, sendo

do autor sobre a contenda bélica nunha exposición que

coñecido e valorado por un número crecente de

segundo prestixiosos estrategos militares modernos

persoas de diferentes orixes. Traducido a numerosos

non foi quen de ser aínda superada.

idiomas, Teófilo Edicións edita este libro en galego -

As profundas reflexións de Sun Zi fixeron desta
publicación unha obra primordial na ciencia militar
chinesa, e chegou a ser un importante documento

grazas ao traballo de Xulio Ríos-, sumando deste xeito
a nosa lingua ao proceso de universalización desta
prezada obra literaria.

nas academias militares mesmo de diferentes países

Estamos pois, diante dunha edición de luxo dun dos

occidentais. Na actualidade as súas deducións,

maiores expoñentes da cultura chinesa que constitúe

ademais de seren obxecto de estudo no ámbito

unha aposta polo diálogo cultural, polo coñecemento

da defensa, tamén son aplicables ás relacións

mutuo e polo establecemento de pontes que favorezan

internacionais, comerciais e ata aos negocios.

o desenvolvemento en paz.

Ao longo de trece capítulos, as exposicións de Sun Zi
abarcan desde o concepto da guerra ata a construción

José Luis Teófilo Piñeiro
Editor

Introdución

nosa era. É o traballo teórico militar

A

“A arte da guerra de Sun Zi é a primeira exposición

máis antigo existente na China e

sobre a arte da guerra que, a xulgar pola amplitude da

tamén no mundo. Sobre este libro e

descrición da arte da guerra e pola profundidade da

o seu autor Sun Zi, Mao Yuanyi (1594 - ao redor de

comprensión desta arte, non foi superada ata a data. A

1644), escritor militar da dinastía Ming, dixo: “Quen

arte da guerra de Sun Zi concentrou, pode dicirse así,

antecederon a Sun Zi non podían compararse

o núcleo da sabedoría da guerra. Entre os pensadores

con el e quen o sucederon tampouco podían

militares do pasado, só Carlos Philipp Gottieb von

compararse con el”. Quérese dicir con iso que Sun

Clausewitz pode compararse con el. A pesar de que as

Zi herdou e sintetizou os pensamentos militares que

obras de Clausewitz apareceron máis de dous mil anos

o antecederon; os científicos militares posteriores

logo da arte da guerra de Sun Zi, comparativamente, este

a Sun Zi non puideron divorciarse del nin pasalo

último correspóndese máis coa súa época e acompaña

por alto. Esta reflexión baséase só nun comentario

mellor o ritmo dos cambios dos tempos. Sun Zi posúe

realizado nos albores da historia chinesa.

unha perspicacia máis clara, unha clarividencia máis

Arte da Guerra de Sun Zi saíu á luz
nos anos finais do século VI antes da

Na década dos 60 do século XX, Liddell Hart, estratego inglés, fixo a seguinte avaliación a partir dunha
contextualización da historia mundial:

profunda e unha vitalidade máis duradeira.”

Sun Zi, do mesmo xeito que Confucio ou Lao Zi, son nomes

do curso medio do río Amarelo (actual distrito de Changan

citados con gran respecto polas xeracións posteriores. Na

da provincia de Shaanxi), e ao mesmo tempo o soberano

historia chinesa, só os grandes eruditos, os grandes pen-

de Zhou concedeu feudos aos altos nobres do mesmo

sadores e os grandes educadores poden ser cualificados de

apelido e doutros apelidos, establecendo así moitos reinos

“Zi”. En realidade, Sun Zi leva o apelido Sun e o seu nome é

feudatarios en distintos lugares do país. Naquela época,

Wu. É máis ou menos contemporáneo de Confucio ( 551 -

na zona do leste da China fronte ao mar de Bohai (actual

479 a.n.e.). Viviu durante a dinastía Zhou da antigüidade

nordeste da provincia de Shandong), estableceuse un gran

chinesa. Para coñecer a vida de Sun Zi e a era en que viviu,

reino chamado Qi; na Chaira Central do Centro da China,

é necesario remontármonos, aínda que só sexa en grandes

houbo un reino pequeno denominado Chen (a súa capital

liñas, aos albores da historia chinesa.

está no actual distrito de Huaiyang da provincia de Henan).

Ao redor do século XXI antes da nosa era, naceu Xia,
a primeira dinastía da antigüidade chinesa; no século

A vida de Sun Zi ten estreita relación con estes dous reinos
da dinastía Zhou.

XVI antes da nosa era, a dinastía Xia foi substituída por

No ano 771 antes da nosa era, a capital da dinastía

Shang; no século XI antes da nosa era, esta última foi

Zhou, Haojing, á beira do río Weishui, foi conquistada

substituída pola dinastía Zhou, por iso Zhou é a terceira

por Quanrong, unha tribo nómade da zona oeste do

dinastía nos tempos antigos. A comezos desta dinastía, foi

país, e quedou destruída. Ao ano seguinte, a dinastía foi

establecida a capital a beiras do río Weishui, un afluente

obrigada a trasladar a capital cara ao leste, ata Luoyi,

a ribeiras do río Luoshui, afluente do curso inferior do

unificación de Qin e durou 550 anos. Habitualmente, os

río Amarelo (hoxe a cidade de Luoyang da provincia de

historiadores chineses, de acordo coas localizacións

Henan). Como resultado deste duro ataque, as forzas da

opostas das dúas capitais, unha anterior e outra posterior,

casa real da dinastía Zhou foron gravemente debilitadas

da dinastía Zhou, cualifican a súa primeira metade como

e perderon o control sobre os reinos feudatarios, e estes

Zhou do Oeste e a súa segunda como Zhou do Leste. Á

á súa vez empezaron a anexarse entre si, expandían o seu

vez, dividen Zhou do Leste en dous períodos: o primeiro,

territorio e rivalizaban polo dominio absoluto. A contenda

comprendido entre 770 e 476 a.n.e., foi chamado Período

dos reinos pola hexemonía e as súas guerras de anexión

de Primavera e Outono, xa que Confucio redactou un libro

intensificáronse, converténdose nunha guerra a grande

sobre este período histórico baixo o título de “Primavera-

escala pola unificación nacional. Finalmente, Qin, gran

Outono”; o segundo período, que vai de 475 a 221 a.n.e.,

reino situado no oeste (hoxe a provincia de Shaanxi),

levou o nome de Período dos Reinos Combatentes, pois

unificou toda a China no ano 221 antes da nosa era,

é unha época en que mediante intensas guerras entre os

establecendo a dinastía Qin. Quen cumpriu ese cometido

reinos, o país evolucionou cara á unificación.

foi Qin Shihuang.

A época en que viviu Sun Zi achábase concretamente nos

En resumo, a historia da segunda metade da dinastía

derradeiros tempos do Período de Primavera e Outono;

Zhou, que comezou co traslado da capital e a subseguinte

posiblemente, morreu a comezos do Período dos Reinos

desintegración da vella orde, terminou na guerra de

Combatentes.

Os antepasados de Sun Zi pertencían á familia real Chen.

os pequenos reinos veciños, foi premiado polo entón sobe-

No ano 672 antes da nosa era viviuse no devandito reino

rano Qi Jinggong coa concesión do apelido Sun. Desde en-

unha situación de caos interior. Chen Wan, príncipe do reino

tón, os descendentes de Tian Shu levan o apelido Sun.

Chen, fuxiu para buscar asilo no reino Qi e foi nomeado
funcionario a cargo da artesanía por Qi Huangong, entón
soberano dese reino, de modo que Chen Wan estableceuse
en Qi e cambiou o nome por Tian Wan. Tras esforzos de
varias xeracións, a estirpe Tian converteuse gradualmente
nun clan rico e poderoso exercendo unha forza moi influente
entre os nobres. Foi así que tomou parte frecuente nos
asuntos militares e políticos do reino Qi e desempeñou un
papel cada vez máis importante.
Coa elevación da posición social, xurdiron sucesivamente
na familia Tian homes de talento e apareceron numerosos
xenerais destacados. Tian Shu, avó de Sun Wu, era descendente en quinta xeración de Tian Wan. Tian Shu foi un
xeneral valente e polos seus méritos na expedición contra

Sun Wu naceu no seo desta familia, onde xurdiron
numerosos destacados xenerais, crecendo nunha época en
que se desintegrou a orde da dinastía e se libraron guerras
sen cesar. Nutrido desde pequeno dun fondo respecto e
estima pola milicia, adquiriu un vivo interese polo problema
militar.
A acumulación da profunda experiencia militar da estirpe e as
guerras frecuentes e violentas da época crearon condicións
sumamente favorables para Sun Wu no estudo do problema
militar e na racionalización reflexiva sobre a guerra.
No ano 532 antes da nosa era, ocorreu un período de
inestabilidade interna no reino Qi. A estirpe Tian, ao ser
unha importante forza do poder central do reino, viuse

intensamente involucrada nos disturbios. Por algunha

dicional; Wu e Yue achábanse no curso inferior do Yangtsé:

razón, Sun Wu saíu neste momento de Qi para o Estado

Wu, aproximadamente ao norte do Qiantanjiang e Yue,

Wu, situado ao sur do río Yangtsé. Wu foi tamén un dos

máis ou menos ao sur deste río. O poder destes dous es-

reinos da dinastía Zhou, situado na rexión do curso inferior

tados crecera bruscamente. Nestas circunstancias, Chu

do Yangtsé, co Lago Taihu como centro (incluíndo o sur da

uniuse a Yue para facer fronte a Wu e este á súa vez es-

actual provincia de Jiangsu e o norte da actual provincia de

tableceu unha alianza con Jin, outro gran reino feudatario

Zhejiang). Wu estableceu a capital en Gusu (hoxe Suzhou).

da Chaira Central para contender con Chu e Yue. No ano

Logo de chegar ao reino Wu, Sun Wu viviu como eremita

514 antes da nosa era, para derrotar a Chu e Yue e lograr

nas proximidades de Gusu. Por unha banda, estudou con

a hexemonía, o ambicioso rei Hei Lu de Wu, logo de subir ao

toda dedicación a arte da guerra e, por outra, entregouse á

trono, afanábase por reunir o máximo de homes de talento.

observación detida das actividades políticas do reino Wu.

Con este motivo, Sun Wu entrevistouse con el e ofreceulle

Co pano de fondo da desintegración da orde do poder da
dinastía Zhou e as guerras de anexión recíproca entre os
reinos, Chu, Wu e Yue, tres estados súbditos de devandita

o libro da súa autoría baixo o título de “Trece capítulos da
arte da guerra”. Unha vez coñecido, espertou a maior atención dos gobernantes e os comandantes militares.

dinastía situados nos cursos medio e inferior do Yangtsé,

Desde entón ata o ano 482 antes da nosa era, o poderío do

tamén se viron mergullados na encirrada loita. Chu, situa-

reino Wu aumentou e, cara ao oeste, derrotou o poderoso

do no curso medio do río, era un gran reino feudatario tra-

reino Chu e tomou a súa capital Yingcheng (hoxe cidade

de Jiangling, da provincia de Hubei); logo mandou o exérci-

“A arte da guerra de Sun Zi” ou simplemente “Sun Zi”. Este

to marchar cara ao norte e gañou fama en grandes reinos

libro ten ao redor de 6.000 caracteres chineses. O tamaño

como Qi e Jin. Nunha serie de guerras, Sun Zi fixo singu-

é máis ou menos igual que o das “Analectas” de Confucio

lares contribucións. Pero en “Rexistros da Historia”, veñen

ou “O libro do camiño e a virtude” de Lao Zi, que teñen

poucos comentarios sobre as actividades concretas de

ambos uns 5.000 caracteres. Todos eles se caracterizan

Sun Wu. O seu desenlace persoal tampouco aparece nos

comunmente por utilizar unha linguaxe moi sinxela e

documentos. Os seus éxitos achan expresión concentrada

concisa, o uso fundamental do estilo do adaxio, que deixa

no seu libro “A arte da guerra”.

casos concretos por razoar e ofrece unha alta síntese en
case cada frase, por iso os termos son concentrados e

Como Sun Wu foi admirado pola xente grazas á súa obra
sobre a arte da guerra e o seu pensamento militar, os
descendentes cualifícano de “gran científico militar”. Neste
aspecto, Sun Zi garda certa similitude con Carlos Philipp
Gottieb von Clausewitz (1780-1831), teórico militar e
historiador militar prusiano, cuxos éxitos e contribucións
se manifestan principalmente na súa obra “Sobre a guerra”.
Sun Wu é chamado con respecto Sun Zi pola posteridade,
razón pola cal o libro escrito por Sun Wu leva o nome de

compendiosos e o contido, amplo e profundo.
Nos seus trece capítulos, as exposicións de Sun Zi
abarcan amplas temáticas como o concepto da guerra,
a estratexia e as tácticas, a garantía dos combates, a
construción do exército e a intelixencia, e abranguen os
aspectos principais da teoría militar, dos cales, moitos
son obxecto de análise e comentario por vez primeira na
historia. A continuación, imos coñecer concretamente o
pensamento militar de Sun Zi.

Desde que “A arte da guerra de Sun Zi” se deu a coñecer

Durante milenios, os numerosos conceptos, temas e

a fins do século VI antes da nosa era, tivo primeiro unha

deducións contidos na arte da guerra de Sun Zi foron

ampla influencia na China. A comezos do primeiro século

sempre albo dos debates de maior alcance na ciencia

antes da nosa era, Sima Qian, gran historiador chinés,

militar tradicional chinesa. Os estrategos e obras militares

dicía: “Ao comentar a arte da guerra, o costume habitual

de diversas dinastías complementaron e desenvolveron

é non deixar de mencionar os trece capítulos da arte da

sen cesar o teórico “A arte da guerra de Sun Zi”, pero non

guerra de Sun Zi.” De aí dedúcese que esta obra era xa

excederon no fundamental este traballo. Pódese dicir

entón moi popular e obxecto de admiración na China. No

que esta obra encadrou o rumbo do desenvolvemento da

século XI, a dinastía Song estableceu unha academia

teoría chinesa da guerra clásica e estableceu o espírito

militar; a corte da dinastía seleccionou sete obras dos

fundamental do pensamento militar tradicional da China.

estudos militares de distintas dinastías do pasado como
manuais obrigatorios e no ano 1080 compilounos e
editou de xeito unificado, chamándolles “Sete libros da
arte da guerra”. Dos sete libros, “A arte da guerra de Sun
Zi” foi catalogado en primeiro lugar. Deste xeito, quedou
definida a posición clásica primordial desta obra na
ciencia militar chinesa.

Na dinastía Tang do século VII, “A arte da guerra de
Sun Zi” introduciuse sucesivamente en Corea, Xapón,
Vietnam e outros países e tivo unha ampla repercusión
na rexión de Asia Oriental. En 1772, Jean Joseph Marie
Amiot, misioneiro xesuíta galo, foi o primeiro en traducir
ao francés “A arte da guerra de Sun Zi”; máis tarde,
apareceron sucesivamente en Europa as versións en ruso,
alemán e inglés.

Desde o século XIX ata a primeira metade do século XX,
esta antiga obra militar chinesa foi espertando a atención
e interese en Occidente.
Un crecente número de academias militares de diferentes
países inclúen “A arte da guerra de Sun Zi” como importante
clásico militar, exhortando os seus alumnos a lelo e estudalo.
Coa entrada da sociedade humana no século XXI, en lugar
de diminuír a súa influencia, remonta os límites rexionais e
lingüísticos, sendo apreciado cada vez máis por persoas de
diferentes orixes. Desde a segunda metade do século pasado
vénse difundindo aínda máis en todo o mundo. Segundo
datos incompletos, hoxe en día existen versións en xaponés,
francés, ruso, alemán, inglés, italiano, checo, romanés,
hebreo, grego, árabe, holandés, español, vietnamita, danés,
birmano, tailandés, coreano e malaio, e está amplamente
difundido. A partir de agora, tamén en galego.

A Arte da Guerra nun libro de bambú
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Cálculos preliminares

SUN ZI di

A

Cálculos preliminares
guerra é unha cuestión de importancia vital

O tian (ou ceo) comporta o yin e o yang, é dicir, a noite e o

para o Estado. Trátase da vida ou morte dos

día, a chuvia e o ceo despexado, as diferenzas entre o frío

militares e da xente común, da supervivencia

e a calor, a alternancia das catro estacións.

ou extinción do país. Por iso debe ser
examinada e estudada a conciencia.

Para unha xusta apreciación das posibilidades de triunfar

30

ou ser derrotado deberanse analizar cinco factores e
comparar sete aspectos das partes belixerantes.

Por di (a terra), refírome ás características do terreo: se é
baixo ou elevado, próximo ou afastado, perigoso ou chan,
amplo ou estreito; se ofrece a vida ou significa a morte.
Por jiang (ou autoridade), considero estas calidades
dos comandantes: xhi (sagacidade ou talento), xin

Os cinco factores son: primeiro dao, segundo tian, terceiro

(ecuanimidade ou confianza), ren (benevolencia), yong

di, cuarto jiang e quinto fa.

(valor) e yan (severidade ou xustiza).

Cando falo do dao (o camiño) refírome ao asentimento

Por fa (legalidade ou doutrina), considero os sistemas or-

popular. Que o pobo comparta a vontade do seu monarca,

ganizativos das forzas armadas, dos deberes e as respon-

de xeito que con el poida compartir as tribulacións e o

sabilidades dos mandos e funcionarios, e a subministra-

acompañe na vida e a morte con lealdade e sen contrarias

ción dos recursos necesarios para os gastos do exército.

intencións.

31

Ningún comandante que estea no seu posto debe ignorar
estes factores. Quen os coñecen plenamente alcanzan a
vitoria; se os descoñecen, non lograrán o triunfo.
Unha vez coñecidos estes factores, deben compararse cos
sete aspectos comúns para os dous bandos belixerantes:
1 De parte de que soberano está o dao correcto?
32

Noutras palabras, quen pode gañar o apoio do pobo

5 Quen está equipado con máis municións e armas
poderosas?
6 En que bando están mellor adestradas as tropas?
7 En cal administran de maneira seria e xusta os
premios e aplican as sancións?
Así, coñecendo estes sete aspectos, podo deducir de que

coa súa política sensata?

lado estará o triunfo e de cal a derrota.

2 Que exército pode elixir comandantes máis capaces?

Aos comandantes que apliquen os meus consellos e plans

3 Que bando conta con mellores condicións respecto

a dúbidas, ¡retéñoos ao meu servizo! Pero se non me

ao ceo, o tempo e a topografía?

escoitan, estean seguros de que ao empregaren as tropas

4 En que bando se aplican e respectan mellor as leis,
regulamentos e se acata a disciplina?

acompañaraos a vitoria nos combates. A estes, sen lugar

será súa a derrota. ¡Hai que fuxir deles!
Ao adoptaren as vantaxes das miñas estrataxemas deben
crear unha situación suplementaria para levar a cabo

33

os plans. Por tal “situación” considero tomar a iniciativa

trariamente. Cando o inimigo descanse, logo dos adestra-

valéndose das condicións máis favorables, modificar de

mentos, e se atope en bo estado de ánimo, acósao ata a fati-

modo flexible os plans e acomodarse ás circunstancias.

ga. Se reina a harmonía nas súas filas, sementa a discordia.

A arte da guerra fúndase no engano. Por iso finxirás que

Inicia os ataques sobre os puntos menos previstos do

es inepto cando sexas capaz e simularás repouso cando

inimigo e actúa cando el menos o espere.

queiras atacar. Así mesmo, aparenta que vas para un lugar
a moita distancia aínda que o teu obxectivo estea próximo,
34

e se xa estás preto, failles crer que te sentes afastado.
O inimigo é cobizoso. Atráeo con cebos, ofrécelle pequenas “vitorias”. Debes provocar o caos nas filas do inimigo
e aproveitar a súa desorde para acometelo. Cando o adversario teña concentradas as súas forzas reais, debes
poñerte alerta estritamente. Se o ves no apoxeo das súas
forzas, idea a forma de incomodalo ata que se dobregue

Estes son os segredos para que os estrategos alcancen a
vitoria. De ningunha maneira poden ser revelados de modo
anticipado.

35

Quen son capaces de planear a vitoria desde o templo, antes de empezar os combates, débenllelo aos seus comple1

tos e esmerados preparativos . Se presaxian a derrota é
porque aínda non teñen plans nin preparativos adecuados
e as condicións para a vitoria son insuficientes.

e entón poderás atacalo. Se o seu comandante actúa con
moderación e prudencia, faino ensoberbiar e actuar arbi-

1

Refírese á realización de cerimonias para influíren no resultado
da guerra.

Unha estatua de Sun Zi,
na provincia de Shandong

Quen planeen, se preparen por
completo e conten coas condicións

adecuadas,

poderán

triunfar. Quen non fixeran plans
e preparativos, ou os teñan deficientes ou se encontren con
condicións insuficientes, sufrirán perdas.
36

Cando observo as cousas, baseándome nestes cálculos, sei
de quen será a derrota e quen o
triunfador.

37

Os preparativos da guerra

SUN ZI di

P

preparado poderase poñer en marcha unha forza de cen mil
efectivos.

or regra xeral, cando se empregan as forzas
armadas nunha operación bélica, é mester a
mobilización de mil carros lixeiros, mil carros
pesados, cen mil efectivos coas súas armaduras e
transportar as provisións.

40

A vitoria rápida é o principal obxectivo. A prolongación
dunha guerra leva a padecer a fatiga dos efectivos, o desgaste das armas, o declive moral das tropas. No momento
de asaltar unha cidade, as forzas acabaranse. A prolongada permanencia dunha forza armada fóra do propio reino

2

Se despois de atravesar a fronteira hai que internarse mil li , os
gastos no escenario da guerra e o interior do país, máis o pago
dos agasallos aos visitantes e os conselleiros andantes dos
diversos reinos, a adquisición de subministracións de guerra,
como laca e colas para os carros e armaduras, ademais
das provisións, son inmensos cada día. Soamente con todo isto

fará que os recursos financeiros do Estado diminúan.
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Se o teu exército se fatiga, a súa potencia decrece. Se as
túas forzas militares e os recursos económicos do Estado
se esgotan, en consecuencia, outros reinos aproveitarán
para erguérense na túa contra e non poderás salvarte do
desastre aínda que aparezan persoas sabias e intelixentes.
Por iso nas operacións militares se escoita que algúns co-

2

O li é unha unidade de lonxitude tradicional que na actualidade
equivale a 500 metros, se ben historicamente o seu valor variou entre
distancias algo menores e maiores segundo os períodos.

mandantes, mesmo torpes nos seus mandatos, procuran
acadar a rápida vitoria. Xamais un hábil comandante man-

tivo unha operación de maneira interminable, tan só para

sen mesura e en consecuencia esgótanse os recursos

estudar e perfeccionar as súas ordes coidadosamente.

económicos do Estado. O reino urxirá o cobro dos impostos,

Nunca se viu que por mor dunha guerra prolongada e sen
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aumentaraos e esixirá do pobo servizos obrigatorios.

resolverse, o reino se manteña en situación vantaxosa. Por

Isto suporá o empobrecemento dos fogares, que verán

extensión, quen descoñece os riscos propios do manexo

reducidos en tres décimos os seus ingresos. O goberno

das tropas, non chegará a coñecer as súas vantaxes nin

perderá o sesenta por cento dos seus cadais debido aos

como aproveitarse da guerra.

gastos que se desprenden da deterioración dos carros

Quen sabe utilizar as súas forzas para a guerra non precisa
botar man de repetidas levas nin facer transportar novas
provisións. Cando parte leva consigo todo o seu equipo

de guerra, a fatiga dos cabalos, a produción de cascos,
armaduras, bestas, frechas, escudos, lanzas, remos, o
pago dos animais de tiro e os carros do avituallamento.

bélico. As súas provisións son as do inimigo. Desta maneira

Polo tanto, un comandante intelixente e sabio procura

os seus exércitos dispoñen de vituallas abundantes.

obter as provisións do penso e os cereais do reino inimigo.
3

As campañas en lugares apartados supoñen un alto custo

Consumir un zhong de cereais arrebatado ao adversario

polos transportes e empobrecen o reino; o carrexo das
provisións a longas distancias leva a miseria ao pobo.
Onde se establecen os exércitos, o prezo das cousas sobe

3

O zhong é unha unidade de medida da China antiga.
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equivale a 20

zhong dos do propio reino; aproveitar

4

un dan de forraxes do inimigo equipárase a 20 dan
transportados desde a terra patria.
Para que o exército amose a súa valentía na batalla
débese estimular o espírito combativo dos soldados.
Para estimulalos a tomar os abastecementos militares do
inimigo hai que premialos cos bens e cartos del.
44

En consecuencia, cando nun combate se capturan dez

Carro de bronce
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carros, ao primeiro que o fixese e colocase as nosas
bandeiras e estandartes en lugar das inimigas, polos seus

Así pois, o fundamental nunha guerra é combater rápido,

servizos meritorios, outorgaráselle unha recompensa.

non prolongar a batalla indefinidamente.

Aos prisioneiros hai que tratalos con benevolencia,

Os comandantes que entendan como utilizar os seus

coidalos e utilizalos; o cal significa que canto máis se

efectivos na guerra teñen nas súas mans a vida do pobo e

combate, máis forte se fai o noso exército.

controlarán a seguridade e as crises do reino.

4

O dan é unha unidade de peso. Un dan equivale a 50 kg.

Plan do ataque
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E

stas son as regras que rexen a arte da guerra:

os comandantes que saben combater. Será o mellor dos

sen ocupar a capital do inimigo, obrigalo a ca-

mellores o capaz de render o inimigo sen combate.

pitular é un plan excelente; pero facelo anacos
non é o mellor medio. O preferible é tomar o
país inimigo completo e intacto; destruílo re-

sulta menos positivo. Do mesmo modo, é mellor capturar
un exército enteiro, un rexemento, un destacamento ou
unha compañía enteira antes que destruílos.

Polo tanto, será o mellor dos plans anular os principios
estratéxicos do adversario; de segunda orde é acadar
a súa derrota diplomática; a das súas forzas armadas é
de terceira orde. Atacar as cidades do inimigo é o peor
dos plans; soamente se acometerán se non existe unha
posibilidade mellor para vencelo.
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Lograr que se rendan completos un lü, un zu ou un wu do
5

inimigo é de primeira categoría e vale máis que destruílos

Por iso, a quen libra cen combates e conquista cen
vitorias non se lle pode considerar como o mellor entre

5
lü, zu ou wu son denominacións dos diferentes agrupamentos
das unidades militares. Un lü estaba integrado por 500 efectivos;
un zu por 100 e un wu por 5.

Para atacar as cidades inimigas, primeiro prodúcense as
6

armas, os grandes escudos, os carros tenwen , e todo
o indispensable para atravesar os muros das cidades,
necesítanse varios meses e outros tantos para construír
os terrapléns contra as murallas das cidadelas e podelas
asaltar.

Estes carros estaban cubertos de coiro de vaca. Empregábanse
para levar terra coa que se facía recheo dos foxos.

6

Tian Wan

Tian Shu

Cando os comandantes non poden controlar a súa
impaciencia nin o seu enfado, estimulan os seus soldados,
como se fosen formigas, para que gabeen polas murallas.
Aínda que caia un terzo dos seus homes, a cidade seguirá
intacta. Esa é a traxedia que orixinan semellantes ataques.
Polo tanto, quen sabe aproveitar as forzas armadas para
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dobregar o inimigo sen duras ofensivas e conquista as

forza militar dez veces superior á súa. Atácao se é cinco

fortalezas sen botar man de esforzados ataques, arruína o

veces superior. Se as túas forzas duplican as do inimigo,

reino inimigo sen depender de combates prolongados.

divídeas en dous. Se as túas forzas e as do inimigo están

O poder debe gañarse mediante as estratexias que garantan a vitoria total; así, o exército non se fatigará, tampouco
se prexudicará e a vitoria será plena.
Esta é a lei que rexe as formas de atacar o inimigo de maneira estratéxica.

igualadas, podes ofrecer batalla. Se contas cun número de
efectivos lixeiramente inferior, podes absterte de combater.
Se estás claramente superado, podes fuxir. Por iso, cando os
recursos dun exército son febles e se obstina en defenderse,
caerá prisioneiro dun inimigo poderoso.
Os comandantes dun exército son o baluarte do Estado. Se

Por conseguinte, esta é a lei que debe rexer a utilización

o baluarte é sólido en todos os seus puntos, o Estado será

das túas forzas armadas: rodea o inimigo se contas cunha

forte; se o baluarte é defectuoso, o Estado será débil.
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Debes saber que hai tres circunstancias en que a
intervención do soberano pode prexudicar as accións
militares:
1 Cando descoñece que o exército non está en
condicións de avanzar e ordena a marcha, ou ordena
a retirada cando non debe retroceder. Isto é poñer en
apuros o exército.
2 Cando non comprende os asuntos propios das
52

milicias e intervén na administración do exército, co cal
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some na perplexidade os mandos e os soldados.
3 Cando non entende os plans e estratexias militares e
se entremete na dirección do exército, co cal sementará
as dúbidas entre os mandos e os subordinados.
Cos exércitos desorientados, sumidos no desconcerto e
a dúbida, chegará a desgraza e os demais reinos aproveitaranse para lanzaren as súas ofensivas. Iso é provocar o
caos no propio exército e cavar a propia tumba.
Soldados de terracota

Debes saber que hai cinco formas para prever a vitoria:
1 Ter claro se podes, ou non, desencadear o ataque. É o

coñeces a ti mesmo, poderás gañar a metade das batallas
que libres pero sufrirás outras tantas derrotas.

triunfador quen sabe en que momento pode atacar ou

Se non coñeces o teu adversario, nin a ti mesmo, sen dúbida,

debe absterse.

en cada batalla soamente atoparás a derrota.

2 Saber manexar as túas forzas, cando son numerosas
e cando son escasas.
3 Cando os superiores e os subordinados das túas filas
teñan a mesma vontade, poderás acadar a vitoria.
54
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4 Quen se enfrontan preparados a un adversario
desprevido poden triunfar.
5 Cando os mandos posúen capacidade e o soberano
se abstén de intervir nas súas accións, poderán gañar.
Estes son os cinco puntos clave que conducen á vitoria.
Por iso afirmo: coñece o teu adversario e coñécete a ti
mesmo; así poderás librar cen batallas sen correr ningún
risco de fracaso. Se descoñeces o teu adversario pero te

Cervo de bronce de costas, período dos Reinos Combatentes

Demostración do poderío militar
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O

s hábiles guerreiros da antigüidade primeiro
facíanse invencibles ante o adversario e logo
esperaban a oportunidade para derrotalo. A
iniciativa para non ser vencido polo inimigo está nas túas propias mans; que poidas

vencelo ou non depende, ante todo, de saber aproveitar
moi ben os seus defectos.

Quen saben adoptar a defensiva agochan as súas forzas
como se as ocultasen baixo o noveno prego da terra; quen
saben atacar despréganas igual que se as lanzasen desde
7

o noveno ceo . Polo tanto, pódense defender e ao mesmo
tempo consolidan a vitoria absoluta.
Quen presaxia o triunfo sen exceder o sentido común das
xentes, non pode ser considerado habilidoso entre os
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Disto despréndese que quen coñecen a arte de combater
poderán crear as condicións para non seren derrotados,
pero non poden facer que o adversario sexa vulnerable por
completo.
Por iso digo: un pode saber como triunfar sen ser capaz

mellores.
59

Quen conquiste a vitoria tras encarnizados combates,
tampouco pode ser considerado experto entre os mellores,
aínda que todo o mundo exclame “¡Bravo, magnífico!”, pois
non é un home forte o que ergue as penuxes do paxaro ou

de facelo. Se non queres ser vencido, debes saber como
defenderte; se queres triunfar, debes tomar a ofensiva.
Adopta a actitude defensiva se o teu adversario dispón de
forzas máis que suficientes, pero lánzate ao ataque se as
túas son maiores.

A antiga cosmografía chinesa sinalaba que o ceo estaba formado
por nove esferas e a terra por nove estratos cun mundo subterráneo
de varias capas.

7

a peluxe do outono aos animais, tampouco quen distingue

Quen saben dirixir os seus exércitos na guerra e toman as

o sol e a lúa é un clarividente, nin ten oído agudo quen es-

medidas para perfeccionar a política, garantir a aplicación

coita os tronos.

das leis, regulamentos e disciplina, son autoridades máxi-

Os antigos consideraban hábiles na arte da guerra a
aqueles que non só gañaban, senón que o facían con
facilidade.
Deste modo, as súas vitorias non lle supuñan reputación
60

por sabio nin crédito por ardido. Gañaba simplemente por
evitar incorrer en erros. Non errar é o que che garante a
vitoria, porque implica gañar a un inimigo que xa está

mas en canto aos triunfos e derrotas.
Os principios fundamentais da arte da guerra son estes cinco:
1 A consideración do espazo bélico;
2 O volume dos recursos materiais;
3 O cálculo dos efectivos militares;

derrotado.

4 O peso das forzas militares, febles ou fortes, e

Por iso, un exército invencible primeiro crea as condicións

5 As posibilidades ofrecidas polas vantaxes e desvan-

propicias para o triunfo e logo inicia as hostilidades. Un
exército destinado ao fracaso arríscase enfrontando
primeiro o adversario e logo busca a mellor maneira de
acadar o triunfo na refrega.

taxes para o triunfo ou a derrota.
A apreciación do espazo bélico varía segundo o terreo en
que se atopan as partes belixerantes. As súas diferenzas
determinan os volumes dos recursos materiais e en base á
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diferenza destes prodúcense as cifras dos cálculos. A diferenza de cifras dá conta do distinto peso das forzas reais
das partes no aspecto militar: unha débil, e a outra poderosa. O desequilibrio das forzas militares reais decide, ao
final, a vitoria dunha delas.
Un exército invencible, fronte a outro destinado á derrota,
posúe unha superioridade absoluta; é como comparar un
8

yi cun zhu . Un exército destinado ao fracaso está en inferioridade absoluta fronte a un invencible, como un zhu
62

fronte a un yi.
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O xefe que coñece a arte de comandar os seus efectivos
para a guerra faino como quen abre unha fenda no dique
9

dun encoro de miles e miles de chi de altura, para que as
augas se precipiten sen obstáculo ningún. Isto é o que se
chama demostración do poderío militar.

Tanto yi como zhu son unidades de peso. Un yi equivale a 620
gramos e un zhu equivale a 1,3 gramos.
1.500 chi equivalen a un li.

8

9

Xerro de bronce “Ataque por terra e por
auga”. Período dos Reinos Combatentes.
Abaixo, calco do xerro.

Disposición do potencial militar
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omandar unha gran forza ou unha escuadra

son infinitos como o universo, e inesgotables como as

pequena é o mesmo: asunto de división e

augas dos grandes ríos; altérnanse indefinidamente como

numeración do exército. Comandar un exército

o sol cando se pon e a lúa cando se levanta, como as catro

numeroso para a batalla non é distinto a

estacións que morren e renacen.

manexar un pequeno continxente, depende

ante todo da coordinación de bandeiras e tambores.
Cando un comandante dirixe as tres columnas sen sufrir

66

a derrota, soubo utilizar o seu zheng e o seu qi. Se o teu
exército golpea o inimigo como unha pedra contra un ovo,
quere dicir que atacaches de maneira correcta os puntos
débiles do adversario.
Por regra xeral, principia a batalla coas túas forzas
principais (zheng) na fronte e conquista a vitoria mediante
ataques por sorpresa (qi).
Por iso, para os estrategos que saben dirixir as forzas qi, os
cambios na distribución das súas forzas e as súas técnicas

A escala musical non ten máis que cinco notas, pero as
súas combinacións son inesgotables nas melodías que se
escoitan. As cores son só cinco, pero a través dos seus
cambios poden resultar as infinitas mesturas. Os sabores
non pasan de ser cinco, en tanto, as súas mesturas e
combinacións son tantas que non podemos degustalas
todas.
De igual maneira, aínda que as forzas dispoñibles nos
combates son soamente dúas, as zheng e as qi, nunca se
acaban as súas combinacións.
As dúas forzas altérnanse e aféctanse mutuamente de
maneira infinita. Como ao movérense nun círculo, sen
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Guerreiro de Xian

comezo nin fin, as súas variantes e combinacións son
inesgotables. Quen podería coñecelas todas?
As augas dos ríos son capaces de mover as pedras e
arrastralas, en razón do ímpeto da súa corrente. A aguia
voa veloz e ataca de improviso os paxariños porque o ritmo
do seu ataque é rápido e violento.
Por iso, os hábiles ao dirixir os combates crean situacións
perigosas para o inimigo e o ritmo con que actúan é

68

impetuoso.
A enerxía pode ser comparada á tensión dun arco; as
decisións ás frechas que se disparan.
Dentro do caos e tumulto do combate, pode haber aparente
desorde mais non desorde real en absoluto; dentro da
confusión e o caos, as túas tropas poden parecer non estar
en formación e, aínda así, seren invencibles.
Traxes da época da Primavera e Outono
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A desorde simulada require perfecta disciplina, o medo

empregalas como quen fai

simulado require coraxe, a debilidade require forza.

rodar pedras e troncos. Pola

Esconder a orde debaixo do manto da desorde é
simplemente unha cuestión de subdivisión; ocultar a
coraxe baixo unha aparente covardía implica manter a
enerxía latente; exhibir debilidade onde hai forza depende
de disposicións tácticas.
Así, o comandante habilidoso fai que o inimigo se mova
70

conforme ás falsas aparencias. Ofrécelle cebos, atacándoo
con todas as súas forzas cando cae nas trampas.
O comandante destro en desatar os combates sabe
aproveitar as diferentes situacións favorables para buscar
o triunfo e non é ríxido cos seus subordinados. Por iso,
cando emprega as situacións pode aproveitar a xente
segundo o seu talento.
Cando un comandante sabe crear situacións favorables
para si e dirixe as súas forzas nos combates, pode

súa natureza, as madeiras
e

as

rochas

permanecen

quedas cando se colocan en
lugares chans, pero rodan
polas

ladeiras.

detéñense

con

As

planas

facilidade,

pero as redondas escorregan
con facilidade.
71

Polo tanto, a situación creada
por quen sabe dirixir as súas
accións seméllase a precipitar
pedras

redondas

desde

o

alto dunha montaña altísima,
a forza do seu choque é
irrefreable.
A isto denomínase despregar
os potenciais bélicos.

Fénix,
símbolo da elegancia e nobreza

O cheo e o baleiro
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uen sexa capaz de ocupar primeiro o campo

Se o teu exército pode emprender unha marcha de mil li

de batalla en espera do inimigo, conta

sen fatigarse, débese a que transitou por lugares nos

coa iniciativa e terá vantaxe; quen chega

que o inimigo non estaba presente nin puxo obstáculos.

despois terá que facer os preparativos de

Que o teu exército ataque un sitio e o conquiste, débese

forma apresurada e estará fatigado. Por iso,

necesariamente a que o adversario non o defende. Se

quen saben dirixir a guerra atraen o inimigo sen permitir

podes manterte no punto que defendes débese a que nos

que este os mova.

lugares atacados polo inimigo reforzaches as medidas

Se por conta propia entra o adversario ao lugar que lle

defensivas.

fixamos, será o resultado dos pequenos beneficios que lle

Por iso, os inimigos ignoran como defenderse de quen

ofrezamos para atraelo. Se non logra os seus obxectivos

saben atacar; así mesmo, quen saben defenderse logran

será resultado de que logramos contelo creándolle

que o adversario non saiba como atacar.

dificultades.

Sutil e astuto, o coñecedor da arte da guerra non deixa

Polo tanto, debes fatigar o rival se o atopas descansado;

tras de si rastros nin pegadas. ¡Que misterioso! Como

se dispón de suficientes víveres tes que levalo a padecer

unha divindade, non deixa notar o menor ruído, nin sequera

fame. Se o teu exército fai mover a un inimigo estacionado

a súa respiración. Desa forma poderá decidir o destino do

firmemente, débese a que o temos atacado nos sitios que

inimigo.

debía atravesar e el non o esperaba.
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Quen marchan adiante sobre o inimigo fanse irresistibles

fraccións, co cal poderemos atacalo cunha forza dez

atacándoo nos seus puntos fráxiles; quen se retiran con

veces maior que unha parte das súas. Isto créanos unha

gran rapidez logran que o seu adversario sexa incapaz de

favorable superioridade cuantitativa.

darlles alcance.

efectivos que o inimigo, as forzas deste para enfrontarnos

o inimigo se defenda con elevadas fortalezas e profundos

serán limitadas.

canais, obrigarémolos a ceder as súas posicións se arre76

Cando os nosos exércitos se atopen cun maior número de

Polo tanto, cando as nosas tropas deban atacar, aínda que

metemos contra puntos que por necesidade vén salvar.

O inimigo debe ignorar en que lugar atacará o noso exército;
así necesitará estar preparado en diferentes lugares.

Cando desexamos que o noso exército se absteña de loitar

Canto máis dispersas se atopen as forzas do adversario

e o inimigo non consegue levalo ao combate, aínda que

teremos que acometelo en menos puntos fortes. Cando o

as nosas defensas consistan nunha simple liña marcada

adversario prepara a súa vangarda, debilita a última liña;

sobre o chan, débese a que logramos desviar a dirección

se vigoriza a retagarda, debilita a primeira liña. Cando

do seu ataque.

reforza a ala esquerda, decrece a súa forza na dereita e se

Cando descubramos as condicións do inimigo debemos
ocultar as nosas pegadas e concentrar os efectivos; así,
o inimigo verase obrigado a dispersar os seus en dez

preserva a destra, debilítanse as súas forzas na sinistra.
Así, intentando defenderse en cada punto, queda inerme
en todas as partes.
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A debilidade das forzas débese á necesidade de aprestarse

vantaxes do moito e o pouco, o dividido e o concentrado?

por onde queira para a defensa. A suficiencia de forzas ló-

Nada lle axudará nos seus intentos.

grase obrigando o inimigo a defenderse por todos os lados.

crear. Aínda que sexa numeroso o seu exército, podemos

enfrontamento e a súa duración, indica que se pode trabar

obrigar o inimigo a que non atope maneira de medir a súa

o combate aínda que sexa necesaria unha marcha de

forza coa nosa.

mil li. Mais, se descoñecemos o lugar e o momento das
accións, non se poderán socorrer mutuamente os flancos
78

Aquí está a razón pola cal sosteño que a vitoria pódese

Polo tanto, estar en capacidade de prever o lugar do

de esquerda e dereita, tampouco poderán auxiliarse as
forzas dianteiras coas da retagarda. Isto, para non falar
de combates nos que os continxentes do exército estean
dispersos por unhas decenas de li, ou mesmo por uns
poucos li.

Polo tanto, debemos elaborar plans e fraguar estrataxemas
para coñecer e analizar as vantaxes e desvantaxes dos
seus plans de guerra; incita un pouco o seu exército para
descubrir a lei xeral dos seus movementos; determinar
as súas posicións permite asegurar o campo da vida e da
morte; explota as circunstancias para saber que punto
é favorable e cal desvantaxoso. Para poñelo a proba,

10

Na miña opinión, aínda que os efectivos de Yue son

ofrécelle un pequeno combate e coñeceranse os seus

numerosos, de que lle serven se non saben aproveitar as

puntos fortes e fracos.

Un dos reinos rivais de Wu. Por esta mención pode sinalarse a
data aproximada en que Sun Zi escribiu esta obra.

10
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A perfección dos movementos simulados e as falsas
aparencias consisten en non deixar rastros nin pegadas.
Así, por máis profundo que se agoche, a espía inimiga non
poderá distinguir o esencial do teu exército, nin os espíritos
máis sagaces poderán encontrar maneira ningunha de
facerche fronte.
Con base nos cambios das condicións do inimigo hanse de
aplicar con flexibilidade as tácticas para acadar a vitoria.
Aínda que a xente vexa as tácticas, non logrará desvelar o
80

seu misterio. As xentes só verán a aparencia das tácticas,
pero han de ignorar como se aplicaron, con ataques por
sorpresa, para triunfar sobre o adversario.
Por iso, cada vez que se alcanza unha vitoria, non se repiten
as mesmas tácticas, senón que se deben transformar as
tácticas de acordo cos cambios das circunstancias.
As leis para empregar as forzas militares aseméllanse ao
transcorrer da auga, pois así como os caudais flúen cara

Guerreiros e cabalos de terracota do
mausoleo de Qin Shi Huang

a abaixo e eluden as alturas; a vitoria lógrase cando os
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exércitos evitan o cheo do inimigo (os puntos invulnerables)
e atacan o seu baleiro (puntos débiles).
Como a auga inestable é condicionada polas alturas do
seu leito e cambia de curso, así, nas batallas decidiranse
os métodos combativos segundo as circunstancias
que ofreza o adversario. Por iso, ao empregar as forzas
armadas, as condicións na guerra xamais son idénticas nin
permanecen as mesmas. Todas as maneiras de combater
mudan sempre. Por iso, o que sabe conquistar o triunfo
82

modificando as súas tácticas de acordo cos cambios que
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observa nas condicións do inimigo merece que lle chamen
“xenio divino”.
11

Os cinco elementos coexisten e interactúan mutuamente,
pero ningún predomina por sempre; as catro estacións
altérnanse pero ningunha é eterna e inmutable; dos días,
algúns poden ser longos e a lúa crece e mingua.
Ding con debuxos de dragón en bronce
Os cinco elementos fundamentais na tradición chinesa son:
mu, a madeira; huo, o lume; tu, a terra; jin, os metais; e shui, a
auga.

11

As manobras ou a loita

SUN ZI di
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ormalmente, ao empregar as forzas armadas
na guerra, o soberano imparte as ordes ao
comandante. Durante todo o transcurso
bélico, desde a mobilización do pobo, o
recrutamento dos soldados e a organización

dos exércitos ata o enfrontamento co inimigo, nada é tan
arduo como lograr as condicións favorables para alcanzar
a vitoria.
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O máis difícil para conquistar as posicións vantaxosas
radica en facer recto un camiño sinuoso e converter as

Xa que logo, as formas de manobrar nas contendas militares ofrecen lados vantaxosos e lados adversos. Se todo o
exército sae a conquistar as vantaxes levando consigo todos os equipos, municións e provisións, non poderá chegar
a tempo ao obxectivo, debido á lentitude do seu movemento. Se vai en busca das vantaxes pero deixa o armamento,
os equipamentos e as provisións no campamento, perderá
o arsenal e as vituallas. Polo tanto, cando un exército recolle as súas armaduras e emprende unha marcha acelerada
de cen li, sen deterse de día nin de noite, buscando beneficios, resulta inevitable que os mandos das tres columnas

condicións prexudiciais en favorables.

sexan apresados, porque os soldados fortes arribarán pri-

Polo tanto débense aparentar os movementos con rodeos

e ao final chegará apenas un décimo dos efectivos. Cando

e atraer o inimigo ofrecéndolle pequenos engados. Así
poderás chegar ao campo de batalla antes, aínda cando
emprendeses a marcha despois del. Velaí o método de
quen comprenden como converter o sinuoso en recto.

meiro en tanto que os débiles e fatigados quedarán á zaga
se van conquistar vantaxes percorrendo cincuenta li, os
mandos da vangarda poden sufrir algúns reveses e apenas
a metade dos efectivos poderá chegar. Cando se van disputar puntos estratéxicos recorrendo trinta li, soamente
poderán chegar dous terzos dos efectivos.
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Débese saber se un exército carece de cereais e provisións
de reserva, pois será derrotado con seguridade.
Cando se ignoran as intencións estratéxicas dos outros
reinos non se poden establecer contactos con eles; se
se descoñecen as características do teatro da guerra:
as súas montañas e bosques, barreiras naturais, cursos
de auga, pantanos e outros aspectos topográficos, non
88

se debe emprender a marcha militar. De non prestar a
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debida atención ao aproveitamento dos guías locais,
tampouco se lograrán as vantaxes topográficas.
Dado que a guerra se basea no engano, ao empregar
as forzas militares nos combates hai que apoiarse nas
artimañas e trampas convenientes para acadar a vitoria;
hase de estimar se as accións que se van efectuar son
favorables ou non, e variar as tácticas segundo sexa
necesario dispersar ou concentrar as forzas.
Zun con dúas asas em forma de dragón

Por iso, os movementos das tropas han de ser veloces como

O “Libro das Estratexias Militares” sinala: “Como no medio

as mesmas tempestades, ou altivos e silenciosos como

dos combates resulta imposible entenderse coas palabras,

os bosques se a marcha é lenta; no asalto semellantes

empregaranse tambores e bandeiras; e no fragor da con-

ás lapas; na defensa inmóbiles como as montañas;

tenda as tropas non distinguen os movementos, usan em-

ocultaranse como o ceo nubrado; como os lóstregos,

blemas e estandartes”. Tambores zheng , emblemas, ban-

desprazaranse veloces para acometer o inimigo.

deiras e estandartes unifican a acción de todo o exército.

Cando aldeas ou vilas deban ser saqueadas, primeiro
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dividiranse as forzas para poder efectuar o despoxo.
Despois de ocupar o reino inimigo, o primeiro que se debe
facer é enviar as tropas a custodiar os puntos claves.
Antes de entrar en acción, pondera as vantaxes e prexuízos,
as perdas e ganancias que ofrece cada oportunidade.

12

Así, o valente non marcha illado, nin os débiles e covardes
poderán fuxir en solitario. Velaí o método de dirixir un gran
continxente para a lide.
Por iso, nos combates nocturnos empréganse os tambores
e fachos, mentres nos enfrontamentos diúrnos se usan
máis os estandartes e as bandeiras. É para que vaian
acordes cos ollos e oídos dos combatentes.

Aqueles que entenden con anticipación o método de
converter o sinuoso en recto poden acadar o triunfo con
seguridade. Este é o fundamento militar das manobras.

12

Eran instrumentos de percusión, de bronce, parecidos ás campás, pero cunha única pata e de forma máis alongada. Tocábanse a
rebato para indicar a retirada das tropas.
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Hai que esgotar o ánimo do exército inimigo, despoxalo da súa

seus homes se esgotase e os invada a nostalxia. Velaí o

moral e facer que os mandos vacilen do seu entendemento.

método de manexar a moral e tela a favor.

O inimigo presenta tres estados de valentía: cando a súa

Enfrontar coa propia orde o caos do inimigo, con serenidade

moral está en alto é moi aguda. É como se na alba

a súa precipitación e temor, velaí o método para manexar o

temperá estivesen repletos dela; conforme
pasa o tempo váiselles relaxando; parece que
os invadise a modorra do mediodía.
Ao final son débiles, como o caer
da noite coas súas brumas,
esgótaselles o brío e os seus
pensamentos voan cara ao
fogar. Por iso, quen saiba
empregar as forzas militares
evitará os arrestos caldeados do inimigo ao comezo do
combate; para atacalo deberá agardar que o ánimo dos

ánimo do exército e telo a favor.
O exército ha de esperar preto do campo de batalla o
adversario que vén de lonxe; enfrontar descansado o
inimigo exhausto tras a marcha acelerada; os efectivos
propios han de estar fartos de alimentos para enfrontarse
a un inimigo famento. Ese é o método para manexar a forza
material para o combate do exército e tela a favor.
Ao inimigo que avanza en orde, con coidada disposición,
moral en alto, ben dispostos os seus estandartes e
bandeiras, en posición marabillosa e con poderosa forza
moral, non se lle obstaculiza, intercepta nin ataca.
Velaí o método para manexar de maneira flexible os cambios, é dicir, as oportunidades e telos a favor.
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Esta é a norma na arte de mandar as forzas militares: cando o inimigo ocupou un terreo elevado, non hai que atacalo
dende abaixo; cando o adversario posúe o amparo dun terreo alto, non hai que atacalo de fronte; fínxese a fuxida,
non se debe perseguir nunca; xamais arremeter contra as
forzas selectas do inimigo; non se deben atacar as forzas
que o rival ofreza, son reclamos. Cando o adversario se retira e marcha cara ao seu propio reino, de ningunha manei94

ra se lle debe obstaculizar ou interceptar; ao inimigo cercado débeselle deixar unha fenda; ao rival que xa está nunha
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situación apurada non se lle debe forzar ata o exceso.
Todo o anterior constitúe a lei que rexe o uso das forzas
militares para o combate.

Templo comemorativo a Tian Wan, localizado em Shandong

Resolución de nove circunstancias

SUN ZI di
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or regra xeral, ao accionar as forzas armadas,
o mando principal recibe as ordes do soberano,
organiza o exército e reúne as provisións
militares.

1 Durante a campaña non debe acampar nos lugares
quebrados;
2 Nos viables debe establecer contactos e trabar
amizade cos reinos veciños;

98

3 Non debe deterse nos lugares cortados;
4 Nos lugares cercados debe aplicar de maneira
intelixente o seu enxeño con trampas e estrataxemas;.
5 Cando se atope nun terreo fatal debe loitar con toda
firmeza;
6 Existen algúns camiños que non se han de seguir;
7 Hai tropas inimigas ás cales non se debe atacar;
8 Algunhas cidades non se deben tomar por asalto e
9 Certos lugares non se han de disputar.

Polo tanto, en todos os casos en que non concorden as ordes do soberano coas circunstancias variables que mencionei, é posible absterse de obedecelas.
Por iso, cando un comandante chega a comprender verdadeiramente a marabillosa transformación e flexibilidade
das tácticas, significa que entende como usar as tropas
na guerra.
Se non comprende esa transformación flexible (as nove
situacións), aínda que coñeza as vantaxes e desvantaxes
dos terreos, seralle imposible aproveitar a plenitude a
capacidade combativa do seu exército.
Os mandos intelixentes deben sopesar en cada caso os
beneficios e os inconvenientes.
A consideración das circunstancias vantaxosas pode
reforzar a convicción do triunfo seguro. Estimando os
aspectos adversos quizais se poidan evitar as desgrazas.
Cando pretendas que outros reinos se dobreguen ante ti,
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deberás empregar todos os medios para prexudicalos. Se
queres dominalos debes inducilos a malgastar a forza dos
seus homes e os seus recursos materiais. Para mantelos
dun lado para outro ofreceraslles presuntos proveitos.
Polo tanto, a lei na arte da guerra consiste en non depositar
as esperanzas en que o inimigo non virá, senón en confiar
nos propios e na rapidez para enfrontalo no combate. Non
se trata de confiar en que o inimigo se absterá de atacar,
100

3 Cando se amosan temperamentais, precipitados e
irritables, poden ser provocados con insignificantes aldraxes do inimigo e pódenselles causar algunhas perdas.
4 Cando por perseguiren a boa fama da súa propia honra
se amosan incorruptibles, poden fundirse nas trampas
inimigas da humillación e a calumnia.
5 Cando se amosan misericordiosos co pobo, sen ter

senón en esforzáreste por facerte invulnerable ante el.

presentes as vantaxes e prexuízos, é posible levalos á

Cinco defectos dos comandantes conducen á ruína:

tranquilos.

pasividade, as molestias e o fastío, co cal nunca estarán

1 Cando se amosan botados para adiante e soamente

Estas son cinco grandes debilidades no carácter dos man-

saben combater ata a morte, poden ser inducidos a

dos, verdadeira traxedia no uso das forzas militares.

perder a vida.
2 Cando por medo de perder o pelello soamente buscan
os medios necesarios para sobrevivir, é posible que
sexan feitos prisioneiros.

A ruína de todo un exército e a morte dos mandos poden derivarse delas. Respecto a isto débese estar sempre alerta.
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A marcha das tropass
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olo xeral, cando xa as tropas están situadas e

Se queres combater o inimigo, non sitúes as túas forzas

observan as posicións do inimigo, teranse en

preto da auga.

conta os seguintes principios:
Logo de atravesar rapidamente os áridos
terreos montañosos, deben avanzar por un val

con abundante auga e herba nos seus arredores e acampar
en lugares elevados e con sol.
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Cando o inimigo ocupou un terreo elevado, atácao se tes a
pendente ao teu favor, xamais costa arriba.

Cando debes situar as túas tropas nunha zona con ríos,
ponas en lugares elevados e con sol, pero nunca augas
abaixo.
Ao atravesar unha zona pantanosa, salina ou alcalina, deben afastarse rapidamente e sen deterse; cando se atopen
co inimigo nestas clases de lugares, han de acercarse ás
augas e herbas e manter detrás os bosques. Así é como se

Esta é a maneira de dispoñer as tropas nos terreos

han de dispoñer as tropas nesas rexións salinas, alcalinas

montañosos.

e pantanosas.

Despois de cruzar os ríos as tropas deben permanecer

Nas chairas as tropas deben ocupar unha rexión ampla,

lonxe deles. Se o inimigo atravesa un río, non o ataques na

espazosa, a súa forza principal debe apoiarse nun terreo

auga. Cando a metade das súas forzas o atravesasen, será

elevado, ter terreo baixo por diante e terreo elevado por

vantaxoso atacar.

detrás. Esta é a forma de dispoñer as tropas nos terreos
chans.
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Polas vantaxes derivadas do principio dos catro modos de
“dispoñer as tropas”, o Soberano Amarelo puido vencer a
outros catro soberanos.
Ao dispoñer o campamento das tropas débense preferir os
terreos elevados e secos e evitar lugares baixos e húmidos.
Hanse de escoller sitios a onde cheguen os raios do sol e
evitar os sombríos e escuros. Ao acercarse a zonas limpas,
con auga e herbas, onde as provisións se subministran en
plenitude, os mandos e combatentes non enferman. Deste
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modo, haberá garantía de conquistar o triunfo.
Cando as tropas marchan por outeiros e diques, deben
facelo polo lado que dá ao sol e apoiar a forza principal
neles. Estes terreos son favorables para o movemento das
tropas.
Se augas arriba chove, de súpeto virá o diluvio; as tropas
deben pasar o río unicamente cando a corrente recupere
o seu nivel.
Mapa do Período da Primavera e Outono
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Cando as tropas atopen estas topografías: tian he (“río do

O inimigo acampa en lugares chans que lle ofrezan determi-

ceo”), tian jing (“pozos do ceo”), tian lao (“cárceres do ceo”),

nadas vantaxes.

tian luo (“redes do ceo”), tian xian (“bóveda do ceo”), e tian
xi (“fendeduras do ceo”) deben afastarse canto antes delas
e deixarllas ao inimigo. Deben colocarse de cara a estes
terreos e deixalos ás costas do inimigo.
Cando as tropas vexan que aos lados dos sendeiros, lagos
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ou lagoas, redes de auga, canavais, bosques, montañas
ou sitios onde medran frondosas herbas acuáticas, han de
amosarse moi prudentes, explorar unha e outra vez, pois
nestes sitios é moi posible que o inimigo tenda as súas em-

Cando numerosas árbores se axitan, o inimigo aproxímase
agochado.
Se entre a maleza do camiño hai numerosos obstáculos, é
porque o inimigo xa urdiu as súas astucias.
As bandadas de paxaros en súbito voo son sinal dunha emboscada en terra; cando as feras foxen veloces, é porque o
inimigo realiza unha acometida repentina.

boscadas ou se escondan espías.

O po que se levanta polos ceos formando remuíños anuncia

Cando o inimigo se aproxima e permanece moi sereno, é

levanta un pouco, nunha franxa extensa, é que a infantería

porque ocupou terreos perigosos para os demais e favorables para el. Se está lonxe de nós pero vén incitarnos ten a
intención de atraernos para o avance.

a marcha acelerada dos carros guerreiros do inimigo. Se se
do inimigo vén; e cando se dispersa en diferentes direccións,
mostra que foron enviadas partidas a apañar leña para o
lume. Cando o po é pouco, se levanta e baixa aquí e alá, é
porque o inimigo está acampando.
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Cando as mensaxes do inimigo son modestas e humildes
pero ao tempo acelera os seus preparativos bélicos, é porque as súas forzas están a punto de avanzar. Se emprega
termos duros e o seu exército ostenta unha actitude de
avance, retirarase.
Cando os carros lixeiros marchan primeiro e as forzas
están dispostas en ambos os flancos, o inimigo prepara as
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súas formacións para o combate.
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Cando o inimigo non sufriu reveses pero vén rogar a paz,
é que ten outras intencións e algo maquina. Cando corre
apresuradamente e pasa revista, é porque pretende fixar
unha data para entrar en batalla con nós; cando o inimigo
vacila en marchar adiante ou retroceder pretende atraer o
noso exército.
Cando os soldados do inimigo non se sosteñen de pé e se
apoian nos seus equipamentos, é mostra de que sofren

Ilustración de Lian Po, xeneral de Zhao
no período dos Reinos Combatentes

fame; e se os soldados que se ocupan da auga beben
primeiro, é mostra de que as súas tropas sofren sede.

están dispostos a romper o cerco a risco da súa vida.

Cando o inimigo albisca unha vantaxe mais non se atreve

Cando os oficiais falan en ton humilde cos subalternos,

a disputala avanzando coas súas tropas, é sinal de fatiga.

é que perderon a confianza da tropa. Cando no exército

Cando os paxaros se agrupan sobre o campamento
inimigo significa que está baleiro. Se o inimigo se alarma
e grita na noite, está aterrorizado e inseguro. Cando
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seus campamentos, é que se atopan nunha encrucillada e

o seu campamento está en desorde, o comandante
desprestixiouse e carece de autoridade sobre as tropas.
Cando as bandeiras do inimigo se axitan dun lado para

inimigo abundan as recompensas para os soldados, nótase
que o xeneral está perdendo os seus recursos e non atopa
outro remedio; se os castiga sen cesar, é porque se atopa
sumido na angustia. Os mandos que comezan por aparecer
brutais e logo se amosan medorentos ante os subalternos
son os menos intelixentes.

outro, é que as súas filas están ao bordo do caos. Se os

Cando os mandos do inimigo envían os seus mensaxeiros

oficiais do inimigo se anoxan facilmente, é mostra da fatiga

para negociar con calquera pretexto e falan do ben noso,

de todos os seus efectivos.

é que queren deter as accións do seu exército e cesar

Se os inimigos alimentan os seus cabalos de guerra con
cereais, matan as bestas para comer a súa carne, gardan
os utensilios de sacar a auga e as tropas non regresan aos

na guerra. Cando o inimigo se amosa iracundo e pasa
revista ás súas tropas fronte a nós, pero se abstén de
trabar combate e tampouco se retira, hai que observar
prudentemente as súas intencións.
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Nos combates, unha forza superior non significa unha maior

Cando ordinariamente os

vantaxe. É suficiente non avanzar de maneira temeraria e

oficiais dan ordes rigoro-

precipitada, reunir as forzas, ter clara a situación do adver-

sas, controlan os soldados

sario, gañar a confianza e o apoio dos subalternos. Aqueles

e os educan, estes poderán

que non teñen nada planeado nin meditado a longo prazo,

acostumarse a obedecer. Se

inevitablemente serán capturados polo adversario.

de ordinario os oficiais non

Cando os soldados son castigados antes de teren desen114

volvido lealdade, non serán obedientes. Se non están convencidos, será moi difícil tirar proveito deles. Se os soldados
se aproximan e se expresan adheridos a nós pero persisten
en non acatar a disciplina nin as leis castrenses, tampouco
se poden usar nos combates. Por iso hai que reunilos ideoloxicamente a través de medios bondadosos, benévolos e
xenerosos; unilos por medio da disciplina e as leis militares.
Actuando dese modo, os mandos gañan o respecto, o temor

son rigorosos ao dar as ordes, controlar os soldados e
educalos, estes acostumaranse a desobedecer. Que
as ordes se poidan aplicar
demostra a harmonía e concordancia entre os mandos
e os combatentes, entre os
superiores e os inferiores.

e o apoio dos subalternos.

Ilustración de Qi Huangong

Topografía militar
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ola súa natureza, os terreos presentan seis

Un terreo zhi non facilita o ataque a ningún dos adver-

clases de configuración: tong ou pasadeiro, gua

sarios. Nel, aínda que o rival nos atraia con favores, non

ou colgante, zhi ou de soporte, ai ou estreito,

emprenderemos ningunha acometida: faremos que mar-

xian ou escarpado, e yuan ou afastado.

chamos finxindo a derrota para así atraer o inimigo; cando

Os espazos que podemos atravesar coa

a metade do exército inimigo saíse dos seus cuarteis, po-

mesma facilidade que os nosos adversarios son os terreos

deremos volver intempestivamente á carga, coa situación

tong. En terreo semellante débese ocupar primeiro un

ao noso favor.

lugar elevado, solleiro, con ampla visión, e manter sempre
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protexidas as vías de aprovisionamento, pois deste modo
teremos unha situación vantaxosa nos combates.

Nun terreo ai, debemos adiantarnos ao inimigo para ocupalo, bloquear cunha forza poderosa o paso e gardalo en
espera da súa chegada. En caso de que nos adiantase,

Un espazo que permita saír por diante, pero non a retirada,

ocupe o paso e o garde cunha forza poderosa, non debe-

é un terreo gua. Localizados nun destes, e se o adversario

mos emprender un ataque encarnizado; se o inimigo non o

non se atopa prevido, poderemos vencelo cunha acometida

garda cunha forza poderosa podemos atacalo.

por sorpresa. En caso de que o inimigo aprestase e non
poidamos lograr a vitoria nun ataque, resultaranos difícil
dar marcha atrás.

Se nun terreo xian o noso exército gañou a dianteira para
ocupalo, debemos controlar un lugar elevado e con amplo
horizonte en espera de que o inimigo emprenda o ataque
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contra nós. Se o inimigo tomou a dianteira para ocupar este
terreo, debemos dirixir as nosas tropas para retirarnos e
non atacalo de maneira encarnizada.
Nun terreo yuan, ambas as partes están en igualdade
con relación á topografía. Non é conveniente suscitar
o enfrontamento, pois un combate forzado nunca é
favorable.
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Os seis puntos mencionados son principios para o
aproveitamento das configuracións topográficas. Debido
á súa grande importancia non se deben deixar de estudar
e explotalos.
No aspecto militar hai seis circunstancias que conducen
inevitablemente á derrota:
1 Zou (irse)
2 Chi (afrouxarse)

3 Xian (afundirse)
4 Beng (derrubarse)
5 Luan (desordenarse)
6 Bei (derrotarse)
Estas seis circunstancias non son calamidades do Ceo,
das estacións do ano, non de condicións xeográficas.
Orixínanse por erros e equivocacións dos mandos.
Cando as condicións topográficas son similares para
ambas as partes, a parte que ataque a unha forza dez
veces superior, inevitablemente fuxirá derrotada. Isto é o
que chamamos “irse”.
Cando os soldados son poderosos e os oficiais débiles,
a dirección é necesariamente cativa. Por iso dicimos que
“está frouxa”.
Cando os oficiais son poderosos e intrépidos pero os
soldados débiles, o poder combativo é necesariamente
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reducido. Isto é “afundirse”.
Cando os suboficiais se queixan, se enfadan e non
obedecen a dirección e, ao tropezar co inimigo, encabezan
as tropas para combater, pero os mandos non lles
recoñecen a súa capacidade, inevitablemente xurdirá a
mesma situación dunha avalancha na montaña. Iso é o que
chamamos “derrubarse”.
Se os mandos son débiles e faltos de autoridade, non
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teñen regulamentos para controlar as tropas, as relacións
entre oficiais e soldados son desordenadas, as formacións
son incorrectas, desarranxadas e irregulares, é inevitable
que se produza o caos no propio exército. Iso é o que
chamamos “desordenarse”.
Cando os mandos son incapaces de valorar a situación
do adversario, atacan unha forza poderosa coas súas
Ding de Qingong
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forzas débiles ou con tropas minguadas se enfrontan a

que o soberano teña dado a orde contraria. Igualmente, se

potentes hostes; ou nos combates ignoran a organización

analizando a situación se chega á conclusión de que non é

da vangarda con tropas de choque, entón, o fracaso é

seguro o triunfo, aínda que o soberano insista en presentar

inevitable. Iso é caer na derrota.

combate, os mandos intelixentes poden absterse de

Unha desas circunstancias pode conducir á derrota;
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facelo.

entendelas é a gran responsabilidade dos mandos e non as

Os mandos que non perseguen a fama persoal como

deben deixar de estudar e examinar con atención.

heroes vitoriosos cando avanzan, nin evaden a súa

A configuración do terreo pode ser unha grande axuda
nas operacións militares. Valorar a situación do inimigo,
explorar as dificultades do terreo e calcular as distancias
dos camiños para conquistar a vitoria, son métodos que os
mandos intelixentes deben manexar.
Quen comprendan estas razóns e así dirixan os combates,
triunfarán sen dúbida; pero quen o fagan sen entendelas
fracasarán inevitablemente.
Acatando as leis da guerra, facendo as análises necesarias
e co pleno convencemento da vitoria, pódese atacar aínda

responsabilidade pola desobediencia se retroceden,
soamente buscan defender integramente o pobo e
confórmanse con servir os intereses fundamentais do
soberano, son tesouros preciosos do reino.
Se un mando trata os peóns e soldados como acabados de
nacer, poderán seguilo e compartir con el as penalidades;
se os trata como os seus queridos fillos, compartirán con
el a vida e a morte.
Se un mando trata os soldados e peóns con gran bondade
e non os utiliza, os trata con consideración pero non os
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educa, non os castiga cando violan a lei, nin pode ordenar

Polo tanto, quen saiba usar as súas forzas armadas non

as tropas, estes son como os seus fillos fachendosos e

se desconcertará ao poñerse en acción, nin se atopará en

consentidos: inservibles para o combate.

apuros por parte dos cambios tácticos. Por iso digo: con

Cando saibas que as túas tropas son capaces de combater
o inimigo, pero ignoras se el é invencible ou vulnerable, a
metade da vitoria está da súa parte.

tal de coñecer o adversario e coñecerte a ti mesmo, non
atoparás perigo ningún na busca da túa vitoria. Coñece
as condicións climáticas e a configuración do terreo e
poderás conquistar a vitoria completa.

Cando sabes que podes golpear o inimigo pero non
126

consideraches as condicións das súas tropas para
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combater, da vitoria non tes máis que a metade das
posibilidades.
Se sabes que podes librar o combate co inimigo e que as
túas tropas están en condicións de loitar, pero omitiches
estudar se a configuración do terreo che é favorable, non
debes atacar, pois as posibilidades do triunfo non pasan do
cincuenta por cento.
Mesa cadrada de bronce de dragón e ave fénix.
Período dos Reinos Combatentes.

As nove configuracións do terreo

SUN ZI di

C

A onde poidan chegar os nosos exércitos e os do adversario
onforme aos principios da guerra, a configuración dos terreos presenta nove clases:
1 San
2 Qing
3 Zheng

4 Jiao
5 Qu
6 Zhong
7 Pi
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8 Wei
9 Si
Cando un señor feudal combate no seu propio reino, o
terreo é san.
Os sitios do reino inimigo nos que se poden internar un
pouco as nosas tropas son os terreos qing.
Os terreos que nos ofrezan vantaxe se os tomamos, pero
que tamén son favorables para o adversario se este os
toma, chámanse zheng.

son terreos jiao.
Hai sitios estremeiros con varios reinos; quen chegan
primeiro a eles poden obter o apoio dos diversos reinos, son
os terreos qu.
Os lugares que dentro do territorio inimigo están amparados
por numerosas cidades e poboados chámanse terreos
zhong.
As montañas, cumes, bosques, barreiras naturais, obstáculos perigosos, baixíos, pantanos e outros lugares de difícil
acceso chámanse terreos pi.
Son terreos wei cando os camiños para o avance resultan
estreitos e os da retirada sinuosos, permitindo ao adversario
golpear a numerosos efectivos nosos con poucos dos seus.
Denominamos si os terreos onde grazas a un combate
heroico e veloz se pode lograr a subsistencia ou, de non
facelo, todo o exército poderá ser eliminado.
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Por iso digo:
Nos terreos san (ou dispersos) non é conveniente librar
batallas; nos terreos qing (zona fronteiriza do país veciño),
non é aconsellable deterse.
Ao atoparse en terreos zheng (clave) non se debe atacar
de maneira temeraria; nos jiao (comunicables) as filas en
marcha non deben interromperse.
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Nos terreos qu (terreos onde as comunicacións se
estenden por todas as partes) débese trabar amizade
cos señores feudais; cando se penetra profundamente en
terreos zhong hai que conseguir abundantes provisións.
Os lugares pi débense atravesar rapidamente; ao atoparse

Nos tempos antigos quen sabían dirixir batallas, eran
capaces de impedir que a vangarda e a retagarda do inimigo
se puidesen coordinar, que as súas forzas principais e as
unidades pequenas non puidesen darse apoio recíproco,
que os oficiais e os soldados non puidesen salvarse uns
a outros, que a dirección e os subordinados perdesen os
seus contactos, os soldados se dispersasen sen maneira
de xuntárense e concentrárense e que nos combates se
visen desordenadas as súas formacións.
Cando a situación me é favorable, ataco. Se é desfavorable, deteño as accións.
Alguén podería preguntarme: “Se o exército do inimigo
é numeroso e ademais marcha sobre nós en formación

en lugares wei, cómpre planear e usar as estrataxemas.

ordenada, que método debo adoptar para enfrontalo?” A

Ao chegar a un terreo si, ou fatal, non queda máis

condicións favorables clave do inimigo, de modo que o

alternativa que loitar con coraxe, para poder sobrevivir e
escapar da morte.

miña resposta sería esta: “Conquista antes que nada as
farás actuar segundo os teus designios”.
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Conforme á razón no uso das forzas armadas para a gue-

Levando as túas tropas a situacións en que non teñan

rra, o máis precioso é moverse a gran velocidade. Aprovei-

maneira de fuxir, preferirán morrer a escapar. Se enfrontan

ta as oportunidades cando o inimigo se atopa sen saber

a morte, non haberá obxectivo fóra do seu alcance.

como actuar, segue camiños que para el están fóra do es-

Superiores e subordinados darán o mellor de si. Os

perado e ataca os sitios onde non estea alerta e prevido.

soldados en situación desesperada perden o medo. Se non

Por regra xeral, cando se adopta un método de combate
ofensivo contra un reino, a lei é esta: canto máis profundo
penetre o noso exército no territorio do inimigo e o ánimo
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existe posibilidade de refuxio, permanecerán firmes. Se
están en territorio inimigo, manterán unha fronte forte. Se
non hai outra opción, combaterán con dureza.

dos nosos soldados se vexa máis elevado, o inimigo terá

Polo tanto, aínda que non llelo ordenes, as tropas poden

menos posibilidades de vencer o noso exército.

manterse vixilantes; aínda que non llelo esixas de maneira

Cando consigas cereais e penso en terras ricas e
abundantes, todo o teu exército terá provisións suficientes.
Presta atención aos alimentos e ao descanso das tropas;

forzosa, poden cumprir coas súas tarefas. Aínda que non
llelo pidas, van obedecer e coordinar as forzas; aínda que
non se lles dean ordes, conservarán a disciplina.

organízaas de maneira que non sufran excesivas fatigas.

Prohibe a superstición e elimina as dúbidas dos subalter-

O ánimo do exército pode elevarse para nutrir o espírito e

nos. Entón, ninguén temerá calamidade ningunha ata que

desenvolver o seu vigor. Ao dispoñer das forzas militares,

a mesma morte chegue.

planea e usa trampas para que o inimigo non atope ningún
medio de coñecer as intencións do noso exército.

Que os soldados do noso exército non conten con diñeiro
e bens de sobra, non quere dicir que eles non amen as
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riquezas; que non cheguen á vellez e non teñan medo á morte,
non significa que non desexen ter longa vida.
No momento de promulgar as ordes de combate, as bágoas dos
homes que estean sentados poderán mollar as solapas das súas
armaduras e rodará o choro ao longo do rostro dos que se atopen
deitados. Pero lánzaos a lugares de morte sen camiño posible
para retrocederen, serán tan valentes como os heroes Zhuan
13

Zhu e Cao Gui .
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Quen é hábil en comandar as tropas pode facer que estas sexan
como as serpes shuarian

14

en movemento. Ao golpeárselle na

cabeza, pode mover a cola para salvar a cabeza; cando se lle
golpea na cola, move a cabeza para protexer a cola; se se golpea
no centro, pode mover a cola e a cabeza para salvarse.

Zhuan Zhu e Cao Gui foron dous dos catro máis célebres asasinos da
China antiga. Zhuan Zhu matou ao rei Liao de Wu do Período de Primavera
e Outono para que o príncipe Guang subira ao poder do reino Wu.

13

Fu, un caldeiro

14

Un réptil mitolóxico, combinación de serpe e tartaruga.
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Alguén me preguntará: “Entón, será posible que as tropas
sexan como a serpe shuarian?” A miña resposta é “¡Si!”.
15 2

Miren por exemplo os homes de Wu e de Yue .

Eran inimigos e odiábanse os uns aos outros, pero se
cruzaban o río nun mesmo barco, axudábanse mutuamente
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Polo tanto, o hábil en usar as forzas armadas para a guerra
pode facer que todo o exército una as mans como un só
home. Isto débese a que a situación obxectiva obriga a que
as tropas non actúen de maneira diferente.
Cando se administran os asuntos militares hai que chegar

como se fosen as mans dunha soa persoa.

ata a reflexión serena e tranquila dos plans, tácticas

Polo tanto, é inseguro estabilizar as tropas atando as

disciplina.

rendas do cabalo ou enterrar profundamente as rodas dos
carros para amosar a decisión de combater ata a morte.
O óptimo para que as tropas, tanto os mandos como os
soldados rasos, sexan valentes como un só home, é
educalos cos métodos correctos. A posibilidade de facer
que os soldados, débiles ou fortes, desenvolvan as súas
propias funcións, radica no conveniente aproveitamento
do terreo.

e estratexias, e manexar as tropas con severidade e

O comandante, con falsos informes e aparencias, ha de ser
quen de manter oficiais e soldados na total ignorancia.
Ao cambiar as disposicións dos combates e modificar os
proxectos antes definidos, mantén na ignorancia dos teus
plans ás xentes. Cambia con frecuencia as localizacións
dos cuarteis; realiza as marchas de maneira zigzagueante
para que ninguén poida saber das túas intencións.
Cando un mando principal ordena tarefas aos seus

Dous reinos que existiron na China antiga e que se enfrontaron
en numerosas ocasións.

15

subordinados, debe cortar o camiño do seu retroceso
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como quen retira a escaleira e marcha cando outra persoa
subiu piso arriba.
Cando os mandos ordenan aos soldados e peóns penetrar
profundamente no territorio dun reino deben facerlles
marchar sempre adiante, como unha frecha disparada polo
arco tenso.
Aos soldados e aos peóns hai que tratalos como rabaños
de ovellas, levalos alá e facelos volver aquí sen que eles
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mesmos saiban a onde marchan.
Agrupar todo o exército e colocalo en circunstancias
perigosas: velaí un asunto de primeira importancia ao
dirixir unha tropa.

de estudar, examinar, explorar a conciencia e con gran
minuciosidade cada un destes aspectos.
Esta é a lei dos ataques e combates: canto máis profundamente penetren as nosas tropas en territorio inimigo,
o espírito das mesmas faise máis estable e consolídase;
canto menos profundamente penetren, reláxanse e empreguízanse con máis facilidade.
Ao saír do propio reino e entrar en territorio do reino
inimigo para combater, as nosas tropas atópanse en zonas
arruinadas; as que teñen saídas en todas as direccións
son zonas de fácil comunicación; os lugares situados
no profundo do inimigo son puntos importantes do reino
contrincante; os territorios do inimigo próximos á fronteira

As distintas condicións das nove clases de terreo, os

son zonas de importancia menor; os sitios que por diante

beneficios e danos, as ganancias e as perdas nos ataques,

presentan barreiras e por detrás lugares perigosos son

a defensa, o avance e a retirada, o ánimo distinto dos

terreos cercados; os sitios que non teñen saída son lugares

oficiais e soldados rasos, os de arriba e os de abaixo. Todo

de morte.

iso merece a atención dos mandos. Eles non poden deixar

141

Polo tanto, nos sitios dispersos hai que unificar a vontade

Cando non coñezamos a orientación dos movementos

do exército; nos lugares de importancia menor hai que in-

estratéxicos dos outros reinos, non debemos trabar

terconectar estreitamente as posicións e formacións; nos

amizade nin alianza con eles. Cando non coñezamos ben

sitios de disputa, é necesario que as tropas da retagarda

as montañas, os bosques, as barreiras naturais, lagos,

sigan adiante, moi preto e con rapidez.

lagoas, pantanos, outros terreos ou configuracións, non

Nos sitios converxentes hai que ser prudentes na defensa;
nos de fácil comunicación hai que trabar alianza cos reinos
veciños e consolidala. Cando xa o exército se atope nas zonas
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podemos emprender a marcha. Sen valernos de guías,
non poderiamos conquistar os beneficios que poidan
proporcionar os terreos.

de grande importancia, é imprescindible complementar os

Se dos nove terreos non coñecemos ben un, non poderemos

víveres do exército. Ao pasar por sitios perigosos hai que

facer do noso un exército hexemónico.

atravesalos rapidamente; nos terreos cercados hai que
tapar as fendas; nos sitios de morte débese amosar unha
decisión de loita implacable e combater a risco da vida.

Cando un exército hexemónico ataca un reino grande, é
capaz de facer que nin as forzas armadas nin o pobo civil
do adversario alcancen a gañar o tempo necesario para

Por iso, o ánimo dos soldados e peóns debe ser: a estaren

mobilizárense. Cando a súa potencia militar cae sobre os

cercados, facer o posible por opoñer resistencia; cando a

inimigos, é capaz de facer que os reinos aliados ao inimigo

situación é grave e perigosa veranse obrigados a libraren

non se poidan coordinar e xuntar.

unha batalla a morte. Cando se unen profundamente en
medio dunha situación perigosa, poden obedecer as ordes.

Por iso non é necesario establecer impacientemente
alianzas cos señores feudais doutros reinos. Tampouco
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é imprescindible promover as nosas forzas nos diversos

Só cando o exército se leva a circuns-

reinos; basta con que estendamos as nosas intencións

tancias perigosas, poderá conquistar

estratéxicas e fagamos caer a nosa forza sobre o inimigo

a vitoria despois.

para conquistar as súas cidades e poboacións e arruinar
a capital.
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Por iso, a arte de orientar a guerra
radica en explorar de maneira pru-

Hai que outorgar premios que superen o común, promulgar

dente os intentos estratéxicos do

ordes que rompan coa normalidade e dirixir todo o exército

inimigo, concentrar os efectivos para

como a un só home.

realizar ataques contra os sitios prin-

Hai que ordenar as tarefas de combate, pero nunca dicir
nin explicar as intencións estratéxicas e tácticas. Hai que
confiar as misións perigosas nos propios homes, pero non
sinalarlles con claridade as condicións favorables.
Hai que lanzar os combatentes a lugares cheos de perigo, só
desta maneira se poderá transformar o perigo en seguridade.
Hai que levar os soldados e peóns a lugares de morte e dese
modo poderán pasar dunha situación de morte á de vida.

cipais, marchar mil li intrepidamente,
eliminar os mandos do inimigo. Todo
co obxectivo de vencelo, subxugalo
e conquistar a vitoria empregando de
maneira enxeñosa as forzas armadas.
Polo

tanto,

cando

decidimos

unha acción de guerra, debemos
bloquear os desfiladeiros, eliminar
os testemuños que poidan sinalar o
paso do noso exército, obstaculizar o

Ilustración de dragón

Hu, un bule

tránsito aos mensaxeiros do inimigo; planear dentro do santuario
cada caso unha e outra vez para definir as medidas estratéxicas
decisivas.
Ao ver que nas filas do inimigo aparecen fendas, hai que penetrar
rapidamente aproveitándose da oportunidade.
Ante todo é necesario tomar os sitios clave e estratéxicos do
inimigo, pero non tomar á lixeira a data para a batalla decisiva.
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Hai que romper cos estereotipos establecidos, actuar conforme
aos cambios operados nas filas do inimigo e decidir sobre a acción propia do combate, de maneira flexible.
Por iso, antes de iniciarse a guerra, hai que estar tan despexado
e tranquilo como a mocidade virxe, seducindo os inimigos para
que relaxen a vixilancia e deixen ao descuberto os seus puntos
débiles. Cando se inicie a batalla é necesario entrar en acción
tan rapidamente como os coellos silvestres foxen da trampa,
deixando o inimigo en situación embarazosa, sen tempo nin
posibilidade de opoñer resistencia.
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Ataques con lume

SUN ZI di
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o lume, pode atacarse o inimigo de cinco
maneiras: primeiro, queimando os seus

Ao executar os ataques con lume hai que basearse nos di-

as bodegas das súas provisións; terceiro,

ferentes cambios orixinados e acometer cada vez de ma-

convertendo en fogueiras os seus medios de

neira flexible.

e bens materiais e, quinto, reducindo a cinzas os seus
equipos de transporte, instalacións e vías de comunicación.
Para

16

Yi ou o Zhen, pois por entón os ventos levántanse .

homes e cabalos; segundo, incendiando

aprovisionamento; cuarto, facendo arder os seus arsenais
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atravesa por unha destas catro constelacións: o Ji, o Bi, as

executar

os

ataques

con

lume

Cando se incendien os campamentos inimigos deben
enviarse forzas a tempo para coordinar as accións no
exterior.

necesítanse

determinadas condicións e materiais ígneos nas épocas de
paz. O tempo debe ser seco. Os ataques con lume deben
executarse nos tempos adecuados e os días propicios.
Entendo por tempo adecuado aquel en que o clima é
moi seco e por días propicios os momentos en que a lúa

16
As constelacións chinesas agrúpanse en 31 rexións ordenadas
á súa vez en tres recintos e vinte e oito casas. Os tres recintos
ocupan a área que comprende o Polo norte celeste. As vinte
e oito casas acaparan a rexión zodiacal e poden considerarse
equivalentes aos doce signos do zodíaco. Estas vinte e oito casas
fan referencia ás fases do mes lunar mais que á posición do sol ao
longo do ano. Ji ten o seu correspondente occidental en Saxitario;
Bi é Pegaso; Yi é Corvus. Zhen é tamén Corvus.
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Se o lume se levantou no campamento dos inimigos, pero
estes permanecen serenos, debe terse suma prudencia
e non enviar de inmediato as forzas para atacar. Cando
o lume se atope no seu apoxeo, será necesario tomar a
decisión conforme ás circunstancias. Se estas permiten o
ataque, hai que atacar; do contrario hai que absterse.
Pódese prender lume por fóra, e nese caso non se
debe esperar a reacción do interior. Basta con atacar
oportunamente.
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inundacións pode intensificar a súa
arremetida. A auga pode illar as filas
inimigas, pero é incapaz de aniquilar
os materiais bélicos e as provisións do
adversario.
Todo o que conquistase a vitoria nos
combates, tomase posesión de terras,

Cando se prende o lume e é atizado polos ventos favorables,

tomase cidades e poboacións, pero

non se debe atacar o adversario co vento de fronte.

resulte incapaz de aproveitar os froitos

Cando o vento sopra de día, durante moito tempo, na noite
amainará.
Un exército debe comprender como aplicar con flexibilidade
o lume nos ataques segundo os climas ou estacións e
comezar os incendios no momento propicio.
O resultado é evidente cando o ataque do exército se
apoia con lume. Cando o exército apoia o seu ataque con

da súa acción bélica, atoparase en
perigo: malgastou o tempo e os recursos
financeiros e militares.
Por iso din que un soberano intelixente
reflexiona acerca dos seus proxectos
con

toda

severidade

e

prudencia,

mentres que os mandos intelixentes
deben executalos a conciencia.
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Asento do biombo en forma
de tigre devorando un veado,
con incrustacións de fíos de
ouro e prata. Período dos
Reinos Combatentes.

Cando a situación non sexa favorable para o Estado, non
se debe entrar en acción. Se non se ha de conquistar a
vitoria non se deben enviar as forzas a combater. Só se
librará o combate se a situación é perigosa e o esixe.
Un soberano real non debe iniciar unha guerra por un
enfado pasaxeiro ou un arrebato de furia, nin os mandos
deben esixir a loita irritados pola ira do momento.
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Úsanse as forzas armadas para combater só cando iso
corresponde aos intereses do Estado e deben suspenderse
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as accións cando a acción non o beneficia.
A indignación pode transformarse de novo en alegría e do
furor pode pasarse á rexouba, pero un reino extinguido non
pode renacer nin os mortos resucitar.
Por iso, ante unha guerra, o soberano sensato debe actuar
con suma prudencia, os mandos sabios e excelentes deben
estar sempre vixilantes e alerta. Este é un principio que
protexe o Estado e mantén íntegro o seu exército.

Asento de bronce Jiangu da tumba de Zenghou Yi, período dos Reinos Combatentes.

O aproveitamento das espías

SUN ZI di

C

ando se han de mobilizar cen mil efectivos
para unha marcha de mil li, os gastos do
17

pobo e do reino ascenden a mil jin de ouro;
reinan o caos e a inseguridade tanto na
fronte como na retagarda, os homes do pobo

ocúpanse en servizos obrigatorios, os peóns encargados
de gardar as fronteiras fatigaranse en mobilizacións e a

158

ningunha maneira se poden considerar como unha axuda
para o rei nin poderán facerse coa vitoria.
Xusto porque os soberanos sensatos e os mandos
intelixentes coñecen de antemán a situación do inimigo,
eles poden vencelo e conquistar méritos sobresalientes
cada vez que se empeñan nunha lide.

suma de setecentas mil familias non poderá dedicarse ás

Para coñecer anticipadamente esa información non valen

labranzas normais.

as pregarias ante os demos nin as divindades, tampouco
a semellanza con casos do pasado, ou os movementos do

Cando as partes se empeñan durante anos nunha

sol, a lúa e as constelacións; é mester obtela por boca de

rivalidade, fano para decidir o triunfo nun día. Mais, o

quen coñecen a situación do contendente.

que escatima recompensas, se nega a outorgar cargos,
prebendas ou unhas cantas pezas de ouro e lle doe usar con
xenerosidade os axentes secretos e espías, descoñecerá
ata a situación do adversario e fracasará. Semellantes
individuos carecen por completo de benevolencia e de

Hai cinco clases de espías aproveitables: xiang jian ou
locais, nei jian ou internas, fan jian ou dobres, si jian ou
condenadas e sheng jian ou sobreviventes. Empregar
estas cinco clases de espías a un tempo sen que o inimigo
saiba das súas actividades, o cal é un método misterioso
de aproveitamento, é o mais valioso tesouro en mans dun
soberano para vencer os seus rivais.

17

Jin é a denominación da unidade monetaria da época.
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Por espías locais enténdense as nativas do reino inimigo que

máis premios que as espías, ningún asunto debe ser máis

están ao noso servizo.

secreto que o relacionado coas espías.

As espías internas son aqueles funcionarios da parte inimiga,

Quen non sexan moi sensatos e sabios non poden valerse de

pero á nosa disposición.

espías; quen non sexan bondadosos e xenerosos non poden

As espías dobres son os axentes secretos do inimigo dos cales
nos valemos para os nosos beneficios.
Son as espías condenadas ou liquidables aquelas que crean
informacións falsas, transmitidas polos nosos axentes
160

secretos internados no campo inimigo aos axentes do

dirixir espías; quen non sexan minuciosos e ben calculadores
non poden discernir as informacións verídicas proporcionadas
por espías.
¡Delicado asunto! ¡Moi delicado! Non hai ningún momento nin
lugar onde non se poida usar espías.

adversario, co fin de que o exército contrincante sexa

Se antes de comezar a traballar as espías, a noticia xa se

enganado; e en caso de seren descubertos os seus actos, as

difundiu, tanto as mesmas espías como quen oíron os segredos

nosas espías poden ser castigadas a morte.

deben ser castigados a morte.

Por axentes secretos sobreviventes enténdense aqueles

Cando se quere atacar as tropas do adversario, conquistar e

homes que tras a exploración e cumpridas as misións volven

ocupar fortalezas do mesmo ou asasinar os seus funcionarios,

con vida para informaren da situación do inimigo.

é imprescindible coñecer con anticipación os mandos desas

Por iso nas relacións íntimas no seo do exército, non as hai
máis próximas que as dadas ás espías: Ninguén pode recibir

tropas, os nomes das persoas da súa confianza e sentinelas,
os gardiáns das portas, os hóspedes e subalternos. As nosas
espías deben recibir ordes de pescudar todo iso con claridade.
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Hai que facer indagacións e descubrir as espías inimigas

A fundación da dinastía Zou debeuse a que o Mestre

que se puidesen infiltrar no noso exército, subornalas,

Estatal Jiang Shang estivera na corte da dinastía Shang

agasallalas con grandes regalos, atraelas e educalas

como funcionario e polo tanto coñecía moi ben a situación

para logo soltalas. Así, ao seu regreso poderemos usar

interna dese goberno. En consecuencia: un soberano

esas espías dobres. Para coñecer a situación do inimigo

sensato e intelixente e os mandos sabios e aptos son

podemos aproveitar as espías dobres, as espías locais e

hábiles para valerse de homes sabios e sobresalientes

as espías internas. Para coñecer a situación do inimigo a

como axentes; sen lugar a dúbidas, alcanzarán grandiosos

través das espías dobres, podemos facer que as espías

méritos. Este é un paso moi importante no uso das forzas

condenadas transmitan informacións falsas ao inimigo.

armadas. Todo exército debe apoiarse nas informacións

Coñecendo a situación do inimigo a través das espías

sobre o inimigo proporcionadas polos coñecedores para

dobres, poderán regresar as nosas espías sobreviventes

decidir respecto á acción militar.

e informarnos sobre a situación do inimigo con tempo
anticipado. O uso destas cinco clases das espías débeo
saber e manexar o soberano. A clave para coñecer as
circunstancias radica en aproveitarse das espías dobres;
por iso, non se pode prescindir de outorgarlles un trato
excelente.
O nacemento e a prosperidade da dinastía Shang debeuse
a que Yi Zhi, o seu primeiro ministro, fora cortesán na
dinastía Xia e coñecía a situación interna dese réxime.

Moedas de bronze utilizadas no período dos Reinos Combatentes
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