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Prefácio à edição brasileira
A Guerra Civil Espanhola situa-se entre 1936 e 1939;
o presente documento foi publicado na Revista Solidarity,
Londres, 1975, cidade onde adquiri exemplar do mesmo, no
ano de 1992.
Da primeira tentativa de tradução, entre idas e vindas,
submergindo por longos períodos para, emergindo, contatar a autora, sempre gentil e atenciosa, disposta ao diálogo,
nunca deixando de atender aos meus contatos, ...mais de
duas décadas se passaram.
Por que o interesse? Porque faz parte do meu caminho, desde quando estudante na Fundação Getúlio Vargas,
São Paulo, na década de 80. O anarquismo, seus ideais, ressoam na minha história de vida.
Emergi, recentemente, ao som de músicas da Guerra
Civil Espanhola que ouvia em companhia de Maria Eliza,
“Tatita”, minha esposa, quem me “cutucou”.
Este texto encanta.
É um texto formador. A exposição e a análise do desenrolar dos acontecimentos pela autora vão ao encontro
do slogan adotado pelo Radical History Network, grupo ao
qual Liz Willis vai se juntar anos mais tarde, “celebrate our
History, avoid repeating our mistakes” - “celebrar a nossa
História, evitar a repetição de nossos erros”.
Tratando-se de edição impressa em língua portuguesa,
no Brasil, sem mesmo beirar o assunto, não posso deixar
de citar os brasileiros que participaram da Revolução Civil
Espanhola e assim estimular o estudo e a pesquisa por parte
dos interessados.
Sirvo-me, para tanto, de artigo intitulado Brasileiros
na Guerra Civil Espanhola: Combatentes na Luta contra
o Fascismo do Diplomata Paulo Roberto de Almeida, para
a Revista de Sociologia e Política (UFPR, 1999): Alberto
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Bomilcar Besouchet, Apolônio Pinto de Carvalho, Joaquim
Silveira dos Santos, José Homem Correia de Sá, David Capistrano da Costa, Enéas Jorge de Andrade, Nelson de Souza Alves, Roberto Morena, Dinarco Reis, Delcy Silveira,
Eny Antonio Silveira, Nemo Canabarro Lucas, José Gay da
Cunha, Hermenegildo de Assis Brasil, Carlos da Costa Leite, Homero de Castro Jobim. 1
Às notas de rodapé do texto original foram incorporadas outras, com a devida licença da Autora, no intuito de
orientar o público leitor, na atualidade, sobre as pessoas,
instituições e os acontecimentos retratados.
Ofereço esta tradução às mulheres que na lide diária
criam verdadeiros maquis da resistência à opressão, pela
dignidade da pessoa humana.
À Liz Willis, grato por 25 anos de paciência e incentivo.
À Maria Eliza, companheira de caminhada para um
destino sempre em construção há 25 anos, com todo o meu
amor.
Jaboticabal, 31 de agosto de 2017
Alexandre Penteado Villar Félix

15HYLVWDGH6RFLRORJLDH3ROtWLFDQ-81UHYLVWDVXISUEU
UVSDUWLFOHYLHZ
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Liz Willis juntou-se aos estudantes da Campaign for Nuclear Disarmament - CND, na
Universidade de Aberdeen, Escócia, em meados da
Década de 60, e foi membro ativo da ala jovem da
CND na cidade, movendo-se com outros em direção ao anarquismo e, mais tarde, do socialismo
libertário como defendido pelo Solidarity, grupo
de socialistas libertários surgido na Grã Bretanha
no ano de 1960.
Em Belfast, Irlanda do Norte, de 1968 a
1970, envolveu-se com o movimento dos direitos
civis e passa a escrever para a Revista do grupo
Solidarity, de nome homônimo, juntando-se ao
mesmo em Londres, Inglaterra, em 1971.
Outro envolvimento político deu-se com a
Polish Solidarity Campaign, campanha britânica
de solidariedade ao Solidarity polonês, federação
sindical polonesa, no início dos anos 80, e da Medical Association for the Prevention of War por
volta do ano de 1983, mais tarde incorporada ao
Medact 2
Liz Willis faz parte do Conselho Editorial da
Revista Medicine Conflict and Survival 3 e é sua
contribuinte frequente. Nos últimos anos, outro
foco principal tem sido o Radical History Network 4,
baseado no norte de Londres.
2 MedactRUJDQL]DomREULWkQLFDGHSUR¿VVLRQDLVGHVD~GHFRPDPLVVmRGH
PRELOL]DU DSRLDU H RUJDQL]DU RV SUR¿VVLRQDLV GH VD~GH SDUD VHUHP DJHQWHV
VRFLDLVPDLVH¿FD]HVSDUDDPXGDQoDVRFLDO)XQGDGDQRDQRGHFRPD
junção da Medical Association for the Prevention of War DQRGHIXQGDomR
 HGDMedical Campaign Against Nuclear Weapons DQRGHIXQGDomR
 e¿OLDGDjInternational Physicians for the Prevention of Nuclear War
,331:3UrPLR1REHOGD3D]QRDQRGHPHGDFWRUJ
30HGLFLQH&RQÀLFWDQG6XUYLYDOUHYLVWDLQWHUQDFLRQDOWULPHVWUDOVREUHRV
DVSHFWRVVDQLWiULRVGDYLROrQFLDHGRVGLUHLWRVKXPDQRVHGLWDGDSHORMedact
H,331:)XQGDGDHPLQLFLDOPHQWHVRERWtWXORGHMedicine and War
PHGDFWRUJUHVRXUFHVPFV
4 Radical History Network ³EORJ´SDUDJUXSRVGHKLVWyULDUDGLFDOSXEOLFDUHP
UHVHQKDV UHODWyULRV H DUWLJRV VREUH GLYHUVRV DVSHFWRV GD KLVWyULD UDGLFDO
H DQXQFLDUHP UHXQL}HV H DWXDUHP FRPR IyUXP GH GLVFXVVmR SDUD DTXHOHV
LQWHUHVVDGRVQDKLVWyULDUDGLFDO)XQGDGRQRDQRGHUDGLFDOKLVWRU\QHWZRUN
EORJVSRWFRP
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Considerações iniciais
Até certo ponto, esta é uma tentativa claramente artificial de se tentar individualizar o papel das mulheres numa
série de eventos históricos. Há razões, no entanto, do porquê de esta tentativa ser feita. É porque não se assume que
quando os historiadores escrevem sobre o “povo” ou os
“trabalhadores”, eles interpretam as mulheres como uma
extensão dos homens.
Só recentemente é que a participação das mulheres na
história começou a ser estudada com a devida atenção para
os papéis que estas assumem 5, lembrando que constituem
aproximadamente metade da população, em todos os níveis
sociais.
Na obra The Revolution and the Civil War in Spain
(Faber & Faber, 1972), Pierre Broué e Emile Temime afirmam que a participação das mulheres na Revolução Espanhola de 1936 foi maciça e geral, tomando isto como um
índice de quão profunda foi a mesma.
Infelizmente, detalhes a respeito são escassos em qualquer parte do livro, mas as fontes nele indicadas permitem
a visualização de alguns quadros possíveis de serem conectados entre si.
No processo de examinar como as mulheres lutaram
e o que realizaram e como as suas consciências se desenvolveram num período de intensas mudanças sociais, esperamos poder tomar contato com as muitas facetas daquela
situação. Qualquer conclusão que emergir certamente terá
relevância para os libertários e para o movimento feminista
nos dias atuais.
5%RQVH[HPSORVQHVWHFDPSRVmR(GLWK7KRPDVThe Women Incendiaries
1HZ<RUN/RQGRQ VREUHD&RPXQDGH3DULVH6KHLOD5RZER
tham, Women, Resistance and Revolution.
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Antecedentes
As condições de vida das mulheres espanholas até
1936 eram opressivas e repressivas ao extremo; o trabalho
era pesado, com longas jornadas e muito mal pagas 6. Quando se introduziam melhorias não eram, muitas das vezes,
benéficas a elas.
Números do Instituto de Reformas Sociais (citados em
The Spanish Revolution. Payne, S. G., Weidenfeld & Nicolson, 1970) mostram que na década de 1913/22, o salário
dos homens aumentou cerca de 107,10% e o das mulheres,
67,90%, enquanto que o custo de vida roçou os 93% de
aumento.
Quando, em 1931, a República estabeleceu jornada de
oito horas de trabalho, significou, na prática, que os homens
estavam liberados para se reunirem, “fofocar”, ao passo
que as esposas deveriam retornar para casa às 17 horas,
preparar a refeição e lavar as roupas das crianças, como
disse um camponês com quem Arthur Koestler conversou
na Prisão de Sevilha.
Reformas mínimas, incluindo-se o auxílio-maternidade, tinham, entretanto, sido introduzidas e constavam dos
programas dos grupos mais progressistas. Politicamente, a
Constituição Republicana de 1931 trouxe o direito de voto
para ambos os sexos a partir dos 23 anos, algo radical para
o tempo e o lugar.
Tem-se dito (Freedom’s Battle. Vayo, Alvarez Del) que
o voto feminino simplesmente duplicou o poder do marido
6$UWKXU.RHVWOHULQGLFDFRPRVHQGRGHSHVHWDVDPpGLDGLiULDGRVDOiULR
GHXPWUDEDOKDGRUDJUtFRODPDVFXOLQR 6SDQLVK7HVWDPHQW*ROODQF] 
HGHPHWDGHGHVWDSDJDSDUDTXHDVPXOKHUHVWUDEDOKDVVHPGRQDVFHUDRS{U
GRVRO %XUQHWW %ROORWHQ 7KH *UDQG &DPRXÀDJH 1HZ<RUN   FLWD R
H[HPSORGHXPDYLODGH6HYLOKDRQGHDVPXOKHUHVFROKLDPJUmRGHELFRGDV
KRUDVGDWDUGHDWpDPHLDQRLWHJDQKDQGRSHVHWD
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ou do padre confessor. Mas, a situação estava se modificando; a República trouxe medidas na área da educação e
secularização, bem como providências para o divórcio se
“por justa causa”.
A despeito do peso da inferioridade internalizada debaixo do qual elas trabalhavam, muitas mulheres começaram a envolver-se ativamente na política 7.
Do lado libertário, o forte movimento anarquista incorporou certa consciência da necessidade de se conceberem diferentes formas de relacionamentos entre as pessoas a abolição do casamento legal ao menos constava da pauta.
No entanto, apesar de difícil de avaliar quão profunda
era a introjeção dessas mudanças de atitudes em suas vidas
pessoais, parece que o problema particular das mulheres
não era assunto prioritário 8.
De fato, não era assunto prioritário de ninguém.
Margarida Nelkin, uma socialista que veio a tornar-se
Deputada nas Cortes (Legislativo Espanhol), escreveu a respeito em The Social Condition of Women in Spain (Barcelona, 1922) e em Women in lhe Cortes (Madrid, 1931);
havia um movimento pelos direitos das mulheres no início
do Século XX, mas com uma orientação nitidamente reformista e carreirista, com base nas profissões destinadas
às mulheres.

7 8P GRV PXLWRV ³LQFLGHQWHV´ QR FRPHoR GRV$QRV  IRL R DVVDVVLQDWR GH
-XDQLWD5LFRXPDMRYHPVRFLDOLVWDSRU3LODU3ULPRGH5LYHUD ¿OKDGRGLWDGRUHP
IXQomRHLUPmGHXPOtGHUIDODQJLVWD &HUFDGHPLOSHVVRDVFRPSDUHFHUDPDR
IXQHUDO(PMXQKRGH'RORUHV,EjUUXULIRLXPDGRV'HOHJDGRVGR3DUWLGR
&RPXQLVWDQDV&RUWHV6XDDXWRELRJUD¿D 7KH\6KDOO1RW3DVV1HZ<RUN 
GiGHWDOKHVGDVDWLYLGDGHVSROtWLFDVGDVPXOKHUHVHVSDQKRODV³Contra a Guerra e
o Fascismo´HPRUJDQL]Do}HVRULHQWDGDVSHOR3DUWLGR&RPXQLVWD
88PDLPSUHVVmRVREUHDVDWLWXGHVDQDUFRVLQGLFDOLVWDVSDUDFRPDVPXOKHUHV
pYHLFXODGDQDQRYHOD6HYHQ5HG6XQ'D\VSRU6HQGHU5DPRQ-3HQJXLQ
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Para os anarquistas, programas mínimos ou transitórios estavam mais ou menos fora de questão. O foco
da atenção era a revolução social. Infelizmente, qualquer
discussão teórica a respeito do que tal revolução poderia
significar era posta de lado a favor da suposição de que
tudo aconteceria espontaneamente, da melhor maneira
possível.
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A revolução
Na resposta à insurreição militar de 18 de julho de
1936 contra a República havia, na verdade, um poderoso
elemento de espontaneidade. Os eventos surpreenderam os
partidos e seus líderes, incluindo-se aqueles militantes na
Confederação Nacional do Trabalho - CNT, e na Federação
Anarquista Ibérica - FAI. Um desses, Federica Montseny,
aludia mais tarde que “A revolução todos a desejávamos,
mas, não para tão já”.
As mulheres desempenharam papel ativo. Na visão de
Alvarez Del Vaio, elas foram decisivas na reação ao levante
formando a coluna vertebral da resistência. Broué e Temime
contaram-nos que elas estavam presentes em todas as partes: nos comitês e milícias, bem como na frente de combate.
Nas primeiras batalhas da Guerra Civil Espanhola, lutaram ao lado dos homens como era de se esperar 9.
Elas eram necessárias e naturalmente envolvidas no
desenrolar da revolução social, nos Coletivos aonde se estabeleciam, no campo ou na cidade, após a fuga de seus
administradores e proprietários.
Isto implica mudanças nos seus estilos de vida, no grau
de alienação do trabalho e no lazer, se é que tinham algum
lazer, nas suas formas de pensar, nas atitudes dos outros
para com elas. Porém, a transformação nas relações sociais,
particularmente no status das mulheres na comunidade, estava longe do ideal, mesmo nas áreas onde os libertários
tinham um controle maior de suas próprias condições de
vida.

9 2UZHOO *HRUJH Homage to Catalonia *ROODQF]   S  (GLo}HV
3HQJXLQ
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Exemplo da contínua inferioridade de suas posições é
dado pelas estatísticas dos pagamentos nos Coletivos, frequentemente pagas num nível menor que os homens 10:
x No comércio de retalhos de Puigcerda, os homens
ganhavam 50 pesetas por semana contra 35 pesetas para as mulheres;
x No Coletivo Agrícola de Segorbe, os homens ganhavam 5 pesetas por dia em comparação com as 4
pesetas pagas às mulheres solteiras e 2 pesetas para
as mulheres casadas;
x Em Muniesa, os homens recebiam 1 peseta por dia,
as mulheres recebiam 75 cêntimos e todos aqueles
abaixo dos 10 anos, 50 cêntimos 11.
Muitos dos Coletivos Agrícolas concordaram a respeito de um “salário-família”, que variava de acordo com o
princípio de “para cada um, de acordo com as suas necessidades”.
Uma família onde homem e mulher, os dois trabalhassem, sem filhos, poderia receber 5 pesetas por dia de serviço,
enquanto que uma família onde somente o homem era visto
trabalhando para o Coletivo e sua mulher tinha de cuidar
de 2, 3, 4 crianças, talvez recebesse 6, 7, 8 pesetas por dia de
serviço, respectivamente 12.

10 *DVWRQ /HYDO HVWLPRX TXH DV PXOKHUHV FRQVHJXLVVHP LJXDO SDJDPHQWR
HPFHUFDGHPHWDGHGRV&ROHWLYRVH[WUDtGRGH(GLo}HV'ROJR൵Espagne
/LEHUWDLUH LQ 7KH$QDUFKLVW &ROOHFWLYHV :RUNHUV¶ 6HOI0DQDJHPHQW LQ WKH
6SDQLVK 5HYROXWLRQ  )UHH /LIH (GLWLRQV 1HZ <RUN   XPD
LPSRUWDQWHFROHomRGHPDWpULDVVREUHRDVVXQWR
11)LJXUDHP%URXpH7HPLPH7KH5HYROXWLRQDQGWKH&LYLO:DULQ6SDLQ
12,ELGHPFLWDQGR/HYDO
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De acordo com Hugh Thomas 13, havia em muitos lugares uma escala de pagamentos diferenciados para maridos
e esposas trabalhadoras, para filhos menores e inválidos que
trabalhassem, e para bacharéis, viúvas e casais aposentados.
Estas variações podiam ir de 4 a 12 pesetas por dia.
Algumas vezes, certas categorias de mulheres eram bem pagas; em Villaverde, viúvas eram pagas no mesmo nível de
um bacharel, mais um auxílio no caso de ter filhos. De outro
lado, bacharéis tinham geralmente livre acesso ao restaurante comunitário enquanto que os demais pagavam 1 peseta.
A idéia de uma escala de salários diretamente discriminatória contra as mulheres não é, então, a mesma para
todos os casos; mas, há evidências de uma postura comum,
baseada no conceito da família patriarcal, segundo a qual
às mulheres não se fazia necessária uma igualdade salarial.
As opiniões dos observadores libertários diferem
quanto a esta questão.
José Peirats considerou que o salário-família foi a maneira encontrada de agregar o desejo de privacidade com
um estilo de vida mais íntimo. H.E. Kaminski adotou uma
linha mais dura ao afirmar que o salário-família punha o
mais oprimido dos seres humanos na Espanha, as mulheres,
sob o controle dos homens. Ele utilizou isto como prova
para explicar que o comunismo-anarquista da Vila de Alcora tinha “adquirido a sua natureza devido ao atual estado
das coisas” 14.
Como uma medida da reforma social, o novo sistema
de pagamento tinha aspectos positivos; no mínimo, o direito das mulheres aos meios de subsistência, quaisquer que
13 Anarchist Agrarian Collectives in the Spanish Civil War in &DUU
5D\PRQG7KH5HSXEOLFDQGWKH&LYLO:DULQ6SDLQ /RQGRQ 
14$PERVRVHVFULWRUHVHVWmRHQWUHDTXHOHVDSUHVHQWDGRVHP$QDUFKLVW&RO
OHFWLYHV :RUNHUV¶ 6HOI0DQDJHPHQW LQ WKH 6SDQLVK 5HYROXWLRQ (GLo}HV
'ROJR൵
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fossem as suas funções na sociedade, foi reconhecido tanto
quanto o foi o das crianças.
Peirats nos conta que, no campo, as donas de casa não
eram obrigadas a trabalhar fora, exceto quando absolutamente necessário (trabalhadores extras poderiam ser convocados pelo pregoeiro 15 em caso de necessidade), e as mulheres grávidas tratadas com especial consideração. Filhas
de pais lavradores não eram forçadas a prestar serviço nas
cidades ou noutras regiões por muito tempo; cobertas pelo
salário-família, muitas destas jovens trabalhavam como
voluntárias fazendo uniformes, lembrando-se que o valor
dos salários não era naquele momento um assunto tão vital
para os trabalhadores.
A situação permitia certo grau de flexibilidade, possibilitando mais escolhas que antes, a despeito de uma contínua divisão do trabalho que assinalava a todas os seus
deveres de mulheres. Talvez o principal fator redutor da
alienação do trabalho pago (para o ideal anarquista de uma
sociedade livre do dinheiro não se achou nada mais prático,
devido à limitada e fragmentada natureza da Revolução) foi
a chance de participar na tomada de decisões nos Coletivos.
A política e a prática de cada Coletivo seriam decididas por
uma Assembleia Geral que geralmente elegia um Comitê
Administrativo.
Até que ponto as mulheres estavam realmente envolvidas na determinação de suas condições de vida é algo
incerto. Hugh Thomas concluiu que “Isto não é claro, se
todos os membros do Coletivo estavam incluídos, mesmo
as mulheres e, de algum modo, as crianças trabalhadoras;
ou, mais provável, somente dos homens era esperada a participação”.
15 1RWDGRLQJOrVtown crierUHIHULQGRVHDTXLDSHVVRDHPSUHJDGDSRUXP
&RQVHOKRGDFLGDGHSDUDID]HUDQ~QFLRVS~EOLFRVQDVUXDVOLYUHWUDGXomR
DGDSWDomR±:LNLSpGLD
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Uma séria acusação aos Coletivos se aceita literalmente, mas Thomas, tateando em busca de uma suspeita para
censurar aos libertários, não é o interprete mais confiável.
Gaston Leval, no seu Collectives in the Spanish Revolution (traduzido por Vernon Richards, Freedom Press,
1975, p. 207-213), relata uma assembleia em povoado na
qual compareceram “cerca de 600 pessoas, incluindo mais
de 100 mulheres, moças e algumas crianças”. Das discussões
constava proposta para “organizar uma oficina de trabalho
onde as mulheres pudessem trabalhar ao invés de desperdiçarem o tempo fofocando pelas ruas. As mulheres riram, mas
a proposta foi aceita”. Discutiu-se, também, “a nomeação de
novo diretor do hospital” (e descobrimos que a diretora é
uma mulher, algo bastante incomum). Ele recorda o amplo
envolvimento e interesse nas discussões para que “ninguém
parta antes do final... Nenhuma mulher ou criança foi dormir”. Mulheres podiam geralmente estar presentes, mas não,
necessariamente, em pé de igualdade com os homens.
Ainda assim, Thomas notou a “… ausência de todo
o complicado aparato da Igreja Católica tradicional e de
todas as coisas que se foram com isto” (tal como a subordinação das mulheres) como fator que susteve uma contínua
animação por parte da vasta maioria dos trabalhadores.
Preconceitos sobre a função feminina e a feminilidade não
foram, é claro, abandonados da noite para o dia.
Leval nos escreve sobre mulheres negociando provisões, lojas de roupas produzindo vestimentas da moda para
mulheres e meninas, as moças sendo ensinadas a coser roupas para seus futuros filhos, entre outras inquestionáveis reflexões sobre “o atual estado das coisas”. No entanto, uma
impressão positiva sobre significativas mudanças nas atitudes e na atmosfera social em geral é notada e comunicada
por muitos observadores de primeira mão.
21

No início de agosto de 1936, Franz Borkenau 16 notou
uma autoconfiança entre as mulheres em Barcelona, fato
inusitado para as espanholas quando em público. As jovens
milicianas invariavelmente vestiam calças, algo impensável
algum tempo antes; mas, mesmo quando armadas, eram
ainda acompanhadas, ao contrário das voluntárias de outras nacionalidades.
Em Madri, ele observou uma mudança visível na situação das mulheres: jovens trabalhadoras eram vistas às
centenas, talvez milhares, fazendo coletas para a International Red Help 17. Descreve como elas se aproveitavam
disto, obviamente, dado que para muitas era a primeira
vez que apareciam em público, subindo e descendo as ruas
aos pares, indo a elegantes restaurantes e conversando com
desenvoltura com estrangeiros e milicianos.
Mesmo assim e a despeito de murmúrios ocasionais de
outros comentaristas sobre “promiscuidade”, considerou
que havia uma ausência geral de qualquer mudança profunda na vida sexual, menos que na (Primeira) Grande Guerra.
Havia, ao menos, uma tendência para dispensar ou
simplificar as formalidades legais. No lugar do casamento,
os anarquistas eram a favor da união livre baseada no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada. O vínculo entre amantes foi, muitas vezes, considerado como equivalente ao enlace matrimonial.

16%RUNHQDX7KH6SDQLVK&RFNSLW )DEHU 
17 1RWD7UDWDVHGDInternational Red AidIXQGDGDHPHPUHVSRVWD
j GLUHWLYD GR  &RQJUHVVR 0XQGLDO GD &20,17(51 RUJDQL]DomR
LQWHUQDFLRQDOFRPRSURSyVLWRGHUHXQLURVSDUWLGRVFRPXQLVWDVGHGLYHUVRV
SDtVHV ³SDUD DX[LOLDU QD FULDomR GH RUJDQL]Do}HV DQJDULDU GRQDWLYRV H GDU
DSRLR PRUDO D WRGRV RV FDWLYRV GR FDSLWDOLVPR QD SULVmR´  OLYUH WUDGXomR
DGDSWDomR:LNLSpGLD
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Nos Coletivos, de acordo com Leval, a cerimônia
para o casamento legal persistiu porque as pessoas aproveitavam-no como uma ocasião festiva. Os companheiros
seguiam os procedimentos e depois destruíam as provas
documentais.
Os Coletivos incorporaram suas próprias pressões
para conformarem-se, não somente em matéria de trabalho, o qual esperado ser levado a sério, mas, também,
em relação às questões sexuais. As pessoas que se casavam
eram frequentemente agraciadas com presentes, suplementação salarial e ajuda com habitação; por outro lado, o
Coletivo tinha o poder de negar privilégios, tais como os
meios para viajar até a cidade se o propósito fosse considerado inapropriado.
Kaminski, falando sobre o Comitê de Alcora, descreve-o como que exercendo o papel de chefe de família.
Ele cita um membro do Coletivo como dizendo: “Não há
dinheiro para vice”.
A sobrevivência das atitudes tradicionais incluía a
curiosa afirmação em alguns Coletivos de que refeitórios
separados eram necessários para homens e mulheres, pois
assim o requeria a dignidade humana.
A segregação sexual era praticada nas casas para
crianças abandonadas em Madri, onde os meninos eram
alojados, alimentados e educados por staff de professoras
no Palace Hotel e as meninas em outro edifício.
Apesar de todas as limitações, a Revolução Espanhola nesta sua primeira fase trouxe novas possibilidades
para as mulheres nas zonas não capturadas pelos Nacionalistas e funcionou como elemento de liberação pessoal para muitas.
Um grupo que pretendia atuar dentro de uma perspectiva libertária na ocasião foi Mujeres Libres.
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Pelo fim de setembro de 1936, abrigavam diversas seções de trabalho: transportes, serviços públicos, enfermagem, vestuário, brigadas móveis para não-especialistas e
brigadas capazes de substituírem os homens necessários na
guerra 18 19.
A Federação desenvolveu-se, organizada para as
mulheres darem a máxima contribuição qualquer que fosse
o trabalho a ser feito. Seus membros viam-se como tendo
importante função educacional, trabalhando para emancipar as mulheres da tradicional passividade, ignorância e exploração que as escravizavam e para um real entendimento
entre homem e mulher, que poderiam trabalhar juntos sem
se excluírem mutuamente.

185HODWyULRGRJUXSRMujeres LibresGH0DGULGHP6SDLQDQGWKH5HYROXWLRQ
RTXDOLQFOXLGHFODUDo}HVGHVXDVSRVLo}HV0DLVLQIRUPDo}HVGR
JUXSR VmR GDGDV QR DUWLJR GH 7HPPD ) .DSODQ ³6SDQLVK $QDUFKLVP DQG
Women’s Liberation´ -RXUQDORI&RQWHPSRUDU\+LVWRU\9ROQ 
XPDFRQWULEXLomRDOWDPHQWHUHOHYDQWHSDUDRDVVXQWRWUDWDGRQHVWHSDQÀHWR
 1RWD R WH[WR RULJLQDO SXEOLFDGR LQIRUPDYD abrigavam sete seções...,
e, não, ...abrigavam diversas seções...  (P FRUUHVSRQGrQFLD GDWDGD GH
SDUDHVWHWUDGXWRU/L]:LOOLVGLVFXWHDTXHVWmRGRQ~PHURGHVHWH
VHo}HVGHWUDEDOKRLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGDHLQIRUPDTXHWDQWRSRGHWHURFRU
ULGRHUURGHWUDQVFULomRRXLQFRQVLVWrQFLDQRVGDGRVSHVTXLVDGRVFRPRSRU
H[HPSORGHDV³brigadas capazes de substituírem os homens necessários na
guerra´VHUHPFRPSRVWDVSRUGXDVVHo}HVGHWUDEDOKR$SHVTXLVDUHDOL]DGD
SDUDVROXFLRQDUDTXHVWmRFRQVWDWRXTXHKDYLDR¿FLQDVGHWUDEDOKRSDUDYiULRV
WLSRVGHDWLYLGDGHVFRPRRFRPpUFLRHDVYROWDGDVjPHWDO~UJLFDQRWDGDPHQ
WHSDUDRHVIRUoRGHJXHUUDGHSURGXomRGHPDWHULDOEpOLFRHDGHSHQGHUGD
UHJLmRRQGHR0RYLPHQWRVHRUJDQL]DYDQRPHLRXUEDQRRXUXUDO2SWRX
VHDVVLPQHVWDWUDGXomRFRQIRUPHRULHQWDomRGDSUySULDDXWRUDQDUHIHULGD
FRUUHVSRQGrQFLDSRULQGLFDUDH[LVWrQFLDGH³diversas seções de trabalho´
,PSRUWDQWHUHJLVWUDUTXHDVR¿FLQDVGHWUDEDOKRFXPSULDPXPDGXSODIXQomR
DGHSURSLFLDUDIRUPDomRFXOWXUDOHSUR¿VVLRQDOGDVPXOKHUHV
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Eles viram a necessidade de despertar as mulheres para
a consciência vital de seu movimento e convencê-las de que
atividades isoladas e puramente femininas eram impossíveis
naquele momento. Acreditavam-se baseados na compreensiva aspiração humana por emancipação, realizável somente através da revolução social, a qual libertaria as mulheres
da estagnação e da mediocridade.
Politicamente, os slogans de Mujeres Libres descreviam a situação como uma luta entre duas classes e duas
ideologias: trabalho contra o privilégio, liberdade contra
a ditadura. Provar isto se demonstrou mais complicado. A
característica mistura anarquista de uma retórica exagerada, de uma teoria incompleta e de uma atividade prática
intensiva não era páreo para as exigências de uma sinistra
realidade política, a despeito de um sucesso real do grupo
dentro de difíceis condições.
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A defesa de Madri
É claro, a pressão dos Nacionalistas era forçosamente
presente, providenciando, inicialmente, um estímulo, bem
como uma ameaça à ação revolucionária a partir do momento em que o povo tomou para si a luta com as próprias
mãos.
A resistência organizada em Madri contra o exército
nacionalista no início de novembro de 1936 renovou o espirito de imediata resposta à revolta militar e, novamente,
as mulheres tiveram importante participação, como quando
nos primeiros dias da guerra.
Um batalhão de mulheres lutou ante a ponte de Segóvia. Em Gestafe, no centro da frente de combate norte, as
mulheres viam-se todas as manhãs sob o fogo inimigo e estavam entre os últimos a partirem. Na retirada para Madri,
ocasionais militantes eram algumas vezes mais militares na
aparência que os próprios homens; outras, asseadas, arrumadas, maquiadas, segundo um observador 20.
Com os italianos da Coluna Internacional em Madri
estava uma garota de 16 anos, da Ciudad Real, que se juntou ao grupo após pai e mãe terem sido mortos. Ela tinha os
mesmos deveres dos homens, compartilhando com eles os
meios de vida disponíveis. Diziam ser excelente atiradora.
Na cidade, as mulheres organizaram manifestações em
massa, idealizavam propagandas e slogans, incluindo “¡No
Pasarán!” (“Não passarão”, dizia La Pasionaria 21), construíam barricadas, frequentemente com a ajuda de crianças e,
muitas vezes, debaixo do fogo inimigo. Estabeleciam Comi20*LOEHUW&R[7KH'HIHQFHRI0DGULG *ROODQF] 
21 1RWD /D 3DVLRQDULD  SVHXG{QLPR GH ,VLGRUD ,EiUUXUL *yPH] OtGHU
UHSXEOLFDQD HVSDQKROD H SROtWLFD FRPXQLVWD EDVFD FRQKHFLGD SHOD VXD
DWXDomR QD GHIHVD GD 6HJXQGD 5HS~EOLFD (VSDQKROD H SHOR IDPRVR slogan
£1R3DVDUiQOLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
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tês em bairros, quarteirões, casas, para provisão de comida,
munição e comunicação. Contribuíram ativamente para a
defesa, incluindo observação antiaérea e na vigilância de
suspeitos de pertencerem a Quinta Coluna 22.
Seus Comitês organizaram refeitórios coletivos e lavanderia; creches e maternidades organizadas entre julho e
outubro de 1936 funcionaram da melhor maneira possível.
Broué e Temime descreveram estes Comitês nas casas
e nos bairros como importantes para uma segunda revolução em Madri e base de uma genuína comuna.
Simultaneamente, as mulheres tinham muitas vezes de
suportar o peso do sofrimento, arriscando a violação dos
regulamentos no toque de recolher, o qual as barravam das
ruas antes das seis horas da manhã em favor de conseguirem um bom lugar nas filas por comida (Os primeiros lugares do dia seguinte eram para aqueles que não haviam sido
atendidos).
Às esposas dizia-se que deveriam estar prontas para
levarem as refeições dos homens não para as fábricas, mas
para as trincheiras 23. Mulheres da classe trabalhadora levavam refeições quentes para as barricadas, mulheres oriundas da classe média cuidavam de cozinhas que preparavam
sopas para refugiados e para as vítimas de tiros da Quinta
Coluna nos postos de primeiros socorros.
Nem tudo o que era feito por elas, no entanto, pode
ser visto positivamente. Relatos de recrutamento forçado,
com procissões de mulheres marchando pelas ruas e chamando os desocupados para fora dos Cafés podem ser con22 1RWDUHIHUHVHDJUXSRVFODQGHVWLQRVTXHDWXDPGHQWURGHXPSDtVRX
UHJLmRSUHVWHVDHQWUDUHPJXHUUD RXMiHPJXHUUD FRPRXWURDMXGDQGRR
LQLPLJRHVSLRQDQGRHID]HQGRSURSDJDQGDVXEYHUVLYDRXQRFDVRGHXPD
JXHUUD FLYLO DWXDQGR HP SURO GD IDFomR ULYDO  OLYUH WUDGXomRDGDSWDomR 
:LNLSpGLD
23 Mundo Obrero  FLWDGRHP+XJK7KRPDV7KH6SDQLVK&LYLO
War 3HQJXLQ, S
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siderados uma desagradável reminiscência do patriotismo
exagerado das antigas sufragistas britânicas, pela utilização
de “penas brancas” 24, simbolicamente, durante a Primeira
Guerra Mundial.
Esta impressão é reforçada por uma avaliação das
atitudes manifestadas por Dolores Ibárruri, que se tornou
proeminente como La Pasionaria na ocasião, com a sua voz
incessantemente ouvida em autofalantes nas ruas e na Rádio Madrid, exortando as mulheres a lutarem com facas e
óleo fervente contra o invasor.
A luta contra os Nacionalistas passa a ser expresso
em termos neonacionalistas, como o verdadeiro patriotismo, um recorrente motivo histórico, ao invés de colocar-se
em termos atinentes a uma luta de classes contra a reação
(fascista).
Agora, as pressões por união e luta contra os fascistas
começam a ameaçar as conquistas da revolução em si.

24 1RWD$ ³SHQD EUDQFD´ IRL R VtPEROR WUDGLFLRQDO GH FRYDUGLD XVDGR H
UHFRQKHFLGRHVSHFLDOPHQWHGHQWURGRH[pUFLWREULWkQLFRHHPSDtVHVDVVRFLDGRV
FRP R ,PSpULR EULWkQLFR GHVGH R 6pFXOR ;9,,, HVSHFLDOPHQWH SHORV
QDFLRQDOLVWDVGHH[WUHPDGLUHLWDHSHODVSULPHLUDVIHPLQLVWDVSDUDKXPLOKDU
SXEOLFDPHQWHRVKRPHQVTXHQmRHUDPVROGDGRVGDQGRRXREULJDQGRDTXHOHV
DUHFHEHUHPOLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
29

Redução, legalização e thermidor
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Tão logo o impulso revolucionário inicial diminuiu
e as forças do lado republicano empenharam-se na tarefa
de ganhar a guerra, a contribuição feita pelas mulheres
não foi menor, mas o seu papel assumiu um caráter mais
de apoio.
Por volta de novembro de 1936, de acordo com Gilbert Cox, ainda havia algumas militantes na linha de frente,
porém, em número muito reduzido. Eram vistas na função
de enfermeiras, cozinheiras e lavando roupas atrás das frentes de combate.
George Orwell corrobora isso dizendo que ao final
de dezembro ainda havia mulheres servindo nas milícias,
mas não muitas; acrescenta que a atitude para com elas havia mudado: nos primeiros dias, muitas mulheres iam para o
front tão logo se apossassem de um macacão de mecânico 26;
também, a visão de mulheres armadas ganhava aplausos e
admiração. Agora, os militantes homens ficavam fora do
caminho quando as mulheres se exercitavam na prática de
tiro, riam delas e procuravam deixá-las de lado.
Uma unidade do POUM (Partida Obrera de Unificacion Marxista - Workers’ Party of Marxist Unification) 27
na seção da linha de frente onde Orwell se encontrava era
objeto de fascinação por causa de três militantes mulheres
25 1RWD D SDODYUD ³WKHUPLGRU´ VLJQL¿FDQGR R DEDQGRQR GH HVWUDWpJLDV H
PHWDVPDLVUDGLFDLVGDUHYROXomRHVSHFLDOPHQWHFDXVDGDSRUXPDVXEVWLWXLomR
GDV SULQFLSDLV SHUVRQDOLGDGHV 3DUD RV KLVWRULDGRUHV GRV PRYLPHQWRV
UHYROXFLRQiULRVUHIHUHVHjIDVHHPDOJXPDVUHYROXo}HVTXDQGRRSrQGXOR
SROtWLFR EDODQoD GH YROWD HP GLUHomR D DOJR TXH VH DVVHPHOKD DXP HVWDGR
SUpUHYROXFLRQiULRHRSRGHUHVFDSDGDVPmRVGDVOLGHUDQoDVRULJLQDLVOLYUH
WUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
26$OYDUH]'HO9D\RFreedom’s Battle /RQGRQ, 
27 1RWD3DUWLGR2SHUiULRGH8QL¿FDomR0DU[LVWD
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que cozinhavam, tendo o contato proibido com homens de
outras Companhias.
A diferença da atmosfera reinante uns poucos meses
antes podia ser observada na troca dos vestidos, com o reaparecimento de peças de vestuário consideradas “burguesas”. Em janeiro de 1937, as moças de Barcelona não mais
hesitavam em vestir suas roupas mais bonitas 28 ou exercitar
as boas maneiras, com “camarada” não sendo mais a única
forma de discurso aceitável 29, mas isto tinha um contexto
político.
“Dualidade de poderes”, com os Coletivos coexistindo com um Governo em grande parte ineficaz, deram espaço para a consolidação e ampliação do controle pelo Governo da Frente Popular.
A liderança informal da CNT-FAI decidiu participar
do governo 30 e, com maior ou menor sentimento e racionalização, participou da legalização, direção e eventual supressão dos ganhos revolucionários, e pavimentou o caminho
para o Partido Comunista.
Federica Montseny, após alguma hesitação, aceitou o
cargo de Ministra da Saúde.
Vinda de uma família com antecedentes anarquistas,
tornou-se figura proeminente na FAI e considerada uma das
melhores oradoras do movimento anarquista. Mais tarde,
ganhou a reputação de ser a única Ministra do Governo
preparada para discutir a participação no mesmo de forma
franca e critica 31, mesmo que de maneira equivocada.

28%RUNHQDXS
29(P2UZHOOSVREUHDDWPRVIHUDLQLFLDOPHQWHUHLQDQWH
302SDSHOGRVDQDUTXLVWDVQR*RYHUQRpGLVFXWLGRFULWLFDPHQWHSRU9HUQRQ
Richards em /HVVRQVRIWKH6SDQLVK5HYROXWLRQ )UHHGRP3UHVV 
31 %XUQHWW %ROORWHQ 7KH *UDQG &DPRXÀDJH 1HZ <RUN    XPD
FRPSOHWDGRFXPHQWDomRVREUHFRPRR3DUWLGR&RPXQLVWDWRPRXRSRGHU
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Suas declarações incluem a alegação de que a CNT era
um tanto ingênua politicamente, que a intervenção direta
no Governo Central foi a mais profunda revolução já feita
no campo político e econômico e que ao Estado tinha sido
concedido pouco crédito e confiança em prol de se realizar
a revolução a partir de cima.
Na melhor das hipóteses, algumas reformas foram alcançadas: a legalização do aborto sob condições controladas e o estabelecimento de refúgios abertos a todas as mulheres, inclusive prostitutas. Federica Montseny opôs-se à
ideia de lidar com a prostituição por Lei, acreditando que
“apresenta um problema de caráter moral, econômico e social, que não pode ser resolvido juridicamente” 32.
Uma Lei Republicana em junho de 1935 tinha proibido a prostituição, de forma a penalizar as mulheres infratoras; durante a revolução, a ênfase era sobre a educação como meio para se acabar com a prostituição, o que
não ocorreu 33.
Até que ponto a Ministra da Saúde estava comprometida, ela mesma, com a maior envergadura de uma revolução sexual é duvidoso, à luz de uma entrevista com
Kaminski.
Na mesma, ela aparece como favorável ao controle de
natalidade, mas não acreditava que as mulheres espanholas
o desejassem fazer (embora, provavelmente, houvesse um
elemento de realismo nisso), não acreditava na possibilidade de um divórcio fácil e considerava que as mulheres eram
afeitas a “elogios” (comentários sexistas), incrédulas com a

32&LWDGRSRU7HPPD.DSODQ-&RQWHPS+LVW9ROQSNota
Journal of Contemporary History, $SULO  YRO   S   MFK
VDJHSXEFRP
331D0DGULVLWLDGDSRXFDVHUDPDVSURVWLWXWDVPDVFRPSRXFRWHPSROLYUH
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ideia de que poderia tratar-se de insultos 34. Aparentemente,
no entanto, apoiou a disseminação de informações sobre o
controle de natalidade, como o fez Mujeres Libres.
O Governo também tomou providências para regulamentar os costumes matrimoniais. Casamentos foram
celebrados nos quartéis das milícias com um mínimo de
incômodo. Todos aqueles realizados em 18 de julho (de
1936) e após foram reconhecidos como legais 35. Em abril
de 1937 foi instituído o “casamento por costume”, pelo
qual a coabitação por dez meses ou menos, no caso de uma
gravidez, foi considerada como casamento. Este decreto
foi revogado mais adiante, pela ocorrência de muitos casos
de bigamia.
Ocupando-se dos detalhes da vida civil, o Governo
também se preocupou com a organização dos esforços de
guerra.
Para tornar o cotidiano o mais “normal” possível em
tempos de guerra, as mulheres começaram a “vir à tona”
para compensar a falta de mão de obra. Outra característica
da guerra foi a inevitável escassez. Na ausência de racionamento, as mulheres tinham de formar filas para conseguir
pão às quatro horas da manhã (embora, aos domingos, as
filas fossem formadas por homens e mulheres, em igual número).
As filas por comida eram controladas e hostilizadas
pela Guarda Civil montada a cavalo 36 e em dois sérios tumultos por pão em Barcelona no início do ano de 1937,
34 &LWDGR SRU *LOEHUW -DFNVRQ 7KH 6SDQLVK 5HSXEOLF DQG &LYLO :DU
3ULQFHWRZQ 2WRPGHVWHVFRQÀLWRVHXPSRXFRGDVLPSUHVV}HVGH
7HPPD.DSODQ
35 7KRPDV QRWD +XJK  7KH 6SDQLVK &LYLO :DU S  1D YHUGDGH HOH
HVFUHYH³TXDOTXHUFDVDPHQWRHQWUHPLOLFLDQRV´PDVpGHVHGXYLGDUTXHD
5HS~EOLFDIRVVHWmRWROHUDQWH
362UZHOOS
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multidões formadas principalmente por mulheres foram
dispersas a coronhadas.
Entre julho de 1936 e março de 1937 o custo de vida
dobrou, enquanto os salários aumentaram apenas 15%. Em
abril de 1937, mulheres em Barcelona realizaram um protesto contra a alta dos preços.
Às causas externas das dificuldades adicionem-se os
conflitos em desenvolvimento dentro do próprio campo antifascista.
O Partido Comunista, um grupo insignificante na política espanhola no início da Guerra Civil, ampliou a sua
esfera de ação e o seu domínio sobre as forças republicanas,
apoiado pela intervenção política e militar russa.
As mulheres eram os seus alvos prioritários, juntamente com os círculos de jovens e de intelectuais, quando se
tratava de realizar conversões.
As Organizações de frente (do Partido Comunista)
incluíam a União das Moças, a das Mulheres Antifascistas
e a União das Jovens Mães. Em julho de 1937, as células da JSU (União da Juventude Socialista) incluíam 29.021
mulheres 37.
Um confronto físico ocorreu no chamado Barcelona
May Days 38, maio de 1937, quando, em um ataque à estação telefônica por forças governamentais, tentou-se “desarmar a retaguarda”, provocando forte resistência.
Uma vez mais, o valor da participação dos libertários
no Governo, para o Governo, ficou demonstrado. Após
37 6 * 3D\QH 7KH 6SDQLVK 5HYROXWLRQ :HLGHQIHOG  1LFROVRQ  
(VWHWRWDOFRPSDUDQGRFRPFDPSRQHVHVHVWXGDQWHVH
RSHUiULRVDEULJDGRVHPVXDVFpOXODV
38  1RWD WDPEpP GHQRPLQDGDV GH ³-RUQDGDV GH 0DLR GH ´ VpULH GH
FRQIURQWRV HQWUH RV GLDV  H  GH PDLR GH  TXDQGR IDFo}HV QR ODGR
UHSXEOLFDQR GD *XHUUD &LYLO (VSDQKROD HQJDMDUDPVH HP EDWDOKDV GH UXD
HQWUHVLHPYiULDVSDUWHVGD&DWDOXQKDHHPSDUWLFXODUQDFLGDGHGH%DUFHORQD
OLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
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três dias de luta e com uma estimativa de que os companheiros libertários e o POUM controlavam 4/5 de Barcelona 39, os líderes da CNT-FAI foram chamados para
acalmar a situação. Apelos de Mariano Vasquez, Secretário do Comitê Nacional da CNT e de Garcia Oliver,
anarquista e Ministro da Justiça, falharam em pacificar
os trabalhadores.
Federica Montseny foi, então, enviada em nome do
Governo de Valência (que havia sido transferido de Madri,
com o avanço das forças nacionalistas), após tropas terem
sido retiradas da frente de combate para serem enviadas a
Barcelona, se necessário.
Ela obteve a concordância governamental de que “estas tropas não serão enviadas antes que a Ministra da Saúde
julgue necessário fazê-lo” 40 considerando, portanto, a possibilidade de que uma ministra anarquista pudesse autorizar
o uso de tropas contra a classe trabalhadora. O resultado
final foi a confusão, a desmoralização e concessões por parte da CNT.
Os “militantes líderes” concluíram que parecia estarem jogando o jogo do inimigo para dar ao Partido Comunista uma desculpa para atacar seus oponentes.
Verdade ou não, se precisavam de um pretexto, o
malogro do Barcelona May Days, uma breve explosão,
possibilitou ao PC - Partido Comunista reforçar as suas
posições, levando os ministros anarquistas para a oposição e proscrevendo o POUM.

39/HYDOFLWDGRHP'ROJR൵¶VAnarchist CollectivesS
403HLUDWVFLWDGRSRU9HUQRQ5LFKDUGVS
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As mulheres estavam entre as suas vítimas; entre as
detidas encontravam-se enfermeiras de hospitais e esposas
de membros do POUM. Emma Goldman visitou seis “ativistas” numa prisão para mulheres, incluindo Katia Landau 41, que exortava as prisioneiras à greve de fome, sendo
ela mesma liberada após duas greves de fome 42 43.

41 1RWD³(VXQDPXMHUWDPELpQUHIXJLDGDGHQDFLRQDOLGDGDXVWULDFDTXH
HVWi WUDEDMDQGR HQWRQFHV HQ XQ FRPLWp QRUWHDPHULFDQR GH D\XGD \ UHVFDWH
'H ¿QD \ GHOLFDGD EHOOH]D DQLPRVD DQWH ODV GL¿FXOWDGHV GH LQWHOLJHQFLD
UiSLGDHOODGHFLGHGHVGHHOSULPHUPRPHQWRVDFDUGH)UDQFLDDDTXHOHVSDxRO
VLQJXODUTXHOHDFDEDGHVHUSUHVHQWDGR$XQTXHDSHQDVKDEODFXDWURSDODEUDV
HQ FDVWHOODQR HQ VHJXULGDG TXH HVWi DQWH XQD PXMHU GLVWLQWD XQD PXMHU
HXURSHD VHQVLEOH \ FXOWD OD ¿UPH]D GH VXV FRQYLFFLRQHV OD JHQHURVLGDG
TXHHQHOODDGYLHUWHGHLQPHGLDWRHVDIXHU]DLQWHULRUTXHGHHOODHPDQDOH
FDXWLYDQ$XQTXHXQYHORGHWULVWH]DGHSHVDGXPEUHFXEUDSRUPRPHQWRVVX
PLUDGD\GHWHQJDVXHVSRQWiQHDVRQULVD(V.DWLD/DQGDXODTXHIXHUDHVSRVD
GH.XUW/DQGDX(QORV~OWLPRVPHVHVGHODxR\ORVSULPHURVGH
HVWDPXMHUPHQXGD\HQpUJLFDTXHPXHVWUDWRGDVXHQWHUH]DHQORVPRPHQWRV
GHODVJUDQGHVSUXHEDVKDHVWDGRWUDWDQGRGHVDEHUTXpKDVLGRGHVXPDULGR
GyQGHHVWiHQPDQRVGHTXLpQ6yORVHVDEHTXH.XUW/DQGDXGHVDSDUHFLyHQ
%DUFHORQDHOGHVHSWLHPEUHGHODOSDUHFHUDUUHVWDGR.DWLDKDHQWUDGR
HQWRGDVSDUWHV\SUHJXQWDGRDWRGRVSHURGHVXVSHVTXLVDVQRVDOHQDGDHQ
OLPSLRVXVLQYHVWLJDFLRQHVWHUPLQDQHQHOYDFtR « ´La Flota es roja, de
'DQLHO6XHLUR $UJRV9HUJDUD%DUFHORQD SHP³1RWLFLDVGH
-XOLD/LSVFKXW]FRQRFLGDFRPR.DWLD/DQGDX´GH3HSH*XWLpUUH]ÈOYDUH]
OLYUHDGDSWDomR:LNLSpGLD
426SDLQDQGWKH:RUOG
1RWDHPFRUUHVSRQGrQFLDGDWDGDGHSDUDHVWHWUDGXWRU/L]
:LOOLV LQIRUPD TXH HVWD YLVLWD WDPEpP VH DFKD UHJLVWUDGD QR OLYUR Vision
On Fire GH (PPD *ROGPDQQ HGLWDGR SRU 'DYLG 3RUWHU 1HZ 3DOW] 1HZ
<RUN&RPPRQJURXQG3UHVVS±GLVSRQtYHOSDUDdownloadHP
KWWSVOLEFRPRUJOLEUDU\YLVLRQ¿UHHPPDJROGPDQVSDQLVKUHYROXWLRQ 
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Dimensão internacional
Internacionalmente, o apelo da Guerra Civil Espanhola compôs-se de um misto de exortações românticas e de
invocações de legalidade que logo obscureceram os aspectos revolucionários da luta com uma retórica “antifascista”.
Esta foi uma política deliberada de elementos da Frente Popular/Partido Comunista 44 e reconhecê-la não é depreciar
os motivos daqueles que responderam ao chamado.
A primeira voluntária inglesa a ser morta chamava-se
Felícia Browne 45, pintora filiada ao Partido Comunista, baleada em agosto de 1936 na cidade de Aragão. Outras mulheres, entre os primeiros voluntários, foram Renée Lafont,
jornalista francesa socialista que morreu após ter sido ferida

44&RPRGRFXPHQWDGRSRU%ROORWHQHRXWURV
45 1RWD(PMXOKRGH%URZQHYLDMRXGHIpULDVSDUD)UDQoDH(VSDQKD
DFRPSDQKDGD GH VXD DPLJD 'UD (GLWK %RQH XPD IRWyJUDID GH HVTXHUGD
6HXREMHWLYRHUDFKHJDUD%DUFHORQDHPWHPSRSDUDD2OLPStDGDGRSRYR D
UHVSRVWD VRFLDOLVWD DRV -RJRV 2OtPSLFRV GH %HUOLP GH +LWOHU  1R HQWDQWR
FKHJDUDPSRXFRDQWHVGDUHEHOLmRPLOLWDUFRQWUDD5HS~EOLFD(VSDQKRODTXH
DQXQFLDYDRLQtFLRGD*XHUUD&LYLO(VSDQKROD  HLPHGLDWDPHQWH
IRUDP DSDQKDGDV QD YLROrQFLD TXH HQYROYHX %DUFHORQD HP  GH MXOKR GH
 6HP KHVLWDomR H D GHVSHLWR GR GHVkQLPR FRQVLGHUiYHO GH DPLJRV H
IXQFLRQiULRVGR3DUWLGRHODVHMXQWRXDXPDPLOtFLDFRPXQLVWDQRGLDGH
DJRVWR(PGHDJRVWRGH)HOtFLDIRLPRUWDHPFRPEDWHQDIUHQWHGH
$UDJRQSHUWR7DUGLHQWDFRPRSDUWHGHXPJUXSRTXHWHQWRXGLQDPLWDUXP
WUHPGHPXQLo}HVIDVFLVWD2JUXSRIRLHPERVFDGRH%URZQHEDOHDGDHPRUWD
HQTXDQWR HVWDYD DX[LOLDQGR XPD FDPDUDGD LWDOLDQD IHULGD  OLYUH WUDGXomR
DGDSWDomR:LNLSpGLD
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e capturada numa emboscada 46, e Simone Weil 47, que esteve
na Coluna Durrutti, Catalunha, entre Agosto e Outubro de
1936.
Na Grã-Bretanha, uma miscelânea de organizações
de apoio foram criadas sob vários auspícios, com mulheres
profundamente envolvidas. O Defendant’s Aid Committee
- Comitê de Ajuda aos Acusados, para o bem-estar das famílias dos voluntários britânicos, foi fundado por Charlotte

46 1RWD(QYLDGDHPPLVVmRQD(VSDQKDQRLQtFLRGD*XHUUD&LYLOHPQRPH
GRMRUQDOVRFLDOLVWD/H3RSXODLUHHODFREUHDOXWDHPWRUQRGH&yUGREDHP
XPD pSRFD RQGH D IUHQWH GH EDWDOKD QmR HVWi DLQGD GHOLQHDGD H TXDQGR R
TXDUWHO JHQHUDO UHSXEOLFDQR DQXQFLD D FDSWXUD LPLQHQWH GD FLGDGH (P 
GHDJRVWRGHRFDUURHPTXHVHHQFRQWUDSHUGHVHHQWUHRVGRLVODGRV
GD FRQWHQGD p HPERVFDGR H VHXV WUrV RFXSDQWHV FDSWXUDGRV SHOD PLOtFLD
QDFLRQDOLVWD7HVWHPXQKRVGmRFRQWDHPXPSULPHLURPRPHQWRTXHPRUUHX
GHVHXVIHULPHQWRV'LYHUVRVDUTXLYRVPLOLWDUHVHFLYLVSHUPLWHPFRQKHFHU
R VHX YHUGDGHLUR GHVWLQR 7HQGR VLGR HQFRQWUDGRV FRP HOD GRFXPHQWRV GD
5HS~EOLFDLPSUHVVRVQHOHVDIRLFHHRPDUWHOR5HQpH/DIRQWpFRQGX]LGD
SHUDQWHXPWULEXQDOPLOLWDUTXHDFRQGHQDjPRUWHHHPGHVHWHPEURGH
pIX]LODGD6HXFRUSRpHQWHUUDGRHPOXJDUTXHSHUPDQHFHGHVFRQKHFLGR
OLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
47 1RWD 6LPRQH :HLO  ¿OyVRID IUDQFHVD FULVWm PtVWLFD DWLYLVWD SROtWLFD
SURIHVVRUD (QVLQRX LQWHUPLWHQWHPHQWH DR ORQJR GD GpFDGD GH  FRP
YiULDV LQWHUUXSo}HV FDXVDGDV SRU SUREOHPDV GH VD~GH H SDUD VH GHGLFDU
j PLOLWkQFLD SROtWLFD WUDEDOKR TXH LULD DX[LOLiOD QR PRYLPHQWR VLQGLFDO
WRPDQGR R ODGR GRV $QDUTXLVWDV FRQKHFLGRV FRPR D &ROXQD 'XUUXWL QD
*XHUUD&LYLO(VSDQKRODHSDVVRXPDLVGHXPDQRWUDEDOKDQGRFRPRRSHUiULD
SULQFLSDOPHQWH HP IiEULFDV GH DXWRPyYHLV SDUD PHOKRU HQWHQGHU D FODVVH
WUDEDOKDGRUD7RPDQGRXPFDPLQKRTXHHUDLQFRPXPHQWUHRVLQWHOHFWXDLVGH
HVTXHUGDGR6pFXOR;;WRUQRXVHPDLVLQFOLQDGDSDUDRPLVWLFLVPRHUHOLJLRVD
DRORQJRGHVXDYLGD(VFUHYHXGXUDQWHWRGDDVXDYLGDPDVDPDLRULDGHVHXV
HVFULWRVQmRDWUDLXPXLWDDWHQomRDWpGHSRLVGHVXDPRUWH1DGpFDGDGHH
VHXWUDEDOKRWRUQRXVHIDPRVRQD(XURSD&RQWLQHQWDOHHPWRGRRPXQGR
DQJOyIRQR6HXSHQVDPHQWRFRQWLQXDDVHUREMHWRGHH[WHQVRHVWXGRHPDPSOD
YDULHGDGHGHFDPSRV8PPHWDHVWXGRGD8QLYHUVLGDGHGH&DOJDU\FRQVWDWRX
TXHHQWUHHPDLVGHQRYRVWUDEDOKRVDFDGrPLFRVWLQKDPVLGR
SXEOLFDGRVVREUHHOD$OEHUW&DPXVGHVFUHYHXDFRPR³R~QLFRJUDQGHHVStULWR
GHQRVVRVWHPSRV´OLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
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Haldane 48, do Partido Comunista, e contava entre os seus
apoiadores com a Duquesa de Atholl 49, Ellen Wilkison e
Sybil Thorndike 50.

48 1RWD(VFULWRUDIHPLQLVWDEULWkQLFDOLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD

49 1RWD .DWKDULQH 0DUMRU\ 6WHZDUW0XUUD\ 'XTXHVD GH$WKROO (P DEULO
GH  HP FRPSDQKLD GH (OHDQRU 5DWKERQH H (OOHQ :LONLVRQ IRL SDUD
D (VSDQKD REVHUYDU RV HIHLWRV GD *XHUUD &LYLO HVSDQKROD (P 9DOHQFLD
%DUFHORQD H 0DGUL (OHDQRU 5DWKERQH YLX R LPSDFWR GR ERPEDUGHLR DpUHR
GD /XIWZD൵H HP IDYRU GRV 1DFLRQDOLVWDV YLVLWRX RV SULVLRQHLURV GH JXHUUD
WRPDGRVSHORV5HSXEOLFDQRVHQRWRXRLPSDFWRGRFRQÀLWRVREUHDVPXOKHUHV
HDVFULDQoDVHPSDUWLFXODU6HXOLYUR6HDUFKOLJKWRQ6SDLQ, resultado deste
VHXHQYROYLPHQWRHRVHXDSRLRSDUDRODGRUHSXEOLFDQRQRFRQÀLWROHYRXD
DVHUDSHOLGDGDGHD³'XTXHVD9HUPHOKD´3RXFRDQWHVRXPHVPRGXUDQWH
 YLDMRX SDUD D 5RPrQLD RQGH YLVLWRX ³6DWX 0DUH 5RPDQLDQ:RPHQ
$VVRFLDWLRQ´QDFLGDGHGH6DWX0DUHFRPRREMHWLYRGHDSRLDURVURPHQRV
QDFDXVDSDUDSUHVHUYDUDVVXDVIURQWHLUDVFRPRHVWDEHOHFLGRHP(ODIH]
FDPSDQKDFRQWUDRFRQWUROHVRYLpWLFRGD3RO{QLD7FKHFRVORYiTXLDH+XQJULD
QDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD/LJDSHODOLEHUGDGH(XURSHLDQD*Um%UHWDQKD
DSDUWLUGHOLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
50 1RWD $WUL] LQJOHVD TXH H[FXUVLRQRX LQWHUQDFLRQDOPHQWH HP SURGXo}HV
WHDWUDLV GH 6KDNHVSHDUH DSDUHFHQGR PXLWDV YH]HV FRP VHX PDULGR /HZLV
&DVVRQ %HUQDUG 6KDZ HVFUHYHX 6DLQW -RDQ HVSHFLDOPHQWH SDUD HOD TXH D
HVWUHORX FRP JUDQGH VXFHVVR )RL FRQGHFRUDGD 'DPH &RPPDQGHU RI WKH
2UGHU RI WKH %ULWLVK (PSLUH HP  H &RPSDQLRQ RI +RQRXU HP 
7KRUQGLNHH&DVVRQIRUDPPHPEURVDWLYRVGR3DUWLGR7UDEDOKLVWDHWLQKDP
IRUWHV SRQWRV GH YLVWD GH HVTXHUGD 0HVPR TXDQGR D JUHYH JHUDO GH 
SDURXDSULPHLUDH[HFXomRWHDWUDOGH6DLQW-RDQDPERVDSRLDUDPRVJUHYLVWDV
3DFL¿VWD7KRUQGLNH IRL PHPEUR GD 3HDFH 3OHGJH 8QLRQ H IH] OHLWXUDV HP
EHQHItFLR GD HQWLGDGH 'XUDQWH D 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO 7KRUQGLNH
H &DVVRQ ¿]HUDP XPD WXUQr FRP SURGXo}HV GH 6KDNHVSHDUH HP QRPH GR
&RXQFLO IRU WKH (QFRXUDJHPHQW RI WKH $UWV  OLYUH WUDGXomRDGDSWDomR 
:LNLSpGLD
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Isabel Brown 51, também do Partido Comunista, estava
por trás do British Committee for the Relief of Victims of
Fascism - Comitê Britânico de Socorro às Vítimas do Fascismo, que inspirou a criação do British Medical Aid Committee and Medical Aid Unit - Comitê de Auxílio Médico
Britânico e Unidade de Assistência Médica.
Leah Manning 52, socialista inglesa e ex-membro do
Parlamento Inglês, estava no último avião civil a alcançar
Madri quando esta se viu ameaçada e ofereceu-se como pro511RWD3URIHVVRUDLQJUHVVRXQR3DUWLGR7UDEDOKLVWDHPHIRLPHPEUR
IXQGDGRUD GR 3DUWLGR &RPXQLVWD QD *Um%UHWDQKD &DVRXVH FRP (UQHVW
%URZQ XP RUJDQL]DGRU HP WHPSR LQWHJUDO GR 3DUWLGR &RPXQLVWD HP
(P(UQHVWIRLQRPHDGRUHSUHVHQWDQWHEULWkQLFRSDUDR&RPLWr
([HFXWLYRGD,QWHUQDFLRQDO&RPXQLVWDHPXGRXVHSDUD0RVFRX/i,VDEHO
IH]SDUWHGRVFtUFXORVTXHLQFOXtUDP'RORUHV,EiUUXUL (VSDQKD &ODUD=HWNLQ
$OHPDQKD H+HOHQ6WDVRYD %XOJiULD SUHSDURXVHHYHLRDVHWRUQDUXPD
OtGHUFRPXQLVWDQDGpFDGDGHHGH)RLDIRUoDPRWUL]SRUWUiVGR
%ULWLVK&RPPLWWHHIRUWKH5HOLHIRI9LFWLPVRI)DVFLVPGHDSRLRjVYtWLPDV
GRIDVFLVPRTXHLQVSLURXDFULDomRGR%ULWLVK0HGLFDO$LG&RPPLWWHHDQG
0HGLFDO $LG 8QLW ,VDEHO %URZQ SHUVRQL¿FRX D IHUR] GHWHUPLQDomR GRV
FRPXQLVWDVHXURSHXVHPFRQWHUDRQGDIDVFLVWD)RLXPDIRUoDDOWDQHLUDHP
FDPSDQKDVGHDUUHFDGDomRGHIXQGRVGD$LGIRU6SDLQ$MXGDSDUDD(VSDQKD
6HXWDOHQWRSDUDDUUHFDGDUIXQGRVSDUDWRGDVHVVDVFDXVDVIRLWmRDPSODPHQWH
DGPLUDGRTXHDVVXDVLQWHUYHQo}HVQRSDSHOGH³DSSHDOHU´SDUDGRDo}HVQDV
UHXQL}HVTXHVHVHJXLDPDSyVPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHHPFRPtFLRVHUDP
IUHTXHQWHPHQWHPDLVDQVLRVDPHQWHDJXDUGDGDVGRTXHRVSULQFLSDLVGLVFXUVRV
OLYUHWUDGXomRDGDSWDomRJUDKDPVWHYHQVRQPHXN
52 1RWD (OL]DEHWK /HDK 0DQQLQJ SHGDJRJD EULWkQLFD UHIRUPDGRUD VRFLDO
PHPEUR GR 3DUODPHQWR 03  SHOR 3DUWLGR 7UDEDOKLVWD QD GpFDGD GH
 H  H YHLR D WRUQDUVH 6HFUHWiULD GR &RPLWr GH$X[tOLR 0pGLFR
(VSDQKRO1DSULPDYHUDGHDMXGRXDRUJDQL]DUDHYDFXDomRGHTXDVH
 FULDQoDV EDVFDV HP ULVFR yUImV SDUD D *Um%UHWDQKD EHP FRPR
FHUFD GH  DGXOWRV TXH DFRPSDQKDYDP DV FULDQoDV (QTXDQWR HVWDYD Oi
WHVWHPXQKRXRERPEDUGHLRGH*XHUQLFD(P0DQQLQJUHWRUQRXSDUD
D(VSDQKDRQGHHVFUHYHXUHODWyULRVREUHRVKRVSLWDLVHPTXHRVPpGLFRVH
HQIHUPHLUDVWUDEDOKDYDP'HYROWDj,QJODWHUUDHODFRQWLQXRXDHQYROYHUVH
FRPDVFULDQoDVGR3DtV%DVFRYLVLWDQGRDVHLQIRUPDQGRDVXDVLWXDomR)RL
FRQGHFRUDGD'DPH&RPPDQGHURIWKH2UGHURIWKH%ULWLVK(PSLUHHP
OLYUHWUDGXomRDGDSWDomR:LNLSpGLD
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pagandista na Grã-Bretanha, na tentativa de salvar a cidade.
Os libertários estavam mais conscientes da luta social.
Eles se mantinham informados através do jornal anarquista Spain and the world, que sempre incluía referências
sobre as mulheres, de tempos em tempos. Uma reportagem
das Mujeres Libres menciona a importância das mães como
educadoras e a necessidade de libertá-las da religião. Citando a legenda de uma foto: “Espanholas, também, aproveitem a Liberdade: A Igreja não mais ditará” (02/07/1937).
Emma Goldman, Delegada Oficial da CNT-FAI na Grã-Bretanha, em entrevista datada de 08/01/1937, estimava que
às mulheres ainda não tinha sido dada a chance efetiva de contribuir mais e que foram insuficientemente despertas e postas
em ação; julgou, no entanto, que elas tinham mudado desde
1929, tornando-se mais alertas e interessadas na luta social.
Artigo publicado em 24/02/1937 descreve as “Transformações das Mulheres Espanholas” como que um atraso já antigo,
devido à influência árabe e à dominação da Igreja Católica,
mantida pela autoridade masculina e pela resignação feminina, dando lugar agora a um “magnífico e árduo despertar”.
Mas, mesmo Emma Goldman e outros escritores em
Spain and the world, a despeito de suas ideias sobre o que estava acontecendo (Counter-revolution at work, 19/07/1937,
por exemplo), tendiam a dar maior ênfase ao “antifascismo”, antes de tudo.
A militarização das milícias, os ataques aos não comunistas, a supressão dos Coletivos, menos houve que aqueles
libertários pudessem apontar de positivo. Ao mesmo tempo,
uma determinação paradoxal foi engendrada para promover a ideia de uma luta vital contra o fascismo, que tudo o
que se passou não se afigurava como inútil.
Claro que foi possível assumir que qualquer coisa
era melhor que o fascismo, mas o que “qualquer coisa” ajudou a realizar não foi a revolução social.
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Sob o fascismo
Neste evento, a questão de se determinar com exatidão que ordem de desastre teria resultado de uma vitória
republicana e a impossibilidade de reviver uma revolução
que fora morta mantém a resposta em nível acadêmico. Ao
invés, a Espanha foi ultrapassada pelo alternativo desastre
de uma vitória fascista. Enquanto a política de esquerda
não poderia contribuir para a liberação das mulheres, um
regime de direita significava a sua antítese.
Mas, também havia mulheres no lado fascista, não todas elas enganadas ou auxiliares submissas. A Falange incluía movimentos de mulheres; ambas as facções Carlista e
Falange tinham suas uniões de mulheres e a Nazi Women’s
Organization - Organização das Mulheres Nazistas era ativa na Espanha.
Pillar Primo de Rivera era figura proeminente numa
das facções opostas a Franco, dentro do sortimento ideológico do campo Nacionalista, e dirigia o Auxílio Social,
fundado pela viúva de um líder falangista, em 1936. Essa
organização mobilizou as mulheres para o trabalho social,
com recursos providos por mulheres falangistas. Mais tarde, instituiu-se um serviço social formal para as mulheres
entre 17 e 35 anos de idade.
Voluntárias, em tese, um mínimo de seis meses de serviços contínuos ou seis períodos sucessivos de, pelo menos,
um mês cada um se tornou pré-requisito para concorrer a
empregos administrativos. Mulheres casadas, viúvas com
uma ou mais crianças e pessoas com deficiências eram exceções, segundo a pregação reacionária sobre o “calor da
sagrada família” e a posição das mulheres no lar.
Mulheres proveram o Exército Nacionalista com os
habituais serviços de enfermagem, cozinha e lavanderia, e
umas poucas podem ter servido o exército como comba45

tentes 53, mas suas participações foram menos noticiadas
do que no lado republicano.
O contraste era marcante. Em Vigo, ocupada pelos
Nacionalistas, raramente uma mulher era vista nas ruas. Os
Nacionalistas estavam cientes da diferença; em um memorando encontrado com um de seus Oficiais, recomendava-se que, desde que um grande número de mulheres estava
lutando do lado inimigo, não haveria distinção de sexo na
repressão. Alguns fizeram uma distinção, reservando especial tratamento às mulheres que se lhes opunham - o mais
notório foi o General Queipo de Llano, que delirava e ameaçava as “esposas dos anarquistas e comunistas” (significativamente não assumindo o direito de serem anarquistas ou
comunistas), em suas locuções de rádio a partir de Sevilha
e com o emprego de termos que têm sido caracterizados
como uma “patologia psicossexual” 54.
Formas menos histéricas de ações contrarrevolucionárias foram empregadas e praticadas desde o início: da
supressão das medidas seculares adotadas pela República,
incluindo o divórcio, até campanhas como a do recato a
ser observado na maneira de se vestir e a proibição das
pernas a descoberto. As espanholas foram condicionadas a
aceitar o papel tradicional submisso. A escola era entendida como instituição onde as jovens deveriam aprender os
seus “nobres deveres” para com a família e o lar.

537HPPD.DSODQVHPGDUDIRQWHGDGHFODUDomRGL]TXHHODVOXWDUDP S
 PDVRIHQ{PHQRSRGHQmRWHUVLGRFRPXP9HU Hugh 7KRPDVThe
6SDQLVK&LYLO:DUSQRWDQVREUHDUHDomRGHXPWHQHQWHLUODQGrV
TXH OXWRX DR ODGR GRV 1DFLRQDOLVWDV ³0XOKHUHV QD EDWDOKD OKH SDUHFHP D
GHJUDGDomR¿QDOGRODGR5HSXEOLFDQR´
54 Koestler, 6SDQLVK7HVWDPHQW ,ELGHPVREUHXPDGHVFULomRGH/ODQR
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Esta ênfase continuou, embora as pressões econômicas levassem mais mulheres ao mercado de trabalho. Para
uma história mais atualizada, livro publicado em 1969 55,
na Espanha, traz alguns fatos e números:
a) a percentagem de mulheres na força de trabalho
cresceu de 7% para 17% entre 1950 e 1965, comparando-se com 25% na Itália e 31% no Reino Unido;
b)

/4 das mulheres empregadas executavam trabalho
braçal, mecânico, mal remunerado, embora não
houvesse nenhuma ilegalidade na situação;
3

c) entre 1/4 e 1/3 apenas dos estudantes nas Universidades eram mulheres, embora número igual de meninos e meninas frequentasse o ensino básico;
d) havia três professoras; três deputadas nas Cortes
(Legislativo Espanhol);
e) a autorização formal do marido era necessária para
que a esposa aceitasse um emprego e poderia ser
recusada porque o subsídio familiar, pago após o segundo filho, seria cancelado se a esposa trabalhasse.
As mulheres continuaram a resistir. Quando a República foi derrotada, muitas se juntaram ao fluxo de refugiados, optando pelo exílio. Na fronteira francesa, mulheres
e crianças eram separadas dos homens e alojadas em celeiros e edifícios vazios. A elas eram dados oito francos
por dia, o suficiente para comprarem comida quando
associadas entre si, e foram montadas cozinhas comunitárias. Posteriormente, mulheres foram internadas em
556&OLVVROG6SDLQ 7KDPHV +XGVRQ 
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Argèles-sur-Mer, onde havia alta taxa de mortalidade
infantil.
Tais condições eram, contudo, preferíveis à vida sob o
fascismo; há registro de incidentes com mulheres cometendo suicídio junto com seus filhos em um trem que conduzia refugiados de regresso à Espanha, originário da França
ocupada (pelos nazistas). Isabel de Palencia, Ministra Plenipotenciária da Espanha Republicana para a Suécia e a
Finlândia de 1936 a 1939, e que viveu o exílio no México,
escreveu em 1945 que ainda havia oito prisões para presas
políticas em Madri. Cita jornal da Falange que reportava
cerimônia de batismo ocorrida em 1940 para 280 crianças
nascidas nas prisões 56 57.
Mais de vinte anos após, Miguel Garcia descreveu
como as esposas de prisioneiros políticos ocuparam as igrejas em apoio a uma greve de fome e tiveram de ser desalojadas pelas forças da ordem pública 58. Listas de detenções
em anos recentes também incluíam mulheres; por exemplo,
Front Libertaire des Luttes de Classes, de fevereiro de 1975,
traz o nome de três mulheres entre os “Vinte Militantes Revolucionários que poderiam enfrentar a pena de morte” 59.
As probabilidades contra eles podem ser analisadas a partir
do seguinte:

56,VDEHOGH3DOHQFLD6PRXOGHULQJ)UHHGRP *ROODQF] 
57 1RWD -RUQDOLVWD HVSDQKROD HVFULWRUD DWUL] H GLSORPDWD  OLYUH WUDGXomR
DGDSWDomR:LNLSpGLD
580LJXHO*DUFLD*DUFLD6SDQLVK3ROLWLFDO3ULVRQHUV )UHHGRP3UHVV 
1RWD-RDQ-RUGL9LQ\RODV9LGDO1~ULD%DOODUW&DSGHYLOD*HRUJLQD1LFR
ODX0LOOj³9LQJWPLOLWDQWV5pYROXWLRQQDLUHVULVTXHQWODSHLQHGHPRUW´)URQW
/LEHUWDLUHGHV/XWWHVGH&ODVVHV O¶2UJDQLVDWLRQ5pYROXWLRQQDLUH$QDUFKLVWH 
Q)HYHUHLURSDUFKLYHVDXWRQRPLHVRUJ
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“Na Espanha ainda faz parte do Código Civil
que, por razões de harmonia matrimonial, o marido
é o tomador de decisões, de acordo com seu direito
natural, histórico e religioso... A espanhola casada
precisa de permissão escrita do marido para transferir propriedades, ser testemunha no tribunal, requerer
passaporte, assinar contrato ou ter sua própria conta
bancária. Nenhuma declaração na Espanha pode ser
falada ou escrita a favor do divórcio, aborto ou do uso
de contraceptivos. As penalidades por tomar parte em
ação de caráter feminista são tão severas quanto inacreditáveis. Simplesmente participar de uma discussão
sobre os problemas femininos pode resultar em vários
anos de prisão. Recentemente, uma espanhola foi condenada a dois anos e quatro meses de prisão após a
polícia descobrir literatura feminista no apartamento
dela. Seu marido, que era apolítico, teve a mesma sentença. De acordo com a teoria jurídica espanhola uma
mulher não pode agir por si mesma; seu marido é, portanto, responsável por suas ações.”
Freedom (Press), 04/11/1972, com base em um relatório em
Ramparts (Magazine).
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Conclusões
Até recentemente, era quase que necessário justificar o
termo “Revolução” em conexão com os eventos espanhóis
de 1936 e após, tão profundamente foram obscurecidos os
aspectos sociais da luta. Pode ainda ter de ser defendida (a
Revolução) contra os puristas que denigrem a coletivização
como sendo um “capitalismo autogerido” 60.
Mesmo que esta descrição fosse bastante acurada, a
partir de limitado ponto de vista econômico, negar qualquer
outro significado para o que aconteceu seria como utilizar
tapa-olhos. Nem o fracasso ou o governo “legítimo” podem
abolir o valor da experiência. Dual power (dualidade de
poderes) é uma característica das revoluções. E apesar de, e
por causa de suas limitações, a Revolução Espanhola exige
e vale o estudo crítico.
Em tempos de intensa mudança social, especialmente
nas guerras e revoluções, em regra se espera que as mulheres cumpram os novos papéis que lhe são destinados, adquirindo novo ponto de vista sobre si mesmas, e forçando
mudanças na visão da sociedade para com elas. Isto pode
ser tomado como um índice do quanto são reprimidas e
restringidas em tempos “normais”, com o consequente desperdício de potenciais.
A reversão à normalidade geralmente traz as mulheres
de volta às suas posições anteriores, ou perto disso. A demonstração do que as mulheres podem alcançar é efetivamente esquecida - o que é uma das razões para documentar
e analisar tais períodos.
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A história das mulheres, no entanto, tem de ser resgatada não só da obscuridade, mas de duas contrastantes linhas de análise que recebe de tempos em tempos: uma linha paternalista sobre as mulheres estarem fazendo um
grande trabalho, 100% atrás dos homens - onde mais?
E a sua contra tendência, que ocasionalmente aparece
nos escritos sobre a liberação das mulheres, de considerar tudo o que é feito por elas como bom e belo, por
definição.
Na Espanha, então, as mulheres estavam envolvidas
em ambos os lados - nenhuma surpresa, mas talvez valha
a pena tornar isto explícito, tendo em conta o corrente
slogan sobre “apoiar nossas irmãs na luta” e o pressuposto de que a diferença de sexo de alguma forma é fundamental.
Tiveram as mulheres na Revolução Espanhola menos,
fundamentalmente, em comum com os homens com quem
que partilhavam a sua posição de classe (social) e compromisso político do que tinham com as suas congêneres nacionais, “irmãs” do lado fascista? Todas podem ter sofrido em
algum grau a dominação masculina, mas não havia nenhuma perspectiva de se unirem com base nisso (a dominação
masculina) para alcançarem a liberação.
Por outro lado, a liberação não seria alcançada através de um trabalho livre das contradições sociais, mesmo
com a assistência de um forte movimento libertário.
Pode até ser correto julgar, como o fez Temma Kaplan, que “não há razão para acreditar que a condição das
mulheres espanholas seria fundamentalmente alterada se os
anarquistas tivessem ganho a guerra” 61.
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É difícil projetar as implicações exatas de tal vitória
e, em minha opinião, ela (a vitória) tende a exagerar a relutância dos libertários em prever mudanças nos papéis
sexuais (nos papéis assumidos por homens e mulheres) e
nos valores (sociais). No entanto, seu artigo aborda pontos
importantes, indicando os fatores que impediram a transformação das vidas de mulheres espanholas de classe trabalhadora.
Os fatores inibidores estavam arraigados na situação
pré-revolucionária. Os libertários eram conscientes sobre
como a sociedade capitalista explorava as mulheres; mas,
para citar Temma Kaplan, “Eles não desenvolveram um
programa para prevenir similar exploração na sociedade
revolucionária”.
A liberação das mulheres não foi pensada em termos
teóricos e práticos. Não está claro se o movimento por uma
maior liberalidade sexual deveu-se mais a uma recusa dos
ditames da Igreja e do Estado (casamento). A deliberada
falta de clareza que atormentou os movimentos libertários,
e que se provou fatal em confronto com a dura política do
PC, teve consequências aqui também. E se os libertários
falharam em confrontar as suas repressões internalizadas,
para a maioria da população o peso da tradição herdada
deve ter sido praticamente irresistível.
Na opinião de Temma Kaplan, as revolucionárias subordinaram as suas demandas particulares para que a guerra fosse ganha; ela insinua um contraste entre esta política
e a dos anarquistas como um todo. De fato, os anarquistas
em geral acompanhavam a Frente Popular em quase tudo.
Eventualmente, eles manifestaram as suas diferenças
com o PC e estiveram em conflito por certo tempo - mas o
programa libertário foi subordinado e submetido. Sua revolução foi perdida um bom tempo antes de se perder a guerra. Encobrir as suas reais diferenças por medo de dividir
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o Movimento significou o triunfo da ideologia dominante,
mais forte, por suposto: o autoritarismo preponderou sobre
o socialismo libertário, a dominação masculina sobre a liberação das mulheres. Esta lição é particularmente relevante
para os movimentos orientados contra o que se apresenta
como um óbvio “mal maior”.
O destino das mulheres na revolução está intimamente ligado ao destino da revolução como um todo. Na Espanha, ocorreram ganhos inicialmente, ainda que parciais,
limitados e fragmentados (poder-se-ia argumentar que a
vida dos homens espanhóis não foi transformada, tampouco); a estabilização alcançada em tempos de guerra foi seguida por revezes; a derrota trouxe a reação.
Mas o destino das mulheres não deve ser encarado
como um fator negligenciado, subordinado, ou a revolução social, bem como a causa das mulheres, será diminuída
e perdida. Mais relevante para nós que a questão do que
poderia ter acontecido “se...”, é a questão do que acontece
agora.
Existem alguns motivos para um otimismo calculado: a sociedade está mais avançada, a crise de autoridade
é muito mais aguda. Os anos recentes viram o desenvolvimento do movimento de liberação das mulheres, levantando questões de importância fundamental para todos os
revolucionários e promovendo a sua discussão.
Pelo menos, há algumas coisas das quais os nossos
camaradas masculinos agora não escapariam e, é de se esperar, não queriam impor. E, novamente com sorte, temos
o início de um movimento libertário que se pode esperar
ter credibilidade e desenvolver-se rumo a uma nova visão
da sociedade somente se a liberação das mulheres for parte
integrante de suas perspectivas.
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Pós-escrito

62

Após a morte de Franco, o movimento das mulheres
na Espanha fez avanços consideráveis, tomando lugar na
cena internacional. Sobre questões especialmente opressivas, algumas, como a contracepção e o aborto, preocupações vitais das mulheres em todos os lugares; outras, como
uma variante espanhola peculiar, as acusações de adultério,
foram objeto de campanhas e manifestações e ganharam
publicidade generalizada e algum relativo sucesso.
Na Espanha, o amplo espectro de opiniões, de grupos
políticos radicais voltados à tomada de consciência ao feminismo radical, está agora representado, ventilando opiniões
e aspirações há muito tempo reprimidas. Ideias correntes
na década de 60 e 70 se misturam com ecos dos anos 30. O
grupo Mujeres Libres, revivido entre outros grupos, aparentemente tenta combinar a conscientização para os problemas das mulheres com a rejeição do feminismo unilateral,
insistindo que os homens também são oprimidos e reprimidos nos papéis que tradicionalmente, pelo sexo, lhes são
indicados.
É de se esperar que isso não seja meramente uma reflexa aderência à linha antiga, mas uma resposta fundamentada nas presentes condições, pois nesta área como em outras,
torna-se cada vez mais claro que a Espanha, apesar da anomalia ultrajante ocasional, pode cada vez menos ser vista
como um caso especial.
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