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A Guerra de Espanha (1936-39) foi a primeira das guerras que o fascismo 
desencadeou e que mobilizou paixões políticas em todo o mundo, atraindo 
milhares de voluntários que perceberam que em Espanha se decidia a sorte 
do fascismo. Entre os 35.000 voluntários das Brigadas Internacionais (BI) 
contavam-se sobretudo franceses, imigrantes polacos e italianos em França, 
canadianos e norte-americanos, a que se juntaram muitos imigrantes da Eu-
ropa Oriental na América do Norte, refugiados alemães e judeus, militan-
tes de esquerda exilados um pouco por todo mundo, oriundos de um total 
de 53 países. Todos eles acorreram generosamente a Espanha, desafiando 
todas as barreiras e obstáculos que, em nome da política de não interven-
ção, haviam barrado por fora as fronteiras espanholas, procurando isolar a 
República. “Fala-se todas as línguas e há uma atmosfera indescritível de en-
tusiasmo político, de desfrute da aventura da guerra, de alívio por se achar 
que os anos sórdidos de emigração passaram, de absoluta confiança num 
rápido sucesso”, testemunhou Franz Borkenau nos primeiros meses da con-
tenda2. As BI foram criadas pelo Komintern (a Internacional Comunista) 
e cerca de 60% dos voluntários eram comunistas, que lutaram lado a lado 
com anarquistas, socialistas e democratas de muitas tendências e filiações3. 
“¡No pasarán!”, o famoso grito de batalha que a dirigente comunista Dolo-
res Ibárruri (La Pasionaria) lançou aos “jovens”, às “mulheres”, aos “traba-
lhadores de todas as camadas”, para que se “[erguessem] (...) para defender 
as liberdades do povo, bem como as suas conquistas democráticas”, contra 
o “levantamento militar fascista”4, foi sendo apropriado até aos nossos dias 
por todo o tipo de movimentos de resistência popular à volta do mundo. 
O slogan reproduzia a ordem que o Exército francês lançara em Verdun, 
em 1916, “Ils ne passeront pas!”, mas a batalha para defender Madrid, a 
capital da República, inspiraria uma geração inteira como símbolo de uma 
resistência empenhada ao fascismo, completamente diferente da absurda 
chacina de Verdun, o “abattoir du monde”, e de todas as guerras sem sen-
tido. Em Espanha, os antifascistas tiveram que enfrentar, além das tropas 
espanholas e marroquinas coloniais, muitos compatriotas dos próprios bri-
gadistas, como eram cerca de 700 católicos irlandeses, uns quantos monár-
quicos franceses, fascistas romenos, russos brancos exilados, mas sobretudo 
19.000 alemães que integraram a Legião Condor, 8.000 portugueses que 
ficaram conhecidos pelos Viriatos, que combateram na Legião Espanhola5, 
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Na faixa afirma-se: No Pasaran! El 
Fascismo quiere conquistar Madrid. 
Madrid sera la tumba del fascismo.

Foto: Mikhail Koltsov, 1936

A Guerra de Espanha (1936-39):  
fascismo e antifascismo 80 anos depois
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e quase 80.000 italianos mandados por Mussolini 
para Espanha como um Corpo di Truppe Voluntarie, 
a maioria dos quais retornando da guerra da Etiópia 
(1935-36). “O alistamento maciço de voluntários es-
trangeiros para lutar pela República espanhola é um 
momento único na história da Europa. (...) As Bri-
gadas Internacionais devem ser entendidas como a 
ponta do iceberg de um movimento solidário muito 
mais amplo”6.

O que a memória coletiva guarda dessa geração 
trágica (1936-45) que lutou contra o fascismo em 
Espanha e, pouco depois, em circunstâncias ainda 
piores, lutou contra a ocupação alemã e italiana em 
toda a Europa, mostra que a memória da resistência 
antinazi vitoriosa no final da II Guerra Mundial de 
alguma forma eclipsou a das BI que acabaram por 
perder a guerra em Espanha. Tendo caído em des-
graça na União Soviética na última fase do governo 
de Estaline, e, consequentemente, dentro de vários 
partidos comunistas, os voluntários das BI tiveram de 

6    SKOUTELSKY, …, p. 48.

esperar pela década de 70 e, depois, pela de 90 para 
que as políticas públicas de memória os resgatassem 
de um relativo esquecimento. O ataque à memória 
antifascista que coincidiu com a queda dos regimes 
comunistas da Europa centro-oriental contribuiu para 
essa reação. Para a antiga brigadista francesa Adèle 
Arranz-Ossart, “após a queda do muro de Berlim, 
o que resta aos antigos combatentes em Espanha é, 
acima de tudo, a própria Espanha. (...) [A Guerra na 
Espanha] é o melhor que fizemos nas nossas vidas”7. 
Mesmo que a alguns ela pudesse ter parecido ser “uma 
guerra de poetas” (assim lhe chamou H.D. Ford, em 
1965), os voluntários antifascistas eram na sua grande 
maioria operários (cerca de 80%). “Se houve alguma 
vez na história contemporânea um exército proletá-
rio, ele foi o das Brigadas Internacionais”8. Contudo, 
a morte dos poetas Federico García Lorca (assassina-
do pelos falangistas em 1936), Antonio Machado (no 
exílio em França, em 1939, dias depois de ter fugido 

7    Cit. em SKOUTELSKY, …, p. 449.
8    SKOUTELSKY, …, p. 175.

Dolores Ibárruni
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do avanço franquista) e Miguel Hernández (morto na prisão em 1942), e a res-
posta de Miguel de Unamuno ao grito provocatório “¡Viva la Muerte! Muera la 
inteligencia!” do general Millán Astray na Universidade de Salamanca – apesar do 
apoio de Unamuno aos rebeldes franquistas na fase inicial da guerra9 –, ajudaram a 
consolidar a derrota da República espanhola na memória progressista “como uma 
tragédia pessoal”, como escreveu Albert Camus em 1946: “os homens da minha 
geração tiveram a Espanha nos nossos corações. Foi em Espanha que aprendemos 
que podemos ter razão e ser vencidos, que a força pode vencer o espírito, que há 
momentos em que a coragem não é em si mesma uma recompensa.”10 A partir da 
Guerra de Espanha, resistir ao fascismo significava, para os intelectuais antifas-
cistas, proteger o espírito face à força bruta (André Gide) e a arte e a cultura face 
à opressão: “a propagação da ideologia fascista e da sua prática (...) criará uma 
atmosfera na qual o artista criativo e todos os que se preocupam com a justiça, a 
liberdade e a cultura verão ser impossível trabalhar ou mesmo dela sair” (Auden, 
1937)11. Por outro lado, a guerra espanhola foi a primeira a ser amplamente cober-
ta pelos meios de comunicação modernos (imprensa, fotografia, rádio, filme). De 
Hemingway a Greta Garbo, de Humphrey Bogart a Alvah Bessie, uma boa parte 
de Hollywood envolver-se-ia em campanhas em favor da República espanhola – 
e pagaria por tê-lo feito durante o McCarthismo. Juntamente com Por quem os 
sinos dobram (1940), de Hemingway,12 a Guernica de Picasso é provavelmente o 
objeto artístico mais popular produzido na guerra de Espanha, “[representando] 
a revolta da consciência e da arte face aos desastres que devastavam a Europa”13. 
Mais do que as primeiras histórias que se conheceram dos campos de concen-
tração alemães antes de os nazis organizarem Auschwitz e o genocídio, a guerra 
em Espanha tornou-se para a memória coletiva europeia o primeiro grande sím-
bolo da impiedosa violência fascista: Guernica transformou-se num símbolo fun-
dador da guerra total contra a população civil, embora outras cidades bascas, ou 
também Madrid e Barcelona, tivessem já sido bombardeadas por Franco e pelos 
seus aliados, e os modernos bombardeiros italianos tivessem já destruído Harar, 
na Etiópia, no início de 1936. Nos anos seguintes à guerra em Espanha, Varsóvia, 
Roterdão, Coventry, Belgrado, Stalingrado, ou Dresden, Hiroshima e Nagasaki 
seriam arrasadas. Cinco dias após o bombardeamento de 26 de abril de 1937 da 

9     Cf. Julio RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Literatura fascista española, vol. 1 (“Historia”), Torrejón de Ardoz: Akal, 
1986, pp. 122-23.

10  Prefácio a Jean CAMP et al, L’Espagne libre, Paris: Calmann-Lévy, 1946.
11  Cit. em CUNNINGHAM, “Introduction”, …, p. 55.
12  Adaptada ao cinema pela primeira vez por Sam Wood (1943), com Gary Cooper e Ingrid Bergman.
13   Gianfranco BRUNO, “Premonizione e denuncia: rappresentazione e dramma del linguaggio”, in F. SBORGI 

(coord.), Arte della libertà. Antifascismo, guerra e liberazione in Europa 1925-1945, Milão: Mazzotta, 1995, pp. 
31-40 (36).
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antiga capital basca pela Legião alemã Condor, a Aviazione Legionaria ita-
liana e aviões fascistas espanhóis, Picasso decidiu abandonar a sua ideia de 
um mural previamente encomendado pelo governo republicano para abrir o 
pavilhão de Espanha na exposição mundial de Paris. Em vez disso, num mês 
produziu um grande painel a preto e branco com o qual pretendia “expressar 
claramente o meu horror pela casta militar que afundou a Espanha num 
oceano de dor e morte.” Para Picasso, “o conflito espanhol é a luta da reação 
contra o povo, contra a liberdade. Toda a minha vida como artista não foi 
nada mais do que uma luta contínua contra a reação e a morte da arte.”14 
Franco negaria até à sua morte que Guernica tivesse sido bombardeada pelos 
fascistas, acusando os bascos vermelhos de terem dinamitado toda a cidade. 
Até ao fim do regime de Franco, em 1977, o Estado espanhol impôs esta 
“mentira oficial”15. A Alemanha unificada reconheceu a responsabilidade em 
1997 – mas até 1998 várias bases aéreas da RFA foram batizadas com no-
mes de antigos pilotos da Legião Condor. A Itália ainda nada reconheceu 
até hoje. Poucos meses após o bombardeamento de Guernica, intelectuais 
antifascistas como Heinrich Mann, Pablo Neruda, Louis Aragon, Stephen 
Spender ou Auden, depois de terem “visto os assassinatos e a destruição pro-
vocada pelo fascismo em Itália, na Alemanha”, lembravam que “hoje a luta é 
em Espanha. Amanhã pode ser noutros países – como o nosso. (…) Alguns, 
apesar dos crimes de Durango e Guernica, a agonia duradoura de Madrid, 
de Bilbao, (...) ainda têm dúvidas, ou pensam ser possível que o fascismo 
ainda possa ser o que proclama: o ‘Salvador da civilização’”. Foi então que 
perguntaram “aos escritores e poetas” britânicos se estavam “a favor ou contra 
Franco e o fascismo? Pois já não é possível não tomar partido”16. Na sua “di-
mensão simbólica decisiva”, a Espanha redesenhou o cenário político euro-
peu: “o liberalismo, o comunismo e o fascismo que formavam um triângulo 
no final da Grande Guerra” eram agora “reduzidos a um único confronto 
entre o fascismo e antifascismo”17.

Franco conseguiu vencer a guerra depois de ter levado a cabo, como lhe 
chama Paul Preston, uma verdadeira guerra de extermínio. No total, nela 
terão morrido 600 mil pessoas, nas frentes de combate, sob os primeiros 
bombardeamentos aéreos realizados sobre cidades europeias ou vítimas da 
fome e das doenças que a guerra provocou. Uma grande parte das mortes, 
contudo, resultaram da verdadeira orgia de violência desencadeada pelos 
militares e por todos os setores das direitas na zona franquista, de que re-
sultaram mais de 150 mil assassinados, entre militantes dos partidos da 
Frente Popular, intelectuais, ativistas, operários agrícolas e dos direitos das 
mulheres, professores, membros de minorias religiosas, homossexuais; ou-
tros 50 mil foram mandados fuzilar pelas autoridades franquistas nos dez 
anos seguintes à guerra. Do lado republicano, num movimento social des-
controlado nas primeiras semanas posteriores à rebelião militar, anarquistas, 
principalmente, mas também socialistas e comunistas, terão participado no 

14    Cit. em Franco SBORGI, “Antifascismo, guerra e liberazione nelle arti in Europa 1925-1945”, in F. 
SBORGI (coord.), ..., pp. 17-30 (24-25).

15   Cf. Vicente del PALACIO SÁNCHEZ et al., Sustrai erreak-2. Guernica 1937, Gernika-Lumo: Aldaba-
-Gernikazarra, 2012.

16  Cit. em CUNNINGHAM, “Introduction”, …, pp. 49-50.
17  Enzo TRAVERSO, 1914-1945. La guerre civile européenne, Paris: Hachette [2009], p. 307.
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assassinato de 40 mil padres e freiras, terratenentes, alguma burguesia urba-
na, militares fiéis a Franco, políticos de direita. Enquanto a recomposição 
da autoridade do Estado republicano permitiu, a partir de inícios de 1937, 
impedir novas vagas de violência na zona republicana, ela prosseguia onde 
as tropas de Franco chegavam, diretamente organizada pelo poder fascis-
ta e sancionada pela Igreja. Terminada a guerra em 1939, 500 mil presos 
políticos estavam detidos em campos de concentração e/ou batalhões de 
trabalhos forçados. 450 mil espanhóis, numa população de 21 milhões de 
pessoas, tinham fugido para França, para a União Soviética, para a América 
Latina.

Um ano depois de terminada a guerra, Franco mandou construir o Valle 
de los Caídos, em Cuelgamuros, perto de Madrid, que permaneceu, até 
hoje, o monumento mais esmagador da política do regime franquista de 
memória da guerra cuja filosofia, até ao final, foi a de impor uma socie-
dade dividida entre vencedores e vencidos. O ditador quis construir um 
“templo grandioso para os nossos mortos no qual ao longo dos séculos 
[os espanhóis irão] orar por aqueles que caíram no caminho de Deus e da 
Pátria[, um] local de peregrinação perene em que a grandeza da natureza 
coloca uma marca digna na terra onde descansam os heróis e mártires da 
Cruzada”18. Após dezoito anos de trabalhos forçados impostos a cerca de 
20.000 prisioneiros políticos, o monumento foi finalmente inaugurado no 
20.º aniversário da vitória de Franco (1 de abril de 1959). Os mortos cujos 
cadáveres (quase 34.000) deviam ser transferidos de cemitérios de toda a 
Espanha para serem enterrados no Valle foram oficialmente descritos como 
“los que dieron Su vida por Dios y por la Patria”19; vários destes, contudo, 
foram alguns dos 150.000 antifascistas detidos e sumariamente executados 
por falangistas e militares durante a guerra na retaguarda franquista; não 
esqueçamos que vários deles eram emigrantes portugueses. Os seus cadá-
veres terão sido exumados sem sequer ser dado conhecimento às suas famí-
lias. No momento em que, mais de 43 anos depois da morte de Franco, o 
Governo espanhol tenta, finalmente, exumar Franco, retirá-lo da cripta do 
monumento que foi construído expressamente para vir a acolher o ditador 
depois de morto e, dessa forma, começar a desmantelar o significado sim-
bólico original que a ditadura desejou para o Valle de los Caídos, a forma 
como a memória da guerra continua a dividir os espanhóis deixou-o como 
um “monumento à deriva, completamente sem raízes na sociedade espa-
nhola contemporânea, bem como na eternidade que procurou atingir”20. À 
sua volta, contudo, e quando se completam 80 anos sobre o final da guerra, 
uma nova forma de fascismo espanhol levanta a cabeça. Sabe que, para 
triunfar, terá de derrotar a memória do antifascismo espanhol, verdadeiro 
fundador da cultura antifascista à escala internacional.

18   Franco, 1.4.1940, cit. em Diego MÉNDEZ, El Valle de los Caídos: idea, proyecto y construcción, San 
Lorenzo del Escorial: Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 1982, p. 12.

19    Decreto-Lei, 23.8.1957, Boletín Oficial del Estado.
20     Francisco FERRÁNDIZ, El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil, Barce-

lona: Anthropos, 2014, p. 303.

Franco 
negaria até 
à sua morte 

que Guernica 
tivesse sido 

bombardeada 
pelos fascistas, 

acusando 
os bascos 
vermelhos 
de terem 

dinamitado 
toda a cidade


