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Mais de 70 anos após o seu término, a Guerra Civil Espanhola continua 
a exercer um fascínio particular. Milhares de artigos, dissertações, ro-
mances, documentários e fi lmes inspirados nesse confl ito testemunham 
seu impacto duradouro e colocam seu estudo no mesmo patamar de 
outros grandes acontecimentos do século xx: a Revolução Russa, a as-
censão e queda do Terceiro Reich e a Segunda Guerra Mundial.

A Guerra Civil Espanhola foi principalmente um confl ito local, 
uma  tentativa brutal de resolver, por meios militares, um grande nú-
mero de questões sociais e políticas que dividiram os espanhóis por 
várias gerações. Temas como reforma agrária, centralismo versus au-
tonomia regional e papel da Igreja Católica e das Forças Armadas em 
uma sociedade moderna atingiram um ponto crítico com a tentativa 
de golpe militar, em julho de 1936, que precipitou a Guerra Civil. Esses 
cruéis três anos de luta fratricida foram uma experiência traumática 
que afetou diretamente a vida de famílias e colocou irmãos em lados 
opostos do combate. Os nacionalistas triunfantes garantiram a duração 
desse clima de ódio e divisão por 40 anos.

A guerra não foi, no entanto, somente um confl ito local, mas tam-
bém transcendeu barreiras nacionais e suscitou paixões e debates re-
pletos de ressentimento pela Europa. Todas as grandes potências inter-
vieram e determinaram, em grande medida, o curso e o resultado do 
confl ito. A União Soviética apoiou a República não por solidariedade 
ideológica, mas como tentativa de construir uma aliança internacional 
contra o fascismo. Antes da Anschluss com a Áustria e a crise dos Sude-
tos na Tchecoslováquia, em 1938, a Espanha era um exemplo óbvio do 
falso contexto de paz no Ocidente. Todas as evidências de fl agrante en-
volvimento das potências fascistas na Espanha – inclusive o bombardeio 
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em massa contra cidades e o indiscriminado ataque a navios mercan-
tes – foram ignoradas. Stálin aprendeu a lição da estratégia ocidental e, 
em agosto de 1939, assinou o Pacto de Não-Intervenção com a Alema-
nha nazista, que tornou a guerra no continente quase inevitável.  

Foi, contudo, o apelo popular que concedeu à Guerra Civil Espa-
nhola um romantismo especial. Em 1936, a Espanha era um microcos-
mo que sintetizava a ferocidade, o radicalismo e a polarização de uma 
era. Nenhum outro confl ito despertou a tal ponto a paixão de cidadãos 
e artistas. Obras como Guernica de Pablo Picasso, Por quem os sinos do-
bram de Ernest Hemingway (mais tarde fi lmado em Hollywood, com 
Gary Cooper no papel principal), Homenagem à Catalunha de George 
Orwell e A esperança de André Malraux se tornaram clássicas. Até no 
lendário fi lme Casablanca, o aventureiro Rick (interpretado por Hum-
phrey Bogart) confessa que, antes de se estabelecer em Marrocos, lutou 
pela República na Espanha.

Apesar da alta reputação de poetas, artistas e escritores, eles repre-
sentaram somente uma pequena minoria da multidão de voluntários 
combatentes na Espanha. Os partidários dos nacionalistas acreditavam 
que sua luta era em defesa da civilização cristã contra a barbárie comu-
nista. Já para os milhões de voluntários que lutaram pela República, a 
Espanha representava a “última grande causa” – a resistência fi nal con-
tra as forças aparentemente invencíveis do fascismo e da reação política 
que arrebatou o continente nos anos entreguerras.

A Guerra Civil Espanhola está longe de se ter esgotado como 
tema e ainda é assunto de análise e debate amplos. Durante 40 anos, 
seu estudo fez parte da longa e amarga “guerra de palavras” caracte-
rística do regime franquista. Na Espanha, os apologistas da ditadura 
retratavam a rivalidade fratricida como cruzada heróica contra os sus-
peitos habituais: maçons, comunistas, judeus e separatistas. Contudo, 
os derrotados também forneceram uma visão maniqueísta na qual 
a guerra era explicada como a opressão do povo espanhol por uma 
minoria de clérigos, generais e capitalistas. Certamente, em função 
das suas divisões da época e das recriminações mútuas que se segui-
ram, os republicanos nunca puderam apresentar a imagem monolítica 
e homogênea encarnada pelos  nacionalistas. Somente no exterior a 
tragédia espanhola pôde ser analisada com certo grau de objetividade. 
No entanto, embora os estudiosos pudessem escrever sem a censura 
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existente na Espanha, suas conclusões viram-se limitadas pela falta de 
acesso a fontes primárias. 

Só a partir do fi nal dos anos 1970, após a morte de Franco e o des-
mantelamento de sua ditadura, uma profusão de estudos acadêmicos 
foi capaz de corrigir as distorções históricas do legado franquista. Essa 
inovadora historiografi a confi rmou a complexidade, a riqueza e a pro-
fundidade da Guerra Civil Espanhola. Com base na grande quantidade 
de monografi as e fontes primárias impressas, este livro busca propor-
cionar um estudo analítico atualizado e oferecer ao leitor um caminho 
claro por meio do qual o autor inglês Gerald Brenan classifi cou como 
“Labirinto Espanhol”, e o escritor austríaco Franz Borkenau, em seu 
testemunho da guerra, nomeou de “Arena Espanhola”. Um dos objeti-
vos cruciais deste livro é desvendar mitos, manipulações e conclusões 
fáceis que acompanharam muitas vezes esse assunto fascinante. Certa-
mente, em função de seu campo de ação, muitas questões interessantes 
(problemas de gênero, a vida diária por trás das linhas de frente, a expe-
riência social dos grupos etc.) não podem ser abordadas com profundi-
dade, e o legado cruel da Guerra Civil será tratado, de forma sintética, 
somente no epílogo. Para facilitar a compreensão dos acontecimentos, 
foi adotada a ordem cronológica. 

Este trabalho enfatiza em particular o início do confl ito. Muitos es-
tudos começam a análise da Guerra Civil Espanhola no verão de 1936 ou 
fazem em geral um breve exame dos anos da Segunda República (1931–
1936). Na verdade, as origens da tragédia espanhola estão bem mais en-
raizadas na história do país. No máximo, seria possível afi rmar que as se-
mentes do confl ito foram plantadas durante o meio século de existência 
do regime anterior, na Monarquia Bourbon restaurada, de dezembro de 
1874 a abril de 1931. O radicalismo político, a revolta social e o interven-
cionismo pretoriano na Espanha dos anos 1930 foram a herança que as 
classes dirigentes monarquistas receberam da era da Restauração – e 
não conseguiram promover internamente a reforma democrática. A 
persistência do governo oligárquico tradicional – quando confrontado 
com a emergência da política de massas e as demandas de setores então 
recentemente mobilizados da população – deu início a uma época de 
confl ito social armado e a uma polarização política quase sem preceden-
tes, levando à substituição do regime liberal por uma ditadura militar, 
em 1923, e à queda da própria Monarquia, oito anos depois.
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Embora o curso da guerra seja o tema central do presente estudo, 
esta obra refuta qualquer idéia de determinismo histórico e de inevita-
bilidade do confl ito. Desse modo, a despeito das afi rmações dos ofi ciais 
rebeldes, a guerra não foi inevitável, mas produto de um golpe ilegal e 
de seu posterior fracasso parcial. Apesar de todos os erros cometidos 
pela classe governante republicana, os pretextos dos conspiradores para 
justifi car sua rebelião eram inaceitáveis. Certamente, em 1936, ocor-
riam tumultos sociais e violência nas ruas. No entanto, a situação não 
era necessariamente pior do que em outras épocas da Monarquia. Além 
disso, como na ascensão fascista ao poder na Itália e na Alemanha, o co-
lapso da ordem pública foi em grande medida causado por baderneiros 
de direita. Ainda mais absurda foi a sugestão, difundida por elementos 
próximos à insurreição militar, de que ofi ciais do Exército agiram para 
impedir uma intimidadora conspiração comunista internacional; na 
verdade, segundo a evidência dos primeiros dias da Guerra Civil, era 
claro que as diferentes milícias republicanas, dos comunistas à Confe-
deração Nacional do Trabalho (CNT), não tinham armas, treinamento 
militar e sequer o desejo de tomar o poder de Estado.    

Muitos textos consideram a defl agração das hostilidades como 
prova da falência da República; o contrário é verdadeiro. O sucesso da 
República foi corroborado pela derrota do levante militar em quase 
dois terços do continente espanhol. Com algumas notáveis exceções, a 
rebelião só teve êxito nas áreas que tinham votado tradicionalmente a 
favor dos partidos de direita. Ao contrário de muitos outros países eu-
ropeus, cujos sistemas constitucionais foram derrubados com relativa 
facilidade por forças de extrema direita, a República reagiu e lutou, e 
foram necessários 33 meses de embate brutal para que sua resistência 
fosse esmagada.

Este livro se concentra nos dois campos em guerra. Entretanto, 
a visão monolítica de uma Espanha cruelmente dividida é enganosa. 
Como Paul Preston, Enrique Moradiellos e outros autores em suas re-
centes análises demonstraram, a maioria dos espanhóis não queria a 
guerra. Pelo contrário, foram surpreendidos pelo horror e pela tragédia 
diante de seus olhos. Na maior parte dos casos, a geografi a determinava 
de que lado cada um lutaria. Além disso, como Hugh Thomas obser-
vou em seu estudo pioneiro sobre a Guerra Civil, não existiam duas, 
mas mil Espanhas no verão de 1936. Após o fracasso do golpe, a luta 
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fratricida não foi um choque entre dois campos claramente homogêne-
os, mas uma variedade de amargos confl itos locais.

Busca-se aqui traçar também uma descrição comparativa da evo-
lução nos dois campos, em particular o da repressão e o da organiza-
ção interna. Com referência à repressão, todas as guerras civis, como 
provaram os confl itos recentes nos Bálcãs e no Leste europeu, são 
extremamente cruéis. A arena espanhola não foi diferente. Ambos os 
lados ofereceram um espetáculo igualmente vergonhoso de persegui-
ção e assassinato de milhares de compatriotas espanhóis. O campo na-
cionalista não era a “cidade de Deus” descrita por Bishop Enrique Pla, 
mas estava dominado pelo obscurantismo e pelo fanatismo religioso 
que lembravam os piores momentos da Espanha da Inquisição. Por 
sua vez, na Espanha republicana, padres e proprietários eram caçados 
e mortos. 

Membros de minha família enfrentaram a brutalidade de ambos 
os lados. Porém, tiveram mais sorte que muitos outros. Meu avô pater-
no, José Romero Prats, sabendo que patrulhas da Federação Anarquista 
Ibérica (FAI) o investigavam, precisou passar grande parte da guerra es-
condido numa sala de cinema, no andar de baixo de seu apartamento. 
Seu “crime” foi ter sido secretário da Prefeitura de Valência durante a 
Monarquia. Anarquistas prenderam seu cunhado, Manuel Pérez, juiz 
que foi salvo pela rápida mobilização da família. Um primo distante e 
membro infl uente de uma das muitas milícias de rua descobriu onde 
ele estava preso e conseguiu libertá-lo de seus captores. Manuel Pérez 
escapou, não antes de ser espancado a ponto de fi car inválido pelo resto 
da vida. Meu avô materno, Cipriano Salvadó Solsona, lutou durante 
três anos no Exército Republicano da Catalunha e, como milhões de 
seus companheiros, fugiu pela fronteira no início de 1939, indo parar 
em um campo de concentração francês, do qual escapou poucos meses 
depois para voltar à Espanha. Após cruzarem os Pireneus a pé, ele e 
seus colegas logo desfrutaram do gosto de uma nova ordem quando fo-
ram importunados e tiveram seus poucos pertences roubados por um 
grupo de falangistas. Para eles, o grupo de meu avô não só fazia parte 
do derrotado Exército comunista, mas também era a “escória da Cata-
lunha”! Ainda assim, não foram executados, e a diversão dos falangistas 
se limitou a insultá-los e forçá-los a cantar, fazendo continência, o hino 
falangista, “Cara al Sol”.        
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Nenhum partido político de qualquer campo poderia alegar inocên-
cia com relação ao banho de sangue ocorrido em quase todos os cantos 
da Espanha. Não é mais possível transferir toda a culpa aos criminosos e 
chamá-los de descontrolados. O recente livro de Jorge Reverte sobre o 
cerco de Madri, por exemplo, fornece evidências terríveis do conluio 
entre anarquistas e a Juventude Socialista no extermínio de centenas de 
prisioneiros nacionalistas que deveriam ser transferidos para outras pri-
sões fora da capital sitiada, no fi nal de 1936. No entanto, havia uma 
diferença vital nas ondas de terror realizadas por ambos os lados.

Desde o início, algumas vozes na Espanha republicana, inclusive 
a do presidente Azaña, expressavam arrependimento pelas matanças e 
exigiam seu fi m. A recriação do Estado republicano acabou efetivamen-
te com esse tipo brutal de governo mafi oso, no início de 1937, que só 
reapareceria depois que o aparato governamental republicano entrou 
em colapso, nos últimos meses da guerra. Em contraposição, a carnifi -
cina nunca diminuiu na Espanha nacionalista. No mínimo, piorou com 
o tempo. A vigilância poderia ter sido efetivamente limitada, se não 
completamente eliminada, pelos comandantes militares. Entretanto, 
eles não conseguiram fazer isso, e até incentivaram a violência. Como 
a maioria era formada por ofi ciais coloniais, eles simplesmente colo-
cavam em prática os métodos brutais que haviam aprendido nos anos 
de campanhas cruéis contra “nativos não civilizados” em Marrocos: o 
inimigo tinha de ser exterminado e a população potencialmente hos-
til devia ser paralisada pelo puro terror. Por sua vez, a Igreja Católica 
abençoou a orgia de sangue, já que, para ela, os nacionalistas estavam 
engajados em uma cruzada santa contra os perversos hereges da “anti-
Espanha”.    

Com relação à evolução e à organização dos dois campos, esse tra-
balho se concentra em como a ascensão ao poder do general Franco e 
de Largo Caballero (e mais tarde de Negrín) e a resolução de diferenças 
internas na primavera de 1937 (os nacionalistas em abril, em Salaman-
ca, e os republicanos um mês depois, em Barcelona) podem ser vistas 
como tentativas paralelas, de ambos os lados, de centralizar, coorde-
nar e mobilizar todos os recursos humanos e materiais a sua disposição 
para alcançar a vitória. 

Isso se mostrou mais fácil para os nacionalistas. Apesar de seus di-
ferentes objetivos, existia uma tradição de colaboração entre as diferen-
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tes forças da direita. Elas compartilhavam valores autoritários como a 
“fascistização” empreendida durante os anos 1930 – e o acordo tácito 
de subordinar suas atividades à autoridade do Exército facilitou a tare-
fa. Em contraposição, a rivalidade que historicamente contaminou a 
esquerda continuou com força total até os últimos dias da guerra. O 
campo republicano nunca chegou ao consenso de objetivos e aos esfor-
ços alcançados do lado oposto. Os objetivos concorrentes do governo 
central com relação aos das administrações basca e catalã, a tradicional 
aversão da esquerda ao militarismo e à centralização, e os confrontos 
entre reformistas e revolucionários, marxistas e libertários, entre outros 
aspectos, fragmentaram as diferentes forças que lutavam pela Repúbli-
ca, e nunca foram satisfatoriamente equacionados. 

A uniformidade alcançada pela disciplina pretoriana sobre seu elei-
torado político proporcionou aos nacionalistas uma clara vantagem. 
Franco pôde formar um Exército efi ciente, uma retaguarda unifi cada, 
um Estado e uma economia relativamente coesos e centralizados para 
travar seu esforço de guerra. 

No entanto, é somente parte da história explicar a implosão defi ni-
tiva da República e sua  rendição com base no confl ito interno. Este li-
vro ressalta como a ligação entre a realidade local e o contexto interna-
cional também foi uma razão crucial para a decisiva vitória de Franco. 
A intervenção externa e a chamada “não-intervenção” determinaram, 
em grande parte, o curso e o resultado da guerra. Mesmo no início, em 
julho de 1936, somente a oportuna ponte aérea ítalo-alemã do Exército 
da África de Franco transformou um golpe fracassado em marcha bem-
sucedida em direção a Madri. Do mesmo modo, a chegada da ajuda 
soviética e a mobilização, pelo Comintern, de milhares de voluntários 
no outono de 1936 salvaram a capital espanhola e contribuíram para 
prolongar a guerra. 

Nunca se deve esquecer de que uma guerra é travada com tan-
ques, aviões e balas. Para a Espanha, país sem indústria de armamen-
tos signifi cativa, a aquisição regular de armas no exterior foi crucial. É 
portanto absurdo insistir no antigo clichê de que a perfídia de Stálin foi 
responsável pela derrota da República. Certamente a intervenção da 
União Soviética na Espanha não teve razões altruístas. A URSS foi bem 
paga por seus serviços e tentou impor um projeto político favorável a 
seus próprios interesses no interior do campo republicano. Todavia, era 
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a única grande potência que, durante todo o confl ito, estava preparada 
para vender armas à República e enviar-lhe conselheiros militares. Sem 
as armas e o apoio soviéticos para mobilizar os recursos fi nanceiros da 
República, a guerra teria terminado bem mais cedo. 

As bombas e as tropas fascistas, associadas à hipocrisia ocidental, 
ditaram o resultado defi nitivo da tragédia espanhola. Além disso, a ter-
rível conclusão que surge a partir da análise de fontes italianas e ale-
mãs é que nenhuma das ditaduras fascistas estava disposta a arriscar 
um confronto maior com relação à Espanha. Se as potências ociden-
tais agissem com uma autêntica imparcialidade, o confronto poderia 
ter terminado de modo muito diferente, não certamente com a vitória 
total de Franco. 

É revelador que tanto Azaña como Negrín tenham culpado a Grã-
Bretanha, e não o Eixo, pela derrota republicana. O governo Baldwin 
ignorou a princípio a fl agrante intervenção italiana na Espanha e mais 
tarde autorizou a monstruosa farsa do Pacto de Não-Intervenção, que 
colocava o governo legítimo da Espanha em pé de igualdade com os 
rebeldes do Exército e também impunha de vez um embargo unilateral 
de armas. Em seguida, na gestão de Chamberlain, o governo britânico 
torceu pela vitória de Franco. 

Mas o sacrifício da Espanha “comunista” pelo bem do apazigua-
mento dos ditadores se mostrou inútil, porque não preservou a paz no 
continente. Pelo contrário, o apaziguamento pode ter acelerado a mar-
cha em direção aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Durante sua 
aventura espanhola comum, a Alemanha e a Itália selaram o pacto do 
Eixo e aperfeiçoaram suas técnicas militares, enquanto suas ambições 
territoriais só se viram fortalecidas pela impunidade com a qual seus 
tanques, aviões e tropas agiram, apesar da existência de um acordo de 
não-intervenção. A opinião ocidental certamente garantiu que os espa-
nhóis “desfrutassem” de um futuro franquista.




