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Resum 

La Segona República  va donar a les dones espanyoles uns nous drets, que les va allunyar 

dels rols tradicionals on se les havia posicionat. Amb l’arribada de la Guerra Civil 

Espanyola, aquests drets es van veure reflectits en la figura de la miliciana, dones del 

bàndol republicà que volien lluitar contra el feixisme. Aquestes dones van trencar amb la 

idea que la guerra era un lloc exclusiu per a homes.  

En aquest treball analitzarem el transcurs social i polític que van tenir les milicianes. 

Podrem veure com eren representades iconogràficament les dones, tant del bàndol 

republicà com del nacional i coneixerem alguns testimonis de dones que van tenir un 

paper transcendental durant el desenvolupament del conflicte bèl·lic.  

Paraules Clau 

Miliciana, Guerra Civil Espanyola, milícies, dona, feminisme, empoderament, 

rereguarda, cartells propagandístics, feixisme, organitzacions femenines, Segona 

República, Franquisme, bàndol republicà, bàndol nacional.  

Resumen 

La Segunda República dio a las mujeres españolas unos nuevos derechos, que las alejó 

de los roles tradicionales donde se las había posicionado. Con la llegada de la Guerra 

Civil Española, estos derechos se vieron reflejados en la figura de la miliciana, mujeres 

del bando republicano que querían luchar contra el fascismo. Estas mujeres rompieron 

con la idea de que la guerra era un lugar exclusivo para hombres. 

En este trabajo analizaremos el transcurso social y político que tuvieron las milicianas. 

Podremos ver cómo eran representadas iconográficamente las mujeres, tanto del bando 



republicano como del nacional y conoceremos algunos testimonios de mujeres que 

tuvieron un papel trascendental durante el desarrollo del conflicto bélico. 

Palabras clave 

Miliciana, Guerra Civil Española, milicias, mujer, feminismo, empoderamiento, 

retaguardia, carteles propagandísticos, fascismo, organizaciones femeninas, Segunda 

República, Franquismo, bando republicano, bando nacional. 

Abstract 

Second Republic gave Spanish women new rights, that made them break up with the 

traditional roles established. When the Spanish Civil War began, the rights could be 

mirrored in the female combatant’s figure, women of the republican wing, who wanted 

to fight against fascism. The woman showed that to war is not a place exclusively for 

men.  

In this research we can see the social and political progress that the female combatants 

made. In this piece of work, we can see how women were ichnographically represented, 

both from the republican and the national wing, and we will know some witnesses about 

women that had an important role during the war.  
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Female Combatant’s, Spanish Civil War, militias, women, feminism, empowerment, 

rearguard, advisement posters, fascism, women's organizations, Second Republic, 

Francoism, republic part, national part.  
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1- Introducció 

La situació de la dona durant el segle XIX era desesperançadora. La població femenina 

estava sotmesa a restriccions econòmiques, socials i culturals degudes al discurs patriarcal 

que reforçava la supremacia masculina, la divisió sexual del treball i la posició femenina 

a la llar. Aquest discurs de la domesticitat evoca el prototip de la perfecta casada, amb la 

representació de la dona submisa i encarregada de la família.  

Encara que tenien molts obstacles les dones van exigir canvis, van arribar a aconseguir 

algunes modificacions culturals i educatives. Algunes dones excepcionals van trencar 

amb les cadenes de la conformitat i van expressar públicament el seu descontentament 

alhora que van exigir millores educatives i polítiques. Durant la dècada dels 30 va haver-

hi un canvi molt important pel que respecta el feminisme espanyol. Va haver-hi dones 

que van tenir un paper molt important en la lluita a favor de la igualtat de gènere un  

exemple seria Clara Campoamor, que va ser la principal impulsora del sufragi femení a 

Espanya.  

Poc després de la instauració de la Segona República, 14 d’abril de 1931, va esclatar la 

Guerra Civil Espanyola que es va dur a terme durant el 17 de juliol de 1936 fins a l’1 

d’abril de 1939. Va ser un període caracteritzat per conflictes socials, polítics i bèl·lics a 

tot el territori espanyol. Les conseqüències que va tenir aquest conflicte bèl·lic per 

Espanya van ser devastadores i van marcar la història posterior del país. La piràmide de 

població va disminuir a causa dels morts dels bombardejos, la fam, les epidèmies i 

l’escassa natalitat. A més a més va haver-hi un canvi sociopolític molt important, la 

instauració del feixisme, la destrucció de ciutats i pobles i la mala situació econòmica, 

són alguns dels exemples de la destrucció que va sofrir el poble espanyol.  



Cal destacar la figura femenina durant aquest període històric (1936-1939), però sobretot, 

remarcar la figura de la miliciana, que va lluitar al front. Gràcies a l’aparició 

d’associacions com Mujeres Libres o l’Asociación de Mujeres Antifascistasque van lluitar 

pels drets de les dones, durant la Guerra Civil van poder combatre el feixisme juntament 

amb els seus companys homes o ocupar els seus llocs de treball a la rereguarda.  

Durant el transcurs del conflicte la propaganda política va tenir un pes molt important. 

Va haver-hi una clara diferenciació entre autors franquistes i autors republicans, en aquest 

treball ens centrarem en obres com cartells, fotografies o diaris.  

Pel que respecta “el treball de camp” ens centrarem en una recerca que pretén analitzar el 

tractament de la imatge femenina durant la Guerra Civil, aquest anàlisis es centrarà 

principalment en la figura de la miliciana, però intentarem diferenciar,  a través de cartells, 

el paper de la dona republicana i el paper de la dona feixista. També intentarem recollir 

informació sobre alguns testimonis de dones que van tenir un paper important durant la 

guerra i quines accions van dur a terme.  

Les hipòtesis que m’he plantejat per realitzar el treball són les següents:  

- La miliciana va ser representada sempre com una heroïna? 

- La imatge femenina es diferencia segons la ideologia? 

- Hi ha una desigualtat laboral entre la dona republicana i la dona franquista? 

- La propaganda política utilitza la dona com objecte de consum? 

- La imatge femenina reflectida a la premsa és coherent amb el paper que van 

exercir les dones? 

2- El paper de la dona durant la Segona República  

Amb la proclamació de la segona república el 14 d’abril de 1931, la dona de la societat 

espanyola va guanyar nous drets, fet que va fomentar que algunes d’elles volguessin 



formar part de la Guerra Civil. Per aquest motiu s’ha de destacar com va anar adquirint 

protagonisme la figura femenina els anys previs al conflicte bèl·lic.  

Amb la Segona República es van començar a establir les bases pel que respecta la igualtat 

de gènere. Aquest atansament va ser a través del sufragi passiu en les eleccions de les 

Corts Constituents del 1931, va donar l’oportunitat a les dones a poder presentar-se com 

a candidates durant el procés electoral però no a ser electores.1 Podem destacar les tres 

úniques dones que van ser diputades (d’un total de 470 diputats): Margarita Nelken, Clara 

Campoamor i Victoria Kent.2 

El nou de desembre, es va promulgar la Constitució Espanyola de 1931 en la qual es 

reconeixia el dret al sufragi femení, la igualtat a la vida pública i a l’educació. A 

continuació podem veure alguns dels articles:  

Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 

mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.  

Artículo 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y 

cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes 

señalen.  

Artículo 48. El Servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará 

mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La 

enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos 

de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda 

reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los 

 
1Alcalde, Carmen. La Mujer en la guerra civil española, Editorial Cambio 16, Madrid, 1976, pp: 135-167. 
2Medialdea, Sara. «Las tres primeres diputadas de la historia de España». ABC, 2015, [en 

línia],https://www.abc.es/espana/20150308/abci-dia-internacional-de-La-Mujer-201503072004.html 

https://www.abc.es/espana/20150308/abci-dia-internacional-de-La-Mujer-201503072004.html


españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin 

de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza 

será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en 

ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a 

inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios 

establecimientos. 

En el desenvolupament d’aquest darrer article podem veure com es va crear una escola 

obligatòria, laica, pública i mixta. A més a més de tots aquests avenços a la constitució 

trobem el reconeixement del divorci, fou la primera llei de divorci a Espanya. 

Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se 

funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo 

disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa 

causa. Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El 

Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su 

ejecución. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los 

mismos deberes que respecto de los nacidos en él. Las leyes civiles regularán la 

investigación de la paternidad. No podrá consignarse declaración alguna sobre la 

legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en 

las actas de inscripción, ni en filiación alguna. El Estado prestará asistencia a los 

enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la 

“Declaración de Ginebra” o labia de los derechos del niño. 

2’1- Organitzacions femenines durant la Segona República 

Van haver-hi moltes organitzacions polítiques, partits o sindicats que durant la Segona 

República van constituir associacions femenines. Aquestes associacions es van formar 



pel desig de ruptura d’un sistema patriarcal i de la societat que l’envoltava, aquest fet va 

donar lloc a organitzacions femenines amb la intenció d’aconseguir una vida més lliure.  

Una d’aquestes associacions fou l’Asociación de Mujeres Antifascistas(AMA), 

d’orientació comunista. Va ser creada pel Partit Comunista (PCE) el 1933, tenia un 

caràcter clarament feminista, antifeixista i unitari. La seva impulsora va ser Dolores 

Ibárruri o també anomenada La Pasionaria, juntament amb ella va haver-hi la 

incorporació d’un gran nombre d’activistes d’esquerres. És per aquest motiu que es 

considera, juntament amb “Mujeres Libres”, una de les organitzacions femenines més 

importants del moment.3 

L’objectiu principal de l’AMA era que la dona aconseguís una independència total i una 

integració dins de la societat, amb un rerefons polític i antifeixista.4 Encara que en el seu 

origen fos creat pel PCE, hi formaven part dones de diverses orientacions polítiques 

progressistes, com podien ser socialistes, republicanes i comunistes. Amb la Guerra Civil 

Espanyola es van integrar a l’AMA l’Aliança Nacional de Dones Joves, la Unió de Dones 

de Catalunya i la Unión de Muchachas. Es van convertir en un moviment clau durant el 

transcurs de la guerra, ja que, el govern republicà els hi va demanar el socors al front de 

batalla i l’auxili de les combatents a través del Comité de Auxilio Femenino.5 

També s’ha de tenir en compte que la dreta femenina també tenia associacions durant la 

Segona República, s’anomenava Sección Femenina i era una secció de la Falange 

Española de les JONS. El seu fundador fou José Antonio Primo de Rivera l’any 1934 i 

va ser dirigida per Pilar Primo de Rivera, germana del fundador. Seguia una doctrina 

 
3Alcón, Eva, “Resistencia y compromiso de las mujeres antifascistas”, Asparkía: investigació feminista, 

2006, Núm. 17, pp. 142-151. 
4Ortiz, Manuel; Ruiz, David i Sánchez, Isidro, Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2001,  pp. 277-310.  
5Ortiz, Manuel; Ruiz, David i Sánchez, Isidro, Movimientos sociales..., 2001, pp. 277-310. 



catòlica fanàtica i va adoptar com a referents les imatges d’Isabel la Catòlica i Santa 

Teresa de Jesús com a models a seguir i símbols de les accions que havien de realitzar.6 

Durant la Segona República, les dones afiliades a la Sección Femenina feien labors de 

suport tant als presos del partit com a les seves famílies.7 Durant la dictadura franquista 

van arribar a ser l’única associació femenina permesa i per tant tenien un poder 

monopolista al ser l’únic òrgan femení espanyol.  

És molt difícil conèixer quantes afiliades hi havia durant el 1934, algunes autores com 

Teresa Gallego ens diuen que n’hi havia menys de 100 afiliades a tota Espanya durant el 

1934.8 En aquell mateix any es van establir els Estatuts de la Secció Femenina, tenien tres 

principals funcions: activitats propagandístiques, atenció i visitar detinguts i al mateix 

temps donar suport a les seves famílies i qualsevol funció que els hi encarregues algun 

superior. 9 Era una organització jeràrquica i piramidal que va durar més de quaranta-tres 

anys.  

A més a més, va haver una organització de dones carlistes anomenada Margaritas, que 

durant el febrer de 1936 va començar a formar a les seves afiliades en infermeria i primers 

auxilis a causa de la imminent arribada de la Guerra Civil.  

Amb l’esclat i el desenvolupament de la guerra van sorgir una gran quantitat 

d’associacions de dones i es van potenciar les activitats que ja exercien, tant del bàndol 

nacional com del republicà. 

 

 
6Moradiellos, Enrique, La España de Franco, 1939-1975. Política y sociedad, Síntesis, Madrid, 2000. 
7Alcalde, Carmen, Mujeres en el Franquismo: exiliadas, nacionalistas y opositoras, Flor del Viento, 

Barcelona, 1996. 
8Jarne, Antonieta, La Secció Femenina a Lleida. Els anys «Triomfals», Pagès Editors, Lleida, 1991, pp. 

24-30.  
9Jarne, Antonieta, La Secció Femenina a Lleida…, p.24. 



3- Les milícies 

Durant els primers mesos de l’aixecament feixista la república va veure els seus exèrcits 

debilitats, va ser llavors quan els partits i sindicats van organitzar diverses unitats 

paramilitars preparant-se pel què estava apunt d’arribar. Aquestes organitzacions 

s’anomenaven milícies i actuaven al marge del govern.  

L’objectiu principal de les milícies durant la Guerra Civil era combatre el feixisme 

franquista. Estaven compostes, en la seva majoria, per elements civils i van ser creades 

amb l’ajut de partits i sindicats. En concret sindicats com la UGT o la CNT van arribar a 

fer una gran labor aportant medis militars, logístics i tècnics.10 

La gran majoria de les tropes republicanes formaven part d’algunes organitzacions 

llibertàries com: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación 

Anarquista Ibérica (FAI), la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), PSOE, 

PCE, POUM, Unión republicana, Esquerra republicana, Partit Sindicalista i 

nacionalistes catalans i bascos.11 Dintre d’aquests grups de persones trobem a un grup 

significatiu de dones que van veure en les milícies una manera de servir a la seva 

ideologia.  

On va haver-hi major mobilització de població fou a les organitzacions llibertàries amb 

les milícies confederals, tant de dones com d’homes, van ser el resultat de les militàncies 

de la FIJL, FAI i CNT. Eren liberals i no tenien una estructura militar, d’aquesta forma 

 
10Gómez, Miguel. «Les mílicies antifeixistes de la Catalunya central durant la Guerra Civil de 1936. Dels 

quadres de defensa a la Columna Terra i Llibertat». Dovella, 2018, Núm. 123, p. 37-45, [en línia], 

https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/343554 
11Martin, Jose Luis, Ordre públic i violència a Catalunya (1936-1937): Comite Centra de Milicies 

antifeixistes, Junta de Seguretat Interior, Conselleria de Seguretat Interior, Edicions Dau, Barcelona, 2011. 

https://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/343554


deixaven espai a diverses opcions polítiques vinculades a les idees liberals i lleials a la 

República, que els va portar a la mobilització de molta població.12 

També van formar part de les Brigades Internacionals dones estrangeres que van 

participar en la guerra impulsades per la Internacional Comunista. Segon alguns autors 

van arribar a participar entre 400 i 700 dones en les Brigades Internacionals.13Això es 

realitzava a través de l’oficina de reclutament de París, posteriorment, els voluntaris 

arribaven a Espanya en tren o vaixell. A finals de 1937 el Comitè de no-Intervenció va 

prohibir la participació estrangera en la Guerra Civil.14 Les lluites socials dels últims anys 

li van donar a la milícia un arrelat valor entre els seus membres, alleujant així la manca 

d'armes i la falta d'entrenament militar. El 1937 les milícies es van militaritzar creant 

l’Exèrcit Popular de la República, amb ella van excloure a les dones del front.  

4- Les Milicianes 

Els discurs de gènere i les representacions simbòliques no tenen perquè ser un reflex de 

la realitat, però poden ser la representació d’un intent de control de la societat, d’aquesta 

forma es mantindrien submises i s’utilitzaria com una forma de propaganda política o 

social. 

Amb el desenvolupament de la Guerra Civil els republicans van fer que la figura de la 

dona adquirís una nova posició social, la treuen de casa, lloc on se l’havia posicionat 

sempre i fan que adquireixi poder, confiança i uns nous rols dins de la societat. En el que 

ens centrarem en aquest apartat és destacar la figura de la miliciana, que no es va 

conformar en servir a la rereguarda, sinó que va voler incorporar-se a les milícies i 

participar en els combats amb una arma a la mà. Aquests fets van estar impulsats per les 

 
12Ortiz, Manuel; Ruiz, David i Sánchez, Isidro, Movimientos sociales..., pp. 277-310. 
13Rueda, Jordi Marti, Brigadistes: Vides per la llibertat, Tigre de paper, Manresa, 2020. 
14Alcón, Eva, Resistencia y compromiso de las...,pp. 142-151. 



llibertats ja adquirides a la Segona República i l’aixecament feixista. En una consigna que 

era “l’home al front, dones a la rereguarda” algunes d’elles van decidir trencar amb el que 

s’havia establert segons la segregació de gènere, per lluitar contra un enemic comú el 

feixisme espanyol.  

A les etapes inicials de la guerra semblava que hi hauria un canvi amb les funcions socials 

que havien de dur a terme les dones. Aquesta mobilització massiva va suposar una ruptura 

del rol tradicional de la dona de la llar i se’ls hi va donar per primer cop una visibilitat 

pública. Va haver-hi un canvi en la propaganda republicana, socialista, comunista i 

anarquista, les dones apareixien en els cartells amb imatges de guerra. Un dels símbols 

de la revolució antifeixista va ser la iconografia de la figura de la miliciana. Va ser un 

canvi radical que projectava la imatge d’una dona activa i emprenedora dedicada a 

l’esforç bèl·lic.15 Aquesta figura femenina representada com una heroïna va ser el símbol 

de la mobilització contra el feixisme, un exemple podria ser Lina Ódena, que va arribar a 

ser el símbol d’una dona jove comunista que va lluitar contra el feixisme.  

Als cartells de guerra predominava la imatge de la dona combativa amb una granota blava 

que normalment s’identificava com a vestuari masculí. Aquestes imatges de les milicianes 

van tenir molt impacte perquè eren representades virilment, revolucionàries, militaristes 

i amb un aire agressiu, canons assignats a l’home.  

4’1- Inicis de la miliciana 

Durant els inicis de la guerra la lluita armada va deixar la porta oberta al reclutament 

d’homes, principalment, però també d’algunes dones, ambdós sexes volien lluitar contra 

un enemic comú i per a fer-ho havien d’empunyar les armes. Els homes van ser reclutats 

 
15Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil, Taurus, Madrid, 2006, pp. 61-64. 



i buscats de forma directa per a la seva incorporació immediata al front, en canvi les dones 

van elegir lliurement formar part i participar-hi.  

Mi corazón no puede permanecer impasible viendo la lucha que están llevando a cabo 

mis hermanos... Y si alguien les dice que la lucha no es cosa de mujeres, díganles que el 

desempeño del deber revolucionario es obligación de todos los que no son cobardes.16 

Aquest és un exemple d’una jove miliciana que va enviar una carta a la seva família, i 

poc després moriria al front de batalla d’Aragó.   

També s’ha de tenir en compte que va haver-hi un rebuig per reclutar a les dones, i elles 

van haver de demostrar més la seva vàlua que els homes i la seva utilitat al front de batalla. 

Si parlem de números, l’existència de milicianes al front era molt menor que la dels 

homes, però no per això s’ha de menystenir l’aportació que van dur a terme a la Guerra 

Civil. Encara així elles havien d’estar constantment defensant la seva participació a la 

guerra, “perquè no era el lloc apropiat on havien d’estar elles”, havien de presentar la 

guerra des d’una perspectiva de defensa de les llibertats i de la justícia.17  Van ser diverses 

les raons per les quals les dones van decidir formar part de la lluita armada. Estaven 

principalment impulsades per una consciència política, formaven part d’organitzacions 

amb una ideologia marcada i potenciaven la participació femenina a l’esfera política. 

Moltes d’elles eren militaristes, però la diferència de gènere va provocar que s’encaminés 

cap a una resistència antifeixista però des de la rereguarda.18 

L’Agrupación de mujeres Antifascistas (AMA) tenia un rerefons pacifista, però encara 

així va donar un suport incondicional a les polítiques de resistència militar a la insurrecció 

 
16J. Baliús, “Elisa García ha muerto en el frente de Aragón”, Solidaridad Obrera, 3 de septiembre de 1936. 

Citat a: Lines, Lisa, Women in Combat in the Spanish Civil War, Lexington Books, Gran Bretanya, 2012, 

pp. 60-63.  
17Nash, Mary, Rojas: las mujeresrepublicanas..., p. 113. 
18Nash, Mary, Rojas: las mujeresrepublicanas..., p. 110. 



feixista.19 Moltes de les organitzacions femenines van donar suport i s’identificaven amb 

l’esforç bèl·lic i finalment van adoptar una postura militarista. La guerra va suposar la 

primera oportunitat per l’acció col·lectiva i l’inici d’autoaprenentatge i consciència 

social.20 Segons l’autora M. Nash no va ser realitzada des d’un punt de vista de 

consciència feminista ni de gènere sinó que va poder aportar unes bases per seguir aquesta 

direcció d’una igualtat de gènere.21 

Va haver una pressió cap al sexe femení justificant que havien d’estar a la rereguarda, 

fruit d’aquesta pressió algunes dones van decidir agafar les armes i trencar amb el que 

s’havia establert. En aquest cas podem veure un intent d’aconseguir un nou lloc a la 

societat tant en l’àmbit polític com ideològic. També van haver-hi altres motius pel qual 

les dones decidissin formar part del front. Va haver-hi dones que van decidir formar part 

de la milícia perquè alguns familiars en formaven part, els fills, germans, marits o 

parelles, d’aquesta forma podrien acompanyar-los i lluitar contra el feixisme junts. Altres 

van incorporar-se a la milícia pel sentiment d’aventura a les seves vides i trencar amb la 

rutina que tenien a les seves llars.  

De la poca documentació que es conserva es pot veure que les dones integrades a partits 

polítics o sindicats, hi havia una tendència a anar amb els seus amics i companys a la 

milícia. Moltes d’elles ja formaven part de formacions comunistes i anarquistes juvenils, 

per tant estaven dins dels cercles polítics, d’aquesta manera ja coneixien als homes amb 

els quals es van allistar.22 Segons una entrevista realitzada a Conxa Pérez Collado, la 

majoria de milicianes eren dones joves i per tant no tenien ni responsabilitats a la llar ni 

 
19Nash Mary, Mujer y movimiento obrero en España, Fontamara, Barcelona, 1981, p.243. 
20Moltes generacions de dones, des de adolescents fins dones de 60 anys van militar a l’ AMA, encara 

que la majoria fossin d’entre vint i quaranta anys. 
21Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas..., pp. 88-89. 
22H.E. Kaminski, Los de Barcelona, Edicions Cotal, Barcelona, 1976, p. 210. 



maternals, però també es van trobar alguns casos de mares que acompanyaven als seus 

fills al camp de batalla.23 

Durant l’estiu de 1936 el Diario del Quinto Regimiento de Milicianas Populares va fer 

una crida a les armes tant per a homes com per a dones i van organitzar una guarderia per 

als fills de les milicianes i els milicians.24 Normalment les dones no s’allistaven pels 

canals convencionals perquè no eren acceptades. A la tardor de 1936 es va acabar aquesta 

crida femenina. Aquests és el cas de la Carme Manrubia que al negar-li l’accés a l’Escola 

de Comissaris de Guerra va intentar aconseguir suport per a dur a terme una mobilització 

militar femenina.25 Però, a l’hivern de 1936 les organitzacions femenines van coincidir 

que la feina de les dones havia de ser a la rereguarda.  

És molt difícil determinar quantes milicianes van dur a terme competències militars o 

d’auxiliars, recollint els testimonis existents hi ha l’evidència que són poques respecte els 

homes. Existia una clara diferenciació de gènere en el camp de batalla, les dones 

normalment duien a terme tasques sanitàries, cuina, neteja, correu i administradores. Al 

Quinto Regimiento les dones s’ocupaven de les feines d’auxiliars. La segregació laboral 

era el més comú al front, i habitualment les tasques de soldats les ocupaven els homes. 

La justificació d’aquesta segregació era que les dones no estaven preparades militarment 

i tenien molta més capacitat per dur a terme les tasques d’adhesió.26 27 Usualment les 

dones acceptaven aquesta premissa, però hi havia milicianes que no estaven d’acord que 

 
23Entrevista amb Conchita Pérez Collado, Barcelona, 16 de juny de 1981; Massot, “diario de la Miliciana”, 

p. 403. Citat a: Nash, Mary, Rojas las mujeres republicanas en la guerra civil, 1999. 
24Nash, Mary, Women in War: Milicianas and Armed Combat in Revolutionary Spain, 1936-1939,  The 

International History Review, 1993, pp.269-282. 
25Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas..., pp. 116. 
26Si analitzem les tasques de les dones del front republicà que lluiten contra el feixisme, moltes de les seves 

activitats estan relacionades amb la maternitat, la llar i la seva extensió a l’espai públic pel benestar de la 

societat. S’anomena “maternitat social” o “patriotisme social” en la historiografia de gènere.  
27Monlleó, Rosa, “Dones revolucionàries en la guerra civil. Mares combatives, milicianes i feministes”, 

Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), 2019: Núm. 9, p. 17. 



se’ls assignes aquestes feines de cuina o neteja.28 Podem veure l’exemple de Manuela que 

ho explica a la columna d’Etchebéhère: 

Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la 

mano.29 

O l’exemple de Conxa Pèrez Collado que ens diu el següent:  

Todas las mujeres que vi llevaban fusil... ¡Y hacíamos las guardias!... y nada de 

lavanderas ni nada; si se tenía que lavar, pues lavábamos... Y lavaban los hombres, les 

hacíamos lavar todos juntos... y se hacían todas las cosas en conjunto.30 

Aquesta llibertat adquirida de les milicianes va ser inhibida ràpidament pels seus propis 

companys. Encara que defensaven no ser tradicionals, defensaven amb orgull els seus 

drets contra el feixisme, en els assumptes de l’àmbit femení tenien la ment molt més 

tancada. Aquest rebuig va produir que moltes dones tornessin a la feina que se’ls havia 

adjudicat que eren les feines de la llar però dins del mateix front. Podem veure l’exemple 

de Manola Rodríguez Lázaro, la qual a l’inici de la guerra ingressa a la J.S.U. (Fusió de 

les Joventuts Socialistes i Comunistes) i va lluitar al front amb sis companyes més. 

Després de tres mesos va deixar les trinxeres i va anar a la rereguarda a Madrid.31 

Molts homes consideraven que allò no era feina de les dones, perquè eren més dèbils i 

eren més útils amb feines relacionades amb la cura o la neteja. Aquests van ser alguns 

dels arguments per retirar-les del camp de batalla. Per tant, es pot dir que les tasques 

executades per les milicianes eren constantment posades en dubte pels seus propis 

 
28Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 116-117. 
29Etchebéhère, Mika, Mi guerra de España, Cambalache, Oviedo, 2014, p. 57. 
30Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., pp. 56-57. 
31Les dones del 36, Les dones del 36, un silenci convertit en paraula 1997-2006, Les dones del 36, 

Barcelona, 2006, pp. 41. 



companys, ja que preferien que fessin labors culinàries, sanitàries o de neteja, aquest era 

un motiu pel qual alguns homes les acceptaven al front.  

No s’ha de deixar de banda el rol tradicional que ha tingut sempre la dona que és ser mare. 

La maternitat era una imatge molt poderosa amb la que moltes dones espanyoles es van 

sentir identificades, i moltes de les organitzacions polítiques van utilitzar aquest símbol 

per la lluita contra el feixisme.32 Havien de lluitar contra el feixisme per a protegir als 

seus fills.33 A la portada de Mujeres Libres “¡No es mejor madre la que aprieta más al 

hijo contra su pecho que la que ayuda a labrar para él un nuevo mundo!”34 Aquesta nova 

imatge de l’heroïna de la rereguarda i la mare combativa era una forma més afina amb la 

forma tradicional que sempre s’havia representat a la dona i no amb la iconografia de la 

miliciana i heroïna de les trinxeres.35 

Però la miliciana no es va veure condicionada amb els que deien que havien de dur a 

terme labors d’auxiliars al front, moltes es van rebel·lar i van reivindicar els seus drets a 

agafar les armes, aconseguint d’aquesta forma accions als combats i inclús algunes van 

arribar a alts rangs dins de les milícies o de l’estat. Els exemples més icònics foren La 

Pasionaria i Federica Montseny.  

Federica Montseny era anarquista i un mite dins del feminisme durant la Guerra Civil 

Espanyola. Va tenir un paper molt important dins de la mobilització de la lluita 

revolucionària i contra el feixisme.36 Es va arribar a convertir en un símbol de la 

revolució. Tenia una gran capacitat amb l’oratòria i una habilitat per moure masses, 

 
32Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 68-71. 
33Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 68-71. 
34“¡No es major madre la que aprieta más al hijo contra su pecho que la que ayuda a labrar para él un 

nuevo mundo!”. Mujeres Libres. 4 Utopías. 4 Realizaciones (s.d.s.l.). Citat a: Nash, Mary, Rojas: las 

mujeres republicanas..., pp. 71. 
35Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 68-71. 
36Montseny, Federica, Mis primeros cuarenta años, Plaza & Janes S.A. Editores, Barcelona, 1987. 



aquests factors van provocar que fos una figura important dins del context polític de 

l’època. Va ser la primera dona a Espanya en ser membre del govern i el novembre del 

1936 va ser nomenada ministra de sanitat i assistència social al gabinet de Francisco 

Largo Caballero.37 

La mobilització femenina no sols englobava una petita elit de dones polititzades, sinó que 

englobava a milers de dones, fins llavors considerades marginades de les diferents 

dinàmiques socials i culturals de la societat, que es van unir per combatre el feixisme. 

L’activisme femení, segons diu  la historiadora i escriptora Mary Nash, es va dur a terme 

a nivell col·lectiu i les organitzacions de dones dissenyaven polítiques per captar i 

canalitzar les seves energies contra l’enemic, el feixisme.38 

Una d’aquestes organitzacions fou Mujeres Libres que a través de la seva revista tenia 

una intenció d’educar a les dones, la revista havia de ser un instrument que contribuís a 

la sensibilització i consciència de les dones en el moment històric que estaven vivint, 

mitjançant l’anarquisme.39 Un objectiu era l’alliberació social (paradigma de 

l’anarquisme), però al mateix temps incloure el feminisme:  

La educació social femenina, y no solo social, sinó bajo todos los aspectos, que ha sido 

por completo descuidada hasta el dia.40 

Es tracta d’un feminisme que es pot classificar com anarquista i obrer al mateix temps. 

Mujeres Libres va ser la primera organització espanyola que va plantejar la problemàtica 

de la dona des d’una perspectiva de classe, l’alliberació femenina des de la perspectiva 

 
37Lozano, Irene, Federica Montseny: una anarquista en el poder, Espasa Calpe, Madrid, 2004. 
38Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 74. 
39Montero, Jesús Mª, Anarcofeminismo en España. La revista “Mujeres Libres” antes de la Guerra Civil, 

Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2003, pp. 15-30. 
40Carta a Hernández Domenech, 27-5-36, C 432. Citat a: Montero, Jesús Mª, Anarcofeminismo en 

España. La revista “Mujeres Libres” antes de la Guerra Civil, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 

2003, p. 20. 



de l’emancipació de la classe obrera, que també es pot anomenar feminisme proletari.41 

L’ambient catalitzador de la guerra va fer que moltes dones sortissin del rol tradicional i 

formessin part activa del procés productiu i de la vida social. Encara que, l’emblema de 

Mujeres Libres va ser “Los Hombres al frente, las mujeres al trabajo”. Rebutjava 

l’eslògan que la lluita era per guanyar la guerra i defendre la República Democràtica i 

Parlamentària. Per elles, es tractava de dur a terme una revolució Social.42 Mujeres Libres 

considerava que la dona obrera estava sotmesa a una triple esclavitud: esclavitud de la 

ignorància, esclavitud com productora i esclavitud com dona.43  

4’2- Últims moments de la miliciana 

Entre finals del 1936 i inicis del 1937, passats els primers mesos del conflicte, la figura 

de la miliciana va anar desapareixent de la propaganda política que les admirava aleshores 

van passar a l’exclusió total, a moltes dones se les va convèncer que la seva participació 

era més efectiva a la rereguarda i no a les trinxeres.  

Les organitzacions femenines, partits i sindicats van decidir conjuntament que s’hauria 

de retirar a les dones del front quan mesos abans s’havia encoratjat a la dona i l’havien 

descrit com l’“heroïna de la pàtria”.44 Ara la retiraven a la rereguarda. La propaganda 

política també va canviar, l’objectiu era mobilitzar les dones a la rereguarda, es va tornar 

a transmetre la idea de la segregació de gènere, es va difondre la idea que les dones no es 

podien equiparar amb els homes perquè cada sexe havia de dur a terme unes tasques 

diferents depenent del seu sexe.45 

 
41Nash, Mary, "Mujeres libres", España 1936-1939, Tusquets, Barcelona, 1975, p.8. 
42Nash, Mary, "Mujeres libres", España..., pp.16-17. 
43Nash, Mary, "Mujeres libres", España..., pp.15-16. 
44Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 118. 
45Nash, Mary, Women in War: Milicianas and..., pp.269-282. 



El president del govern de la República i ministre de guerra, Francisco Largo Caballero, 

va dictaminar mitjançant la llei que les dones s’havien de retirar del front de batalla, a 

més a més va avisar a les Brigades Internacionals que les dones no podien allistar-se a les 

milícies. Als homes se’ls hi van assignar les responsabilitats del combat i a les dones al 

servei d’auxiliars o a la rereguarda. Es va passar d’alabar-les a ridiculitzar-les i per tant 

desacreditar-les.46 Va ser el primer cop durant la guerra que els partits polítics es van 

posar d’acord, en retirar a la miliciana del camp de combat. A causa d’aquests successos 

el número de milicianes el 1937 va caure dràsticament.  

Per exemple el PSUC va demanar que les dones s’organitzessin a la rereguarda. Segons 

una entrevista que li van fer a Conxa Pérez ens explica que un portaveu comunista va 

reconèixer que l’impuls inicial de les dones en unir-se a la milícia va ser molt noble però 

un gest buit, que les dones no estaven preparades militarment i per tant que llavors no 

eren útils:  

A pesar del entusiasmo de estas bellas milicianas, muchas veces son de poca utilidad en 

los cuarteles o en los hospitales.47 

Ni tan sols les revistes femenines antifeixistes van expressar un suport o defensa a les 

milicianes. La secció femenina del POUM que va impulsar la formació militar de les 

dones, va declarar que les responsabilitats masculines i femenines en la guerra eren 

diferents i que el lloc correcte de la dona no estava al front.48 Fins i tot va haver-hi 

milicianes que van argumentar que estaven millor formades per a dur a terme labors de 

socors o de serveis sanitaris, ja que no estaven formades en l’àmbit militar i la lluita 

 
46Scanlon, Geraldine, La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Akal, Madrid, 

1986, p.294. 
47Entrevista con Conxa Pérez Collado, Barcelona, 16 de junio de 1981. Citat a: Nash, Mary, Rojas: las 

mujeres republicanas..., pp. 119. 
48Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., p. 22. 



armada. A més a més els homes eren reticents a entrenar a les dones en el camp de 

batalla.49 

Aquests factors no eren més que el resultat de l’acomodament de l’home amb les feines 

de la llar. Molts cops l’home es negava a fer aquestes tasques perquè “era cosa de dones” 

i llavors apel·laven que elles ho feien molt millor i que per aquest motiu ho havien de fer 

elles.  

L’argument definitiu va ser la prostitució que a principis de 1937 es va comparar la figura 

de la miliciana amb el de la prostituta. Però els testimonis de milicianes que van estar al 

front ens expliquen que mentre elles van estar al front de combat no van veure ni van tenir 

contacte amb cap prostituta.  

Eso de que la mujer aquella iba al frente para acostarse con los milicianos... todo eso 

es mentira. Ahora bien, nadie podrá evitar que donde hay mujeres y hombres se creen 

simpatías y afinidades.50 

Es va dur a terme una campanya propagandística identificant a les milicianes com a 

prostitutes i culpant-les de ser propagadores de malalties venèries. D’aquesta forma 

desacreditarien a les milicianes i farien que marxessin del camp de batalla.  

Las prostitutas causaban más bajas entre los Hombres que las balas del enemigo.51 

A més a més es diu que el bàndol nacional va difondre la idea de la miliciana com a 

prostituta i que només anaven al front a fer negoci amb els soldats. Però no només va ser 

els feixistes sinó que anarquistes com el Doctor Félix Martí va defensar que les dones 

havien de sortir del front de batalla per ajudar als soldats a reservar les seves forces per 

 
49Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 120. 
50Fraser, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil espanyola, Crítica, 

Barcelona, 1979, p. 400. 
51Nash Mary, Mujer y movimiento…, pp. 37-75. 



al combat.52 Podem veure que no només eren els nacionals que veien la figura de la dona 

com un “dimoni” esperant a caure a les urpes dels “pobres soldats”.  

Hi ha molt poca documentació sobre les malalties venèries, però es creu que la propagació 

d’aquestes malalties va ser deguda a l’increment de la prostitució a la rereguarda, on va 

créixer per satisfer els soldats de permís i no l’activitat sexual al front de batalla.53 

Algunes milicianes van tenir l’oportunitat de donar la seva opinió a la premsa, aquest és 

el cas de Rosario Sánchez Mora, també anomenada La Dinamitera, va reaccionar amb 

fúria al ser entrevistada, va dir que les comparacions amb les prostitutes li feien mal, ja 

que aquelles dones estaven llestes per morir pels seus ideals i llestes per morir per aquells 

que compartien la seva ideologia.54 

Es pot veure un clar sexisme i masclisme, a l’intentar desprestigiar la figura femenina de 

la dona armada amb unes segones intencions de declarar-la prostituta i desprestigiar-la de 

la feina que havien dut a terme al front.  

La miliciana va passar de ser una heroïna a una repudiada, per aquells que anteriorment 

li havien donat suport; partits polítics, sindicats i organitzacions femenines. Encara que 

va ser incriminada amb excuses injustificades, no totes les dones van marxar del camp de 

combat. Pel que sembla la miliciana no va poder tenir el control sobre els termes de la 

seva lluita i no van ser capaces de mantenir la seva credibilitat com dones armades contra 

el feixisme. No van poder, ni elles ni les organitzacions femenines, crear un front comú 

que qüestionés la definició del paper de la dona respecte al conflicte.  

 
52Gómez, María, La mujer en la propaganda política republicana de la guerra civil espanyola, Barataria, 

Madrid, 2008, pp 85-89. 
53Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanas...,pp. 120-124. 
54Carabias, Mónica, Rosario Sánchez Mora: la dinamitera (1919): historia de una mujer soldado en la 

guerra civil espanyola, Orto, Madrid, 2001. 



5- La miliciana, la propaganda i la seva imatge  

Amb les milicianes es trenca el rol tradicional de la dona conservadora, i amb ella la seva 

imatge. Aquesta iconografia femenina de la dona conservadora havia estat present en la 

ideologia conservadora dominant, amb la miliciana es trenca aquesta imatge i dóna pas a 

una nova representació de la dona. La gran mobilització de les milicianes va provocar que 

per primer cop la dona tingues una visibilitat pública en la societat.  

Les dones que decidien convertir-se en milicianes normalment estaven exemptes de les 

feines de casa i de les seves responsabilitats igual que no havien de tenir cura de fills. No 

obstant, hi ha constància de dones madures que decidien afiliar-se o bé dones que van 

voler acompanyar als seus fills o marits al front.  

Igual que va passar amb els homes de classe baixa o obrers, la dona es va sentir atreta per 

les milícies, perquè rebien un jornal de deu pessetes al dia, segons ens explica Mika 

Etchebéhère:  

El gobierno... intentó asumir el control de las fuerzas revolucionarias pagando diez 

pesetas al día a cada miliciano. 55 

Posteriorment ens explica que va ser una gran quantitat de diners, pels obrers i pagesos 

que mai havien guanyat aquell salari.56 Aquest va ser un incentiu del govern amb 

l’objectiu d’intentar mantenir el control de les milícies.  

Però el que va influir realment a decidir formar part de les milícies fou la consciència 

ideològica per lluitar contra el feixisme. La majoria de dones que formaven part de les 

milícies formaven part de partits, sindicats o organitzacions femenines, però com s’ha 

 
55Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., p. 406. 
56Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., p. 406. 



anomenat anteriorment hi ha diversos motius pels quals les dones decidien lluitar al front 

de batalla.  

La vestimenta que caracteritzava a les milicianes era diferent, cada partit o sindicat 

utilitzava un estil diferent d’uniforme, però hi havia una peça de roba que era comuna en 

tots ells, la granota blava. Aquesta va ser una característica revolucionària, ja que trencava 

amb els cànons establerts del que havia de dur la dona, la granota blava se l’havia 

identificat amb un caràcter masculí fins aleshores, va suposar un canvi de mentalitat social 

i un trencament amb la roba que s’havia identificat amb la dona tradicional. Un altre 

element que identificava la miliciana va ser la gorra roja i negra i el mocador a conjunt, 

aquests elements els veiem sobretot entre les i els membres de la FAI i el POUM.  Aquest 

vestuari era tant característic de les dones com dels homes, és un factor important perquè 

aleshores són representats com a iguals, al mateix nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Milicianes. Guerra Civil 

Font: Agustí Centelles  

 

Imatge 2: Milicianas Madrileñas 

equipadas 

Font: José Díaz Casariego 

 



 

En les dues fotografies es pot apreciar l’uniforme, la gorra i el fusell, elements 

característics de les milicianes i milicians. A continuació veurem unes fotografies com 

unes milicianes estan disparant amb diferents armes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre aspecte a remarcar fou el canvi en la propaganda, ens trobem en un moment de 

transformació de la propaganda republicana, comunista, socialista i anarquista, on la dona 

és representada com una heroïna, tant a les imatges de guerra com als cartells, on es pot 

considerar un canvi en la imatge tradicional i on en gran part les dones servien d’objecte 

Imatge 3: Dos milicianas disparando 

con una ametralladora en la Sierra 

Font: Luis Marin 

 

Imatge 4: Una miliciana en la primera 

línea de la avanzadilla de la Sierra de 

Guadarrama 

Font: Albero y Segovia 

 



publicitari. La dona es converteix en una icona publicitària. Segons George Orwell a 

Homage to Catalunia, la dona anava vestida amb la granota blava, que tenia connotacions 

revolucionàries i el fusell penjant a l’espatlla, aquesta representació era vista als castells.57 

Això va passar durant els primers mesos de la guerra, i en alguna ocasió van protagonitzar 

portades de diaris republicans, com podrem veure ales següents imatges:  

 

 

5’1- Anàlisis de la miliciana a través dels cartells 

Segons Inmaculada Julián el cartell va ser l’eina per aconseguir una propaganda política 

eficaç en temps de guerra, juntament amb la premsa i la ràdio. Segons l’autora la funció 

 
57Orwell, George, Homage to Catalonia, Harmond sworth: Penguin, 1983, pp. 25.  

Portada 1: Periódico ABC MADRID 14-08-

1936, portada. 

Font: ABC. 

 

 

Portada 2: Miliciana de la República, 30-09-

1936, portada. 

Font: La Vanguardia  

 



del cartell és representar el que passava al front per transmetre-ho a la rereguarda amb 

una barreja d’imatge i consigna, d’aquesta forma la població civil sabria com actuar.58 

La figura femenina en els anys de guerra es pot veure en molt cartells diferents de l’època, 

es poden veure representacions des de la imatge de la miliciana revolucionària fins 

imatges d’una mare patint dolor pels bombardejos, gràcies als cartells tenim una visió 

molt detallada del paper de la dona.  

Com ja s’ha anomenat anteriorment la imatge femenina era representada com dones joves 

vestides amb l’uniforme del proletariat, la granota blava i  el fusell a la mà o a l’espatlla.  

 

 

El que volia representar aquesta imatge era una dona forta i empoderada, que demana a 

la població que s’adhereixi a la lluita. Aquest cartell vol trencar amb els canons establerts 

per la societat i dibuixar a la dona amb uns atributs típicament masculins com és: el 

vestuari, el fusell i l’actitud dominadora atribuïda anteriorment a el rol masculí.  

 
58Gonzàlez, Inmaculada Juliàn, El cartel Republicano en la guerra civil española, Instituto de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1993, p.118. 

Cartell 1: Les milicies, us necessiten! 

Font: Cristobal Arteche 

 



En el Cartell 2, podem veure una dona vestida amb la roba típica de les milícies fent una 

crida a que altres dones s’adhereixin a la lluita. És un cartell de la JSU per intentar 

aconseguir la militància femenina. Al cartell podem veure els lemes: ”¡Mujeres!” 

“Ingresad en la Juventud Socialista Unificada” “Por la defensa de vuestras libertades y 

derechos”. 

 

El moviment anarquista,  CNT-FAI, va jugar un paper molt important en les ciutats de la 

resistència després del cop d’estat. Durant el transcurs bèl·lic van donar suport al govern 

republicà, i va haver-hi dones amb un gran renom com Federica Montseny, en el cartell 

3 es veu com homes i dones lluiten conjuntament i representats com a iguals. En el Cartell 

4 hi ha representada una conferència que va realitzar Federica Montseny a València el 

1937.  

 

 

 

Cartell 2: ¡Mujeres! 

Font: Gràficas Reunidas U.H.P Madrid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartell 3: Anarquistes 

CNT-FAI 

Font: Tony Vidal, 19-

7-1936 

 

Cartell 4: Federica Montseny. “Mi 

experiencia en el Ministerio de 

Sanidad y Asistencia Social” 

Font: Carteles de la Guerra Civil 

Española 

 



En el Cartell 5 també podem veure el mateix rerefons polític, l’anarquisme, però en 

aquesta escena veiem a la dona representada com a protagonista, ja que està per damunt 

dels seus companys.  

 

La dona va tenir molta importància durant l’inici de la guerra, en el bàndol republicà les 

dones van mantenir els seus drets i van poder participar activament en la vida pública. El 

Cartell 6 és del Partido Comunista de España sobre la Conferencia Internacional de 

Mujeres, representa una dona obrera amb el martell a la mà i demana la lluita contra 

l’imperialisme i a favor de la pau. A la part inferior del cartell llegim “Paso a la Mujer”, 

és clarament una consigna feminista la qual ens vol fer veure la importància de les dones 

durant la guerra, tant al front com en l’àmbit de la rereguarda i per tant com obreres. 

Cartell 5: Por las milicias. 

Font: Ricard Obiols, 1936/1938. 

 



 

Com hem vist anteriorment es va intentar desprestigiar la figura de la miliciana 

representant-la com una prostituta i d’aquesta forma fer-la fora del front. La justificació 

fou que portaven malalties venèries i que els soldats no podien centrar-se en la guerra. 

Aquest desprestigi també es va veure representat en la propaganda política. 

 

 

 

 

 

 

Cartell 7: Evita las enfermedades venéreas tan 

peligrosas como las balas enemiga. 

Font: Carmona 

Cartell 6: Paso a la Mujer 

Font: Partido Comunista de España 

 



Aquestes campanyes contra les malalties venèries van ser dutes a terme per les autoritats 

republicanes. El Cartell 7 va ser editat per la Inspección General de Sanidad Militar. Els 

líders militars i polítics van calumniar a les milicianes acusant-les de prostitutes i 

nimfòmanes, el que teòricament suposava un perill major que les forces feixistes, aquest 

és el missatge que podem veure en aquest cartell. Aquests fets demostren que no hi havia 

tanta diferència entre l’extrema dreta i l’esquerra, a l’hora de defensar els drets de les 

dones.  

Majoritàriament la figura de la miliciana prostituta va ser representada pel bàndol 

nacionalista. El propòsit final de la propaganda política femenina, d’ambdós bàndols, era  

perpetuar els símbols i els ideals que s’havien atorgat a la dona, eren els símbols d’una 

idea cultural de gènere. I la seva representació era la visió masculina de la guerra 

propagandística.   

Cartell 8: ¡Atención! / las enfermedades 

venéreas amenazan tu salud: ¡Prevente 

contra ellas! 

Font: Rivero Gil 

 

 

Cartell 9: Una Baja por mal venéreo es una 

deserción 

Font: Anònim 

 

 



Com hem pogut observar en l’imaginari col·lectiu la figura de la miliciana es va 

magnificar, però la permanència de la miliciana al front va ser molt breu, a finals del 1936 

es van fer campanyes propagandístiques per allunyar-la del camp de batalla. Això és una 

demostració de la desigualtat de gènere que hi havia i l’intent de perpetuar els rols 

tradicionals.  

6- La iconografia femenina durant la Guerra Civil 

A finals del segle XIX i inicis del XX, la societat comença a reclamar un nou estatus 

social de la dona poc considerat fins aleshores. La dona no podia participar en àmbits 

culturals o polítics, aquestes responsabilitats eren únicament reservades als homes. Les 

dones estaven destinades a les tasques de la llar i la cura de lafamília. S’ha de tenir en 

compte que l’església tenia un paper molt important dins de la societat i era l’encarregada 

de l’educació, per tant, des de petites a les dones se’ls inculcava la premissa de la perfecta 

dona de casa i la cura al marit i als fills.    

Amb la industrialització va haver-hi un petit canvi en els rols socials, les dones tenien 

dret a treballar a les indústries, però encara així no va haver-hi una igualtat salarial, els 

homes cobraven un percentatge major que les dones a la mateixa fabrica,59 també existia 

una segregació laboral, les dones no feien les mateixes hores ni les mateixes feines que 

els homes i cobraven molt menys.60 Normalment les dones eren destinades a un treball 

secundari, poc especialitzat i manual que no requeria una formació ni saber utilitzar la 

maquinària.61 

 
59Beneito, Pilar i García, José Joaquín. «Los salarios y la salud de las mujeres durante la industrialización». 

Nada es Gratis, 2019, [en línia], https://nadaesgratis.es/admin/mujeres-durante-la-industrializacion-

salarios-y-tasas-de-mortalidad-en-alcoy-1860-1914 
60Els seus salaris oscil·laven entre el 50 i el 60 per 100 del jornal dels homes per la mateixa feina, complint 

jornades superiors a les deu o dotze hores. 
61López, Angeles i López, Braulio, “Mujer y Trabajo”, Historia 16, 1988, Núm. 145, pp. 33-40.  

 

https://nadaesgratis.es/admin/mujeres-durante-la-industrializacion-salarios-y-tasas-de-mortalidad-en-alcoy-1860-1914
https://nadaesgratis.es/admin/mujeres-durante-la-industrializacion-salarios-y-tasas-de-mortalidad-en-alcoy-1860-1914


Amb la Segona República es van instaurar una sèrie de canvis que van millorar la condició 

de la dona a Espanya, l’“Asociación de Mujeres Españolas” van aconseguir realitzar una 

reforma al Codi Civil, va haver-hi millores com el dret al vot o al divorci.62 Com es pot 

veure anteriorment en la Constitució de 1931 hi ha una sèrie de canvis tant els homes com 

les dones tenen els mateixos drets electorals, tots dos sexes tenen la possibilitat de ser 

acceptats, per igual, a treballs de càrrec públic i tots dos sexes tenen dret al divorci. 

Aquests canvis van ajudar a la situació social de la dona i amb l’ajuda dels sindicats o 

associacions femenines van tenir un paper important durant el conflicte bèl·lic.  

6’1- La dona nacionalista 

La Guerra Civil Espanyola va ser un període on la dona conservadora va haver de viure 

diversos canvis d’adaptació en un nou context social i polític.  

En contra de les poques millores que s’havien instituït durant la Segona República el 

bàndol nacional es centrava en perpetuar els rols tradicionals de gènere que s’havien 

imposat sobre elles anys enrere, com l’objectiu de la dona de ser mare, esposa, 

encarregada de la casa i de totes les tasques com la cuina o la neteja. Volien tornar a 

aquella societat patriarcal i renunciar als drets guanyats durant la Segona República, sent 

aquest el preàmbul que va portar el franquisme.  

Les dones que donaven suport al règim franquista es van allunyar del camp de batalla, 

l’exèrcit franquista únicament podia estar format per homes, les tasques de les dones es 

situaven a la rereguarda. L’única opció que tenia la dona d’estar al front era dur a terme 

les tasques atribuïdes al rol femení tradicional; cuidar als ferits, tasques relacionades amb 

 
62Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 83-95. 



la infermeria, fer el menjar i cosir els uniformes, per exemple. Un dels objectius del 

bàndol franquista era perpetuar el patriarcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feina que havien de fer les dones durant la guerra estava controlada per diferents 

organitzacions femenines, d’aquesta forma dominarien la seva aportació a la pàtria. Les 

organitzacions femenines nacionalsindicalisme del bàndol franquista més importants van 

ser la Sección Femenina de la Falange Española de las JONS i Auxilio Social, però també 

en trobem d’altres com les dones carlines anomenades Margaritas. 

La Sección Femenina de la Falange Española de las JONS va ser una de les 

organitzacions més importants durant la Guerra Civil Espanyola, però també va tenir 

molta importància durant la dictadura franquista. Va ser creada l’any 1934 per José 

Antonio Primo de Rivera, però va ser dirigida des del principi per la seva germana Pilar 

Imatge 5: Grupo de niños y voluntarias de la sección femenina en la playa 

de Zumaya y en las instalaciones de una villa usada como campamento, 

1939 

Font: Pascual Marín. 



Primo de Rivera, aquesta organització va ser impregnada des de l’inici d’un fanàtic 

catolicisme.63 

Gràcies a la seva labor propagandística van fer créixer la Falange durant l’inici del 

conflicte, van oferir la seva ajuda amb la cura d’orfes o la beneficència, també van dur a 

terme tasques d’educació a les futures dones del país, per a transmetre la idea misògina 

que paradoxalment les va fer créixer.64 

Mujeres ESPAÑOLAS. Falange Española de las J.O.N.S. incorpora nuestra ayuda a su 

tarea. (…) Nuestra misión no está en la dura lucha, pero si en la predicación, en la 

divulgación y en el ejemplo. Y además en alentar al hombre con la seguridad de que lo 

entendemos y compartimos sus inquietudes. Nosotras, mujeres españolas, no sólo 

padecemos los males que a España entera alcanzan, sino que somos heridas 

directamente por los efectos que a nosotras especialmente toca sufrir; asistimos al 

espectáculo de las angustias internas en las casas, acongojadas por los efectos de una 

economía injusta y absurda, y el fracaso espiritual de tantos hombres que tenemos 

cerca (…) Por España, por ellos y por nosotras mismas hemos de imponernos todo 

sacrificio para recobrar el ímpetu, la justicia y la alegría en España (...) .65 

Aquí podem veure la idea de la dona com una assistent de l’home. A més a més cal 

destacar que en aquest manifest escrit per José Antonio Primo de Rivera ell mateix 

s’inclou amb el concepte de “mujeres”, té una clara intencionalitat propagandística per 

arribar a més dones. Es volia construir un model de feminitat clar i jeràrquic.  

 
63Moradiellos, Enrique, La España de Franco, 1939-1975...,pp. 42-72. 
64Morodo, Raúl, Los orígenes ideológicos del franquismo: acción española, Alianza, Madrid, 1985. 
65Y: Revista de la mujer nacional-sindicalista, abril 1938. Recuperada de: 

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0027338926&s=0&lang=es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Moradiellos
http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0027338926&s=0&lang=es


Les dones havien de complir amb alegria i silenci tot allò que se’ls hi manés des de dalt, 

en concret havien d’obeir sempre la paraula dels superiors homes.66 L’ideal de dona 

nacionalsindicalista, era una dona dolça, submisa, amb unes qualitats naturals del seu 

sexe, honesta i humil, el que segons la Falange era la concepció de la condició de la dona. 

Aquest era un model basat en la família catòlica, enemiga del divorci. Des de 1934 van 

ser separades dels homes, tant a nivell social com laboral, i va ser negada la representació 

de la dona com a protagonista de la revolució nacionalsindicalista, sinó que van haver de 

servir a la Pàtria.67 Per a José Antonio les qualitats i funcions femenines venien 

condicionades per la naturalesa de l’ésser.  

Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer 

consista en sustraerla a su magnifico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí 

siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y 

desquiciada en una rivalidad donde lleva –entre la morbosa complacencia de los 

competidores masculinos– todas las de perder. El verdadero feminismo no debiera 

consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino 

en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas.68 

A mesura que va anar transcorrent la guerra la dona del bàndol nacionalista va voler ser 

partícip de la defensa de la Nova Espanya que estaven construint.69 El 18 de juliol de 

1936 hi havia 2500 dones afiliades a la Sección Femenina, però el 1939 les xifres van 

augmentar tant que van arribar a 600.000 afiliades. 70 

 
66Gallego, Teresa, Mujer, Falange y Franquismo, Taurus, Madrid, 1983, pp. 25-46. 
67Jarne, Antonieta, La Secció Femenina a Lleida…, pp. 27-30. 
68 J.A. Primo de Rivera, Obras Completas, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y 

de las JONS, Madrid, 1945, p.143-144. Citat a: Jarne, Antonieta, La Secció Femenina a Lleida…, p.28. 
69Jimenéz, Francisco, “Madrinas del franquismo. La Sección Femenina de Falange en Granada durante la 

Guerra Civil (1936-1939)”,  Revista Historia Autónoma, 2017, Núm. 11, pp. 199-218. 
70Jimenéz, Francisco, “Madrinas del franquismo. La Sección Femenina...”, pp. 199-218. 



 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Afiliades a la Secció Femenina de la Falange a tota Espanya.71 

Segons la historiadora Sofía Rodríguez van haver-hi moltes dones que es van veure 

obligades a formar part de la Sección Femenina quan la guerra s’estava acabant i tota 

Espanya es va veure sotmesa al control franquista.72 Durant la Guerra Civil Espanyola les 

tasques que havien de fer les dones del bàndol nacional eren aquelles que fossin 

considerades pròpies del gènere femení.   

L’altra organització femenina que podem destacar és Auxilio Social, va ser creada l’any 

1936 per Mercedes Sanz-Bachiller. Van actuar com una organització de socors 

humanitari durant la dictadura franquista. La seva feina es destacava per cuidar nens i 

dones que van ser afectats durant la guerra, van obrir menjadors i centres de maternitat. 

Auxilio Social va tenir molta importància a l’hora de dur a terme propaganda política de 

la dictadura franquista. En la seva aportació social també hi havia una clara tendència a 

una segregació de sexes per perpetuar els rols de gènere. 73 

 
71Jimenéz, Francisco, “Madrinas del franquismo. La Sección Femenina...”,pp. 202-203. 
72Rodríguez, Sofía, El patio de la cárcel: la Sección Femenina de FET-JONS en Almería (1937- 1977), 

Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, pp. 52-66. 
73Cenarro, Ángela, La Sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra, Crítica, 

Barcelona, 2006, pp. 39-71. 



Aquesta organització falangista sembla que va ser la instigadora d’agafar nens i nenes de 

dones republicanes que estaven a la presó per a després “reeducar-los”. Moltes mares van 

intentar buscar els seus fills, però la majoria d’elles no ho van aconseguir.74 Des d’Auxilio 

Social els hi van canviar els noms i cognoms per dificultar que les seves mares legítimes 

poguessin trobar-los i reclamar-los posteriorment i així no coneguessin el destí dels seus 

fills.75  

Aquesta institució benefica creada per Mercedes Sanz Bachiller, està inspirada en la 

Winter-Hilfe76 de l’Alemania nazi, el seu objectiu principal era atendre als més 

necessitats. Els nens dels vençuts eren considerats els més indefensos i se’ls hi donava pa 

a canvi d’adoctrinar-los. Se’ls va educar en contra de les idees dels seus pares i mares. El 

Patronato de Nuestra Señora de la Merced va ser l’organisme encarregat dels fills dels 

reclusos.77  

Pel que respecta a les Margaritas eren les militants del carlisme, que donava suport al 

Requetè78 i difonien el model femení en contraposició a les societats lliberals, 

republicanes o d’esquerra, és a dir el rol tradicional femení de guardiana de la família. 

Les principals tasques que van dur a terme les Margaritas van ser la confecció 

 
74 Riquer, Borja, La dictadura de Franco. Vol. 9 de la Historia de España, dirigida per Josep Fontana y 

Ramón Villares, Crítica, Barcelona, 2010, p.137.  
75Vinyes, Ricard; Armengou, Montserrat i Belis, Ricard, Els nens perduts del franquisme, Proa, Barcelona, 

2002. 
76 Va ser una campanya anual duta a terme pel Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) per ajudar a 

finançar obres de caritat. Mitjançant el Winterhilfswerk el règim nazi va trobar una vàlvula d'escapament 

per alleujar les necessitats dels alemanys menys privilegiats i contribuir així a l'estabilització interna. A el 

mateix temps, aquest tipus d'accions constituïen un objectiu comú i creaven un sentiment d'unitat per a la 

Volksgemeinschaft o «Comunitat popular». 
77Redacción-Pueblos. «Los ninos perdidos del franquismo». Pueblos, 2004, [en línia], 

https://web.archive.org/web/20120603013811/http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1311 
78 Era una organització paramilitar carlista creada a principis del segle XX que va participar a la Guerra 

Civil Espanyola, que va integrar més de 60000 combatents voluntaris i van lluitar a favor del bàndol 

franquista.  

https://web.archive.org/web/20120603013811/http:/www.revistapueblos.org/spip.php?article1311


d’uniformes i labors d’infermeria. Les infermeres amb titulació oficial eren les 

encarregades de la direcció de les sales o serveis mèdics, tant als hospitals com al front.79  

Aquesta organització va estar amb conflicte amb la S.F. i Auxilio Social. L’abril de 1937 

es van unir totes les organitzacions falangistes en un únic partit la Falange Espanyola 

Tradicionalista y las JONS, però aquesta unificació les va perjudicar. Les Margaritas a 

diferència de les altres organitzacions femenines falangistes es van negar a portar 

l’uniforme reglamentari. No es van sentir còmodes amb l’organització i van intentar 

mantenir espais propis, fet que va provocar conflictes constants amb S.F. i Auxilio 

Social.80 

6’1’1- La propaganda de la dona nacionalista 

Analitzant “grosso modo” els cartells del bàndol nacional on apareix la dona, veiem que 

la seva imatge es representa amb els rols tradicionals que ha de tenir la dona. Aquest rol 

principalment el veiem representat amb la cura dels fills. En les següents representacions 

(Cartell 10 i 11) es pot veure a la dona representada com a mare, tots dos cartells són 

d’Auxilio Social, i es veu representat l’ideal de dona cuidant als seus fills.  

En aquestes dues imatges es pot veure com la dona té els braços estirats amb el fill 

subjectat a l’alça o al cel, pot ser una representació que vol dir que els nens són el futur i 

que és feina de les mares educar-los correctament. Com es pot veure en el Cartell 10 “Por 

una madre y el hijo por una España mejor”, es pot entendre que s’ha de lluitar per aquells 

que són més “dèbils” com les dones i els nens, perquè tinguin un món millor. 

 
79 Bengochea, Soledad. «Muejres de azul la Sección Femenina, las Margaritas, Auxilio Social». Ser 

Histórico, 2021, [en línia], https://serhistorico.net/2021/04/29/mujeres-de-azul-la-seccion-femenina-las-

margaritas-auxilio-social-soledad-bengoechea/  
80 Moral, Antonio Manuel, “Las carlistas en los años 30: ¿De ángeles del hogar a modernas amazonas?”, 

Revista Universitaria de Historia Militar, Núm. 13, Vol. 7, 2018, pp. 61-80. 

https://serhistorico.net/2021/04/29/mujeres-de-azul-la-seccion-femenina-las-margaritas-auxilio-social-soledad-bengoechea/
https://serhistorico.net/2021/04/29/mujeres-de-azul-la-seccion-femenina-las-margaritas-auxilio-social-soledad-bengoechea/


 

 

 

En el Cartell 12 hi ha representats uns homes amb el braç en alça, que representa la 

salutació feixista cap al líder franquista, aquesta salutació també es va utilitzar a 

l’Alemanya Nazi. En aquest cartell hi ha representats els símbols de la Falange i del 

moviment carlista: els lemes, les salutacions, escuts, banderes, etc. El crit “Arriba 

España” va ser utilitzat per la Falange Española des de la seva fundació el 1933.81 

A més a més podem observar com hi ha un grup d’obrers representats amb un martell, 

pagesos representant la classe obrera, tots aquests grups són homes i estan representats 

amb una arma, d’aquesta manera deixaven clar quina era la seva funció a la guerra. Per 

altra banda a l’extrem esquerre veiem una dona amb el que representaria el seu fill o filla 

amb braços, això evidencia el paper que tenia la dona al bàndol nacional, mare i cuidadora 

 
81Sanz, Jesús de Andrés, Carteles de la Guerra Civil Española, Susaeta, Madrid, 2010, p.85-86. 

Cartell 10: La madre y el hijo, por una 

España mejor 

Font: Carlos Sáenz de Tejada 

 

Cartell 11: Amor de madre y calor 

social 

Font: Aroztegui 

 



de la casa, aquesta representació és una encarnació de totes les famílies espanyoles en 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imatge següent podem veure les tasques que feien les dones de Sección Femenina 

a la rereguarda, en aquest cas podem veure unes dones repartint menjar durant el gener 

de 1939 a Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

Cartell 12: Arriba España 

Font: Anònim 

 

Imatge 6: La Sección Femenina de 

Falange Española repartint menjar 

d’Auxili Social. Barcelona, Gener de 

1939. 

 



Els feixistes tenien en poca consideració a la dona en la guerra, però les idees de les 

tasques que havien de realitzar i la seva posició durant la guerra eren molt clares. Com 

hem vist a les imatges o els cartells propagandístics sempre se la situa en una posició 

maternal i sempre que apareix en imatges al front és com un complement de l’home o 

merament d’auxili. La maternitat tenia un paper molt important, era el símbol 

identificador de les dones tradicionals espanyoles.  

6’2- La dona republicana 

En aquest apartat ens centrarem en les organitzacions femenines republicanes i la 

representació en imatges de la dona republicana a la rereguarda.  

És important destacar les funcions aglutinadores que realitzaven algunes organitzacions 

femenines que van convertir a la dona en un actiu a la guerra. Es va intentar trencar amb 

els rols tradicionals atribuïts a la dona i per tant apartar la dona de les tasques de la llar, 

però a l’hora de fer segons quines tasques al front es va seguir perpetuant els mateixos 

rols de gènere i va haver-hi una segregació laboral al front. Com ja s’ha mencionat 

anteriorment les dones van ser relegades a la rereguarda i moltes milicianes van ser 

desprestigiades.  

Durant la Guerra Civil Espanyola les dones republicanes, majoritàriament, estaven 

organitzades amb diverses agrupacions polítiques, en destaquen AMA, Mujeres Libres i 

el Secretariado Femenino de POUM.  

El 1933 a Espanya es va formar l’agrupació Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, va 

néixer del Comitè Mundial homònim que era part de la Internacional Comunista.82 Es van 

integrar dones socialistes, comunistes, republicanes i catòliques, però la iniciativa va ser 

 
82Alcón, Eva, Resistencia y compromiso..., pp. 142-144. 



del PCE, i la seva presidenta va ser Dolores Ibárruri.  Es considerava obert i transpolític 

perquè consideraven que la millor forma d’acabar amb el feixisme era crear una aliança 

femenina. Encara que tenia una tendència comunista, estava en mans del PCE.  

El 1936 va passar a denominar-se Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), als seus 

estatuts es deia que l’objectiu principal de l’AMA era organitzar tota la massa femenina 

per lluitar contra l’enemic comú, que era el feixisme, i a favor de la causa republicana 

durant la guerra.83Quan va esclatar la guerra el PCE va canalitzar totes les mobilitzacions 

femenines en mans de l’AMA. 

Consideraven el feixisme l’enemic de l’emancipació femenina, no sols per la condició de 

classe treballadora, sinó per la concepció misògina i feixista que la dona ha de tenir un 

paper de subordinació a l’home, recolzant i defensant una inferioritat intel·lectual, moral 

i física de la dona, aquesta doctrina es va enfortir amb els ideals que promulgava l’església 

catòlica sobre la concepció de feminitat.84 

No solament l’AMA estava influenciada pels partits comunistes, la Unió de Dones de 

Catalunya, la Unión de Muchachas, que era una organització juvenil o Aliança Nacional 

de la Dona Jove es van veure condicionades pels comunistes.  

Durant els inicis de la Unió de Dones de Catalunya (UDC) van estar influenciats per 

Esquerra Republicana, però el Partit Comunista Català també va estar interessat per la 

UDC, sobretot amb la creació d’una aliança femenina, i finalment van acabar per 

absorbir-ho. El seu principal objectiu va ser unir totes les dones republicanes per lluitar 

contra el feixisme des de la rereguarda. El seu programa consistia en incorporar a la dona 

als hospitals, indústries de guerra, serveis d’assistència social i organismes de defensa 

 
83Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanes...,pp. 57-61. 
84Alcón, Eva, Resistencia y compromiso..., pp. 142-144. 



passiva. Van difondre la idea que la dona havia de substituir la mà d’obra masculina, a 

més a més van impulsar la creació de llars d’infants pels fills i filles de les dones 

treballadores. En l’àmbit cultural, van organitzar classes d’alfabetització i classes 

d’educació primària per a dones adultes.85 

L’AMA va arribar a ser una de les organitzacions per a dones més importants, ja que era 

l’única que estava recolzada pel govern republicà, entregant-li la creació de Comisión de 

Auxilio Femenino,86 la seva funció consistia en organitzar la labor assistencial i el 

subministrament de recursos al front. A mesura que es va anar desenvolupant la guerra 

no van confiar en el fet que una organització femenina pogués encarregar-se d’activitats 

de guerra.  

L’objectiu principal de l’AMA va ser la lluita contra el feixisme amb l’ajuda assistencial, 

l’educació política, la mobilització contra l’enemic i la formació. El paper de l’educació 

va tenir un paper molt important d’aquesta forma la dona s’empoderava i així tenia més 

consciència política i una major implicació en la lluita antifeixista.   

Si es necesario trabajar sin cobrar lo haremos: si es preciso trabajar 20 horas diarias, 

las trabajaremos. Estamos dispuestas a hacer lo necesario para el triunfo de la causa. 

Como madres que somos vamos a darlo todo: nuestros esposos, nuestros hijos y 

nuestras vidas.87 

La iconografia tradicional femenina era en ambdós bàndols representada de la mateixa 

forma, la figura de la mare, protectora dels fills i filles. Més enllà de la lluita antifeixista 

la dona republicana majoritàriament estava representada com l’heroïna de la rereguarda. 

 
85Galí, Alexandre. «Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya». Fundació Alexandre 

Galí, 1978, Vol. 10, [en línia], https://mdc.csuc.cat/digital/collection/agali/id/2106/rec/10 
86Ortiz, Manuel; Ruiz, David i Sánchez, Isidro, Movimientos sociales…, pp. 379 - 403. 
87«El mitin de las mujeres antifascistas», Heraldo de Castellón, 26 de abril de 1937. Citat a Alcón, Eva, 

Resistencia y compromiso...,pp. 147. 

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/agali/id/2106/rec/10


La majoria de mares combatives eren dones grans representades com mares i esposes que 

treballaven a la rereguarda amb una funció únicament de suport a l’home que estava al 

front.88 

Mujeres Libres fou una organització femenina d’orientació anarquista. Es va fundar uns 

mesos abans de l’aixecament feixista de 1936. Els objectius principals de l’organització 

van ser crear una força femenina conscient i responsable i crear uns organismes 

d’educació per a dones, per emancipar-la del que elles denominen la triple esclavitud: 

esclavitud d’ignorància, esclavitud de dona i esclavitud de productora.89 El propòsit 

principal de Mujeres Libres era potenciar la figura de la dona perquè no hagués de 

dependre de l’home ni psicològicament ni físicament. Van voler oferir una educació 

bàsica per a poder tenir més oportunitats de treball, perquè no haguessin de dependre 

econòmicament del marit o d’una figura masculina i aconseguir l’emancipació.90 

Malgrat que van lluitar per trencar els rols tradicionals de gènere, els homes anarquistes 

volien mantenir-les fora de la causa, contradient els principis igualitaris que defensa 

l’anarquisme.  

Durant la guerra i contradient a l’AMA, Mujeres Libres va veure l’oportunitat de dur a 

terme la revolució, però durant els anys del conflicte bèl·lic no ho van poder fer, aleshores 

es van haver de centrar en la lluita antifeixista i les tasques d’auxili.  

El Secretariado Femenino de POUM (SF POUM) va ser creat el setembre de 1936, encara 

que estigués vinculat amb el POUM tenia certa autonomia. El seu objectiu era reclutar 

 
88Nash, Mary, Rojas: las mujeres republicanes...,pp. 68-71. 
89Ackelsberg, Martha, Mujeres libres: el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Virus, 

Barcelona, 2000. 
90Nash, Mary, "Mujeres libres", España..., pp.13-30. 

http://discovery.udl.cat/iii/encore/plus/C__SAckelsberg%2C%20Martha%20A.__Orightresult;jsessionid=52183F5A980E2FDA95F9D95C37B589F5?lang=cat&suite=def


dones al partit i educar-les en els principis marxistes i revolucionaris, atansant-les al 

treball generant una major producció.91 

Emancipación se llama nuestro periódico, porque emancipación es lo que queremos 

con él. […] 

 I. La emancipación revolucionaria del proletariado, en su lucha por la destrucción del 

mundo capitalista y conquista del poder. 

II. Emancipación de la mujer de los prejuicios anticuados que la ponen en una 

situación de franca inferioridad en la vida económica y social.92 

Aquests objectius els van dur a terme a través del diari “Emancipación”, com es pot veure 

en la cita anterior, era utilitzat com a òrgan de difusió, mostrava el sexisme a les seves 

files i retransmetia els ideals feministes.   

[…] nos convocó un día para sugerir que sería muy interesante hacer un organismo en 

el cual pudiésemos recoger y educar a mujeres obreras, o de profesiones liberales, para 

llevarlas a nuestras filas. […] Todo el mundo estuvo de acuerdo, se eligió un comité 

integrado por militantes destacadas, en el cual me incluyeron a mí. […] Hicimos un 

llamamiento en nuestra prensa y recibimos más peticiones de las que podíamos 

aceptar93 94 

Les integrants del SF POUM van donar suport a la rereguarda, però des de la mateixa 

organització es van formar militarment dones amb l’objectiu de crear un batalló femení. 

Però el POUM va durar 2 anys fet que va provocar que la secció femenina no es pogués 

 
91Nash, Mary, Rojas: las mujeresrepublicanas...,pp. 102-109. 
92Alcón, Eva, “Las mujeres del POUM: una introducción a su activismo político en Castellón”, Revista 

Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), 2019, Núm. 9, pp. 47-56. 
93Teresa García Banús va ser editora del POUM.  
94URL: www. vientosur.info/documentos/unavidabienvivida-mteresagbanus.pdf. Citat a: Alcón, Eva, “Las 

mujeres del POUM: una introducción…”, pp. 47-56. 



estendre i per tant que no poguessin fer les tasques que tenien plantejades per canviar les 

idees misògines concebudes al rol femení.  

A la rereguarda es duien a terme diferents activitats, però és necessari diferenciar entre 

les dones d’àmbit urbà i les d’àmbit rural.95 A les ciutats les dones es van fer càrrec dels 

centres d’assistència per als combatents i de les guarderies, a més a més, també van dur a 

terme tasques sanitàries o de suport als malalts, confecció de roba, tasques de la indústria 

armamentística i fins i tot va haver conductores de tramvies. També es va desenvolupar 

el paper de les “madrines de guerra” que eren dones que enviaven cartes als soldats del 

front.96 El treball femení en l’àmbit rural no es va veure molt afectat, les dones rurals ja 

treballaven en l’agricultura i la ramaderia abans de l’inici de la Guerra Civil Espanyola.97 

6’2’1- La propaganda de la dona republicana a la rereguarda 

A través d’aquest breu anàlisis de la propaganda del bàndol republicà podrem observar 

quin lloc se li donava a la dona durant la guerra. En les imatges dels cartells apareix 

empoderada amb un nou lloc a la societat, nous coneixements o la incorporació al treball, 

poden ser motius d’aquesta nova iconografia femenina. Però encara així també és 

representada amb els rols adscrits a la dona durant els anys.  

Los campos de batalla se tiñeron con la sangre de las valerosas mujeres, que enroladas 

en las milicias, opusieron su empuje al avance enemigo (....) Las mujeres han cumplido 

con su deber (....) Pero ahora el deber primordial es reintegrarse en la retaguardia, 

dedicarse al trabajo en las industrias, comercios, oficinas. La marcha de la nación no 

debe ser interrumpida porque falten los brazos masculinos, que impulsaban el 

 
95Fotografies: les dones d’àmbit urbà i les d’àmbit rural, veure a annexos 
96Monlleó, Rosa, Dones revolucionàries… pp. 18-33. 
97Mangini, Shirley, Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres de la guerra civil española, 

Península, Barcelona, 1997, pp. 63-79. 



engranaje de su economía. Estos brazos han de ser suplidos por la mujer (...) A la 

retaguardia, todas las mujeres al trabajo, ese es vuestro puesto. A seguirlo, y ¡salud!”98 

En aquest text dit M. Andiano en nom del PCE, es demanava que la dona abandonés el 

camp de batalla i es dediqués a lluitar per la causa des de la rereguarda. La rereguarda té 

un paper molt important en el desenvolupament de la guerra, és allí on es desenvolupa 

l’activitat econòmica i productiva. La propaganda es converteix en un important 

instrument de conscienciació social. Aquest instrument també ofereix una sèrie de 

contradiccions, per una part s’intenta crear un interès a les dones perquè vagin a treballar 

a la rereguarda, per altra banda s’ofereix un discurs per tranquil·litzar a l’home en què els 

llocs ocupats per les dones se’ls hi tornarà als homes quan s’acabi el conflicte.  

Amb la incorporació femenina al treball, comencen a sorgir reivindicacions com el 

reconeixement de la capacitat professional de la dona, l’equiparació salarial o la necessitat 

de crear xarxes assistencials per alleujar a la dona del treball a la llar.99 

 

 
98Alcalde, Carmen. La Mujer en la guerra..., pp: 125. 
99Gómez, María, La mujer en la propaganda...,pp 90-93. 



 

En aquest cartell (Cartell 13) la dona és representada amb les tasques “típicament 

femenines” com poden ser la cura de malalts, la costura o rentar la roba. Feines que poden 

fer dins i fora de casa. En el Cartell 14 pel contrari veiem una dona treballadora movent 

uns engranatges, sota la supervisió masculina. Això podria ser un missatge cap als homes, 

insistint en la idea que el lloc de treball és d’ells, i que les dones no poden treballar per 

elles soles sinó que necessiten sempre la supervisió masculina, per tant, podríem dir que 

és un missatge tranquil·litzador pels homes que es poden veure amenaçats.  

Cartell 13: Dones Antifeixistes, Catalunya 

1936 

Font: Anònim 

 

Cartell 14: La mujer también quiere ganar la 

guerra, ayudemosla 

Font: Parrilla, PCE, 1937 

 



 

 

 

 

 

 

 

En aquest cartell (Cartell 15) es veu representada una dona forta capaç de treballar per 

ella mateixa sense la necessitat d’un home al seu costat. En els cartells propagandístics 

d’esquerra s’utilitzaven tres símbols: la falç que simbolitza la unió de pagesos, l’espiga 

representant la fertilitat de la terra, després tenim un altre símbol que és el fusell, que 

representa la revolta armada contra l’opressor.100Aquests tres símbols es veuen en el 

següent cartell (Cartell 16). 

 

 
100Gonzàlez, Inmaculada, El cartel republicano…, pp. 110-140. 

Cartell 15: Mujeres, trabajad por los 

compañeros que luchan. 

Font: Juan Antonio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Els temes més recurrents per representar als cartells són les dones en la indústria o al 

camp, no s’ha d’oblidar els cartells on apareix la figura femenina fent tasques sanitàries 

o educatives, feines que duien a terme les dones al front i a la rereguarda.  

En el següent cartell (Cartell 17) hi ha representada una dona vestida amb roba sanitària 

intentant salvar un soldat. Aquest cartell simbolitza el moment què des de Barcelona es 

demanava ajuda per socórrer als habitants republicans de Madrid, per a poder mantenir la 

comunicació i el proveïment de la capital espanyola.  

El Cartell 18 representa una dona duent a terme labors sanitàries, però aquest cartell està 

fet per la institució Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), va tenir un paper 

important durant el conflicte. Va servir de pont postal entre ambdós bàndols, va assistir a 

89.000 presoners, va distribuir aliments i va intentar aportar neutralitat entre els 

republicans i els feixistes. 

Cartell 16: Recoger toda la cosecha significa 

dar a nuestro ejército lo que necessita para 

sostenir la lucha. 

Font: Canet. 

 



 

A l’esclatar el conflicte el CICR també es va dividir, hi havia una part republicana 

encapçalada per Aurelio Romeo i una altra franquista presidida pel Conde Vallellano.101 

La dona va ocupar una labor sanitària ajudant amb feines humanitàries o atenent als 

soldats. Ambdós bàndols la van representar en els cartells amb un aspecte celestial, com 

el d’una verge que tenia cura dels malalts.  

En el Cartell 19 hi ha representada la imatge d’una dona que té cura d’un infant, aquesta 

imatge maternal és una imatge que perpetua els rols tradicionals femenins, la dona ha de 

cuidar als soldats ferits (Cartell 20) i als nens orfes, com si fossin els seus propis fills.  

 
101Constenla, Tereixa. «La Cruz Roja, testigo de la guerra civil».El País, Madrid, 2008, [en línia], 

https://elpais.com/diario/2008/10/27/cultura/1225062001_850215.html 

Cartell 17:  Los caídos te necesitan, ayuda al 

Consejo de Sanidad de Guerra. 

Font: Eduardo Vicente. 

Cartell 18: Ayuda a la Cruz Roja Española en 

su labor humanitària. 

Font: Mezquita. 

https://elpais.com/diario/2008/10/27/cultura/1225062001_850215.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cartell 21, de la Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas de 1937 ens 

ensenya la figura femenina com a protagonista, això es representa amb diferents objectes 

la falç, símbol del comunisme i un llibre que és la font del coneixement. En aquesta 

representació no es veuen unes dones vulnerables, sinó que estan representades com 

dones fortes amb uns rostres agressius per combatre al feixisme. En el Cartell 22 veiem 

com s’engrandeix la imatge de la incorporació de la dona a la rereguarda, en aquest cas 

en la indústria. Però no deixa de ser una discriminació cap a la dona, separant-la del front 

per raons de gènere.  

 

Cartell 19:  Residencias / los mejores hoteles 

son habilitados para residencia de los ninos 

refugiados. 

Font: Anònim. 

Cartell 20:  Tú que diste la vida al niño, salva 

de la muerte al hombre. 

Font: Penagos 



 

 

 

Encara que la intenció inicial del bàndol republicà és engrandir la figura femenina durant 

la guerra, també es deixa molt clar quin és el seu lloc, la rereguarda. A diferència del 

bàndol franquista, a l’inici de la guerra els republicans van invitar a la dona a participar 

en les milícies, poc després van retirar aquesta invitació i la van incentivar a què participés 

en la rereguarda. En el bàndol republicà podem veure una independència major de la 

iconografia femenina, en canvi en el bàndol nacional és representada com un complement 

de l’home i amb una funció maternal molt clara. 

Com hem pogut observar es podria classificar en dues categories. Per una banda, la 

representació de la dona a les fàbriques, sectors associats als homes i on ells tenien major 

representació. En aquests casos s’utilitza una imatge “masculinitzada” de la dona, la 

podem veure vestida amb la granota de treball, amb pantalons, i amb una expressió facial 

Cartell 22: La retaguardia no quedará 

abandonada. 

Font: Cervigón. 

Cartell 21: 2.ª Conferencia Nacional de 

Mujeres Antifascistas / 29-30 y 31 octubre 

1937. 

Font: Luis Ortega. 



i corporal agressiva i robusta. Per altra banda, els cartells que fan referència a les 

costureres, cuidadores, infermeres o educadores, són representades amb uns rostres suaus 

i delicats, també es dramatitza més el paper de la dona, la intenció d’aquestes imatges són 

provocar compassió i solidaritat als espectadors.  

7- Testimonis, les veus dormides 

Paulina Ódena García, coneguda com a Lina 

Ódena, va néixer a Barcelona el 1911 i va 

morir a Granada el 1936. Va ser una miliciana 

comunista que es va veure obligada a treure’s 

la vida quan el bàndol franquista va acorralar 

al seu batalló.  

Va ser una de les principals creadores d’Unió 

de Joventuts Comunistes de Catalunya i anys 

després la dirigent. Va dur a terme una sèrie de 

discursos arreu d’Espanya;  Sevilla, Albacete, 

Córdoba, Astúries o Madrid. Tenia una gran 

capacitat d’oratòria, els seus discursos tenien 

un rerefons feminista i un propòsit de mobilització femenina per la lluita cap a 

l’emancipació.102 

El setembre del 1936 va dirigir la lluita als carrers d’Almería, que va acabar amb la 

victòria obrera socialista, comunista i anarquista. En aquesta batalla van tenir un paper 

molt important dues companyies d’aviació i aquestes van nomenar a Lina la seva 

 
102Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 126-128. 

Imatge 7: Lina Ódena 



representant al Comitè Local, com a símbol del seu càrrec va lluir sobre la granota de 

miliciana les ales de l’aviació. 

Més tard la seva presència va ser requerida al front de Granada, recorrent dia i nit les 

línies de foc, però l’última bala de la seva pistola va ser per ella. L’enemic la va trobar 

sense vida, però el seu cos va servir de trofeu per l’exèrcit franquista. Encara així, la seva 

tropa va seguir sense ella aconseguint la victòria.  

Lorenzo Varela li va fer un homenatge escrivint-li un poema publicat a la revista El Mono 

Azul.103 Aquest poema va ser concebut com un homenatge a la seva figura i com una 

queixa d’una dona que va morir més jove del que li tocava. Es va organitzar un acte 

massiu per Joventuts Socialistes Unificades on es va homenatjar la figura de tres dones: 

Lina Ódena, Aida Lafuente104 i Juanita Rico.105 

Margarita Nelken Mansberger va néixer a 

Madrid el 1894 i va morir a Mèxic el 1968, va 

ser escriptora i política. Fou líder del 

socialisme i després del comunisme. Va haver 

de ser una dona “que era com un home”, 

temuda i admirada, si volia arribar a ser una 

líder i que la seva paraula fos escoltada.  

Margarita Nelken demanava disciplina a les 

dones, perquè agafessin els seus fills o filles i 

marxessin de Madrid per a poder-los salvar. 

 
103Poema “Romance de Lina Ódena”, veure a Annexos.  
104Va morir amb 17 anys lluitant. També era anomenada “La Libertaria”. 
105Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 126-128. 

Imatge 8:  Margarita Nelken 



Va atacar durament a les dones que van decidir quedar-se a la ciutat esperant a la seva 

parella que estava al front.  

“¿Que os duele abandonar al compañero? No son los momentos para equiparar 

dolores; pero no le hay, no puede haberle mayor que el de pasar por el cuerpo exánime 

de un chiquitín y saber que aquello se podía haber evitado...” Date cuenta. Aquí en 

Madrid estáis, tú y tus pequeños, en el campo de batalla; la guerra no es cosa de un 

juego, ni siquiera de serenidad; con serenidad y con valor se puede también recibir una 

bomba... Acuérdate de que tus pequeños son tuyos, carne de tu carne… Enfréntate con 

la realidad, mujer…106 

En aquest text podem observar com Margarita Nelken parla de la dona com si ella no ho 

fos, segons Carmen Alcalde aquesta actitud és d’una personalitat femenina que ha elegit 

“ser com un home”, per a poder parlar a les dones, aquest és un exemple de les 

contradiccions femenines que es duien a terme durant la guerra.  

A l’estiu de 1936 va encoratjar als treballadors en armar-se i fer front als militars revoltats. 

També va ser partícip  al front d’Extremadura i Toledo. Al novembre del 36 va participar 

en la defensa de Madrid i en la Unió de Dones Antifeixistes. Al final de la guerra va 

travessar la frontera, amb la seva filla, i des de Perpinyà va treballar en l’assistència de 

refugiats republicans i els internats en els camps francesos en els primers mesos d’exili. 

El 1939 es va veure obligada a exiliar-se a Mèxic, amb la seva mare, la seva filla i la seva 

néta, va abandonar França abans de la derrota francesa.107 

 
106Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 134-139. 
107Eastman, Scott, “The Spanish Republicand Civil War”, Journal of World History, University of Hawai 

Press, 2012, Núm. 23, Vol. 2, pp. 465-468. 



A Mèxic va treballar com a critica d’art on va ser considerada una de les més influents i 

respectades fins al dia de la seva mort l’any 1968.108 

Federica Montseny va néixer a 

Madrid el 1905 i va morir a 

Toulouse el 1994. Va arribar a 

ser una política, anarquista, 

sindicalista, escriptora i ministra 

durant la Segona República. 

També va ser coneguda com “la 

Leona”. Els seus pares eren els 

editors del primer diari anarquista 

Tierra i Libertad i de La Revista 

Blanca.  

Federica Montseny va néixer i es va criar en un àmbit anarquista, segons diu ella va ser 

educada en les idees anarquistes per l’ambient familiar.  

Pero lo que contribuyó a formar mi conciencia militante fue el espectáculo de las 

terribles luchas sociales, en la Cataluña de los años 20, en que veía caer diariamente 

sindicalistas asesinados por el sólo crimen de pertenecer a la CNT. Ello exaltó el fondo 

místico de mi carácter y me hizo abrazar, con la pasión de los años mozos, la causa por 

la cual tantos hombres perdían la vida.109 

Quan va esclatar la guerra va formar part del comitè peninsular de la FAI i al nacional de 

la CNT. El novembre de 1936 va ser nomenada ministra de Sanitat i Assistència Social 

 
108Martínez, Josebe, Margarita Nelken, (1896-1968), Orto, Madrid, 1997. 
109Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 173-179. 
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del govern de la república. Durant el curt període de temps que va ser ministra (novembre 

del 36 – maig del 37) va planejar llocs d’acollida pels infants, menjadors per 

embarassades, una llista de professions que podien dur a terme els minusvàlids i fins i tot 

el primer projecte de llei a favor de l’avortament a Espanya.110 Cap d’aquests projectes 

es van poder dur a terme en el territori espanyol. A causa dels successos de maig va 

abandonar el govern i va dir que no es podia fer un canvi social profund des del govern, 

sinó que havia de ser des de la revolució llibertaria.111 

Amb el final de la guerra es va veure obligada a exiliar-se a França on va ser perseguida 

pels nazis i els franquistes. Va adoptar el nom francès Fanny Germain on va seguir 

publicant articles i seguint treballant per l’anarquisme a través del diari de la CNT 

anomenat Espoir. Amb el fi de la dictadura franquista va tornar a Espanya i va continuar 

el seu activisme fins al dia de la seva mort, va morir el 14 de gener de 1994 amb 88 anys 

a Tolouse França.112 

Federica Montseny no va ser una miliciana que va agafar un fusell per lluitar contra el 

feixisme, sinó que va utilitzar la seva veu per fer front a l’enemic i va arribar a mobilitzar 

a moltes i molts anarquistes a favor de la revolució.  

“Hi ha idees revolucionàries, conceptes revolucionaris, accions revolucionàries, sense 

que això vulgui dir que se surti amb una pistola o amb un garrot al carrer.”113 

 

 

 
110Alcalde, Carmen, Federica Montseny, Vergara, Barcelona, 1983. 
111Lozano, Irene, Federica..... 
112Alcalde, Carmen, Federica.... 
113Pons, Agustí, Converses amb Federica Montseny, Laia, Barcelona, 1977, p.18. Citat a: Aymerich, Pilar 

i Pessarrodona, Marta, Federica Montseny: Un retrat, Institut Català de la Dona, Generalitat de Catalunya, 

1998. 



Dolores Ibárruri va néixer el 1895 a 

Gallarta i va morir a Madrid el 1989, 

també era anomenada Pasionaria, va ser 

dirigent del PCE, diputada al congrés i va 

lluitar pels drets de les dones.  

Es va casar amb un miner socialista i li va 

obrir les portes al marxisme, on va 

adquirir aquesta doctrina com una eina 

ideològica per la lluita de l’alliberació de la classe obrera. Poc a poc va anar afirmant la 

seva vocació política a través de diferents articles al diari El minero vizxaíno.114 

El 1932 és detinguda i està tres mesos a la presó. Estava preocupada pels problemes que 

sofrien les dones, per aquest motiu militava a una organització femenina, de caràcter 

polític ampli.115 La Pasionaria tenia un objectiu polític molt clar, crea una consciència 

política de la dona, però amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola va demanar la igualtat 

de gènere per aconseguir guanyar la guerra:  

“Se ha llegado a un momento en que es necesario dejar de hablar ya de fusión para 

llegar rápidament a realizarla”116 

El 1936 va ser elegida diputada del PCE d’Astúries, pocs mesos després la seva facilitat 

d’oratòria la van fer molt popular, la seva propaganda la va convertir en un símbol de la 

resistència republicana. Dolores Ibárruri, va arribar a empunyar un fusell, la seva persona 

es va arribar a convertir en un símbol, no era sol una dona, era una ídol. 117 

 
114Cruz, Rafael, Pasionaria: Dolores Ibárruri, historia y símbolo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 
115Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 199-210. 
116Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, p. 201. 
117Alcalde, Carmen, La mujer en la guerra…, pp. 199-210. 
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Dolores Ibárruri, es va convertir en un símbol pels dirigents del partit comunista com per 

les dones comunistes i en un dels símbols femenins de la lluita antifeixista. 

Rosario Sánchez Mora més coneguda com La 

Dinamitera, va néixer a Villarejo de Salvanés el 

1919 i va morir a Madrid el 2008. Amb 16 anys 

es va traslladar a Madrid i es va fer militant 

comunista, quan va esclatar la guerra estava 

treballat a un taller del JSU.  

Amb 17 anys va allistar-se a les milícies obreres 

del Quinto Regimiento per combatre a les tropes 

del general Mola a Somosierra. Dues setmanes 

després va ser destinada a la secció de 

dinamiters, fabricant bombes a mà, quan estava 

manipulant dinamita li va esclatar un cartutx a la mà, la van operar a l’hospital de la Creu 

Roja de la Labrera, on van poder salvar-li la vida. Quan va sortir de l’hospital es va 

incorporar com encarregada de la central de l’Estado Mayor Republicano a Madrid. Allí 

va conèixer al poeta Miguel Hernández, qui li va dedicar un poema, gràcies a aquest 

poema se la coneix com La Dinamitera.118 

El 1937, ja coneguda com La Dinamitera, es va convertir en la cap de carteria en la 46a 

divisió obtenint la categoria de Sargent, va ser l’encarregada de ser el nexe entre la capital 

i l’Estado Mayor i també la responsable de portar la correspondència dels soldats. 119 

 
118Poema Miguel Hernández “Rosario, Dinamitera”, veure a Annexos. 
119Carabias, Mónica, Rosario Sánchez Mora: la dinamitera…. 
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Quan va acabar la Guerra va ser detinguda amb pena de mort a Villarejo, però va ser 

traslladada a diferents presons i el 1942 ja havia complert tres anys de condemna, va ser 

posada en llibertat pels beneficis penitenciaris del règim franquista que es veien obligats 

a decretar per alliberar presons. La van desterrar a 200 km de Madrid, però ella va tornar 

per retrobar-se amb la seva filla. Va continuar vivint a Madrid i treballant d’estanquera 

de contraban, fins que el 2008 va morir.  

Micaela Feldman d’Etchebéhère, també 

coneguda com a Mika Etchebéhère, va néixer a 

Moisés, província de Santa fe Argentina el 1902 

i va morir a París el 1992.  

Des de jove va ser militant de diversos grups 

polítics, comunistes, socialistes i anarquistes. 

Als 18 anys es va traslladar a Buenos Aires, va 

iniciar el grau d'odontologia i va participar 

activament a la revista Insurexit de tendència 

anarcocomunista i marxista. El 1924 es va afiliar 

al Partit Comunista Argentí amb el seu marit 

Hipòlit, però poc després, a causa de disputes 

internes, tots dos van ser expulsats.120 

Aleshores van marxar a Europa, passant per París o Berlín fins que el 1934 es van establir 

a Astúries. El juliol del 36 Mika va arribar a Madrid i van partir amb una columna del 

POUM, però mai van ser militants del partit. A la primera batalla en la qual van participar, 

va morir Hipòlit i Mika va ocupar el seu lloc assumint el lideratge de 150 homes. Per la 

 
120Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., pp. 25-28. 
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seva valentia, sentit comú i esperit humanitari, va ser condecorada amb la medalla de 

capità, per la qual cosa la van anomenar La Capitana i va ser l'única dona estrangera que 

va aconseguir aquest nivell en l'exèrcit republicà.121 

Va participar en batalles com la de Jarama, Guadalajara, Levante i Brunete. Es va 

mantenir amb l’exèrcit popular fins al final de la guerra, adscrita a la 14a Divisió. A 

mitjans de 1938 va deixar el front i es va integrar en les diferents tasques d’alfabetització 

entre els combatents ferits continuant amb la creació d’una biblioteca a les trinxeres.122 

Quan l’exèrcit franquista aconsegueix ocupar Madrid, Mika va ser detinguda per la 

denúncia d’una companya, però va poder tornar a França gràcies al seu passaport 

francès.123El juny de 1940 les tropes nazis ocupaven París, aleshores va marxar a 

Argentina, on va treballar de periodista fins al 1946 que va tornar a París, es va establir a 

França fins a la seva mort l’any 1992.124 

Conxa Pérez Collado va 

néixer a Barcelona l’any 

1915 i va morir el 2014 al 

mateix lloc. El seu pare era 

anarquista i li va inculcar 

aquests valors, amb 16 anys 

va col·laborar amb l’Ateneu 

Llibertari Faro i l’Ateneu 

 
121Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., pp. 15-18. 
122Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., pp. 487-488. 
123Hipòlit el marit difunt de Mika era fill de pares vasco-francesos i mare francesa. Per aquest motiu Mika 

Etchebéhère va poder refugiar-se a l’ambaixada francesa i la van ajudar a sortir d’Espanya i arribar a París. 
124Etchebéhère, Mika, Mi guerra de..., pp. 488-493. 
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Agrupació Humanitat, va ser en aquests ateneus on Conxa va debatre i llegir els escrits 

de grans pensadors anarquistes.125 El 1932 es va afiliar a la FAI.  

Amb l’esclat de la Guerra Civil va ingressar al Comitè Revolucionari del barri de les 

Corts, els primers dies de guerra Conxa Pérez va participar en l’assalt a la caserna de 

Pedralbes. A més a més era part d’Els Aguilons de les Corts, que era un grup format per 

93 homes i 7 dones. Conxa Pérez va formar part d’un grup que va atacar la presó Model 

amb l’objectiu d’alliberar els presos polítics que estaven retinguts. Va lluitar en batalles 

com la de Casp o Belchite, però després va anar a treballar com obrera a la rereguarda, en 

una fàbrica de producció d’armaments.126 

El 3 de maig de 1937 quan va anar a fer una ronda de reconeixement a la plaça Catalunya, 

va patir una emboscada i va ser ferida a la cama. Amb la caiguda de Barcelona es va veure 

obligada a abandonar la ciutat i va anar al campament de refugiats d’Argelès, França, on 

va fer tasques d’infermera voluntària.127 

El 1942 decideix tornar a Barcelona on li prenen la custòdia del seu fill, que la recupera 

gràcies a una família que li dóna treball. Poc després comença a treballar de venedora i 

també a celebrar reunions amb companys anarquistes.128 Amb el final de la dictadura 

franquista va constituir el sindicat de Comerç de la CNT i el 1997 va formar part de les 

“Dones del 36”, fundació encarregada d’explicar oralment les biografies de dones que 

van viure durant la Guerra Civil Espanyola.  

 
125«Mor Conxa Pérez, una de les últimes milicianes de la CNT a la Guerra Civil».El Punt Avui, Barcelona, 

2014, [en línia], http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-

les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/ 
126Nash, Mary, Rojas: las mujere srepublicanas...,pp. 113-122. 
127«Mor Conxa Pérez, una de les últimes milicianes de la CNT a la Guerra Civil».El Punt Avui, Barcelona, 

2014, [en línia], http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-

les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/ 
128Lines, Lisa, “Female Combatants in the Spanish Civil War: Milicianas on the Front Lines and in the 

Rearguard”, Bridgewater, State University, Núm. 4, Vol. 10, 2009, pp. 1-21. 

http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/734173-mor-conxa-perez-una-de-les-ultimes-milicianes-de-la-cnt-a-la-guerra-civil.html/


L’any 2014 amb 98 anys Conxa Pérez va morir a Barcelona.  

Fernanda Wilhelmina Maria Albertina 

Schoonheyt coneguda com a Fanny Schoonheyt, va 

néixer i morir a Rotterdam el 1912 - 1961. Va ser una 

noia holandesa que va venir a lluitar amb el bàndol 

republicà.  

Fanny va treballar a un diari holandes, on va poder 

conèixer diferents escriptors i artistes, el 1934 va 

viatjar a l’URSS, però a finals d’aquest mateix any va 

venir a Catalunya on va participar en reunions de les 

Joventuts Comunistes a Barcelona. Fanny 

Schoonheyt es va involucrar en la lluita contra el 

feixisme fent-se integrant del PSUC, amb aquesta columna va lluitar al front d’Aragó. La 

lluita va durar fins al 1936 on va ser ferida i hospitalitzada.129 

En reincorporar-se al front es va integrar al servei de seguretat del PSUC. La primavera 

de 1937 era considerada oficial de l’exèrcit republicà. Yvonne Scholten ens explica que 

Fanny Schoonheyt va ser directora del primer camp d’instrucció paramilitar de Pins del 

Vallès.130 El juny de 1937 va sofrir un altre accident fet que va comportar l’ingrés a 

l’hospital durant molts mesos. Aleshores va intentar renovar el passaport a l’ambaixada 

 
129«Fanny Schoonheyt, pionera en el combate contra el fascismo en España». AABI, Asociación de 

Amigos de las brigadas Internacionales, 2016, [en línia], 

https://www.brigadasinternacionales.org/2016/08/26/fanny-schoonheyt/ 
130Rueda, Jordi Marti, Brigadistes: Vides per.... 
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del seu país, però se li va denegar, va marxar a França i amb la caiguda de Barcelona es 

va veure obligada a instal·lar-se a París.131 

El 1940 va emigrar a República Dominicana on va començar a treballar de fotògrafa i el 

1957 va poder recuperar els seus papers i tornar a Holanda, on va morir el 1961 d’un atac 

de cor.  

8- Conclusions 

En primer lloc, després de dur a terme la recerca, arribem a la conclusió que posen 

resposta a gran part de les hipòtesis plantejades. Pel que respecta la primera hipòtesi (La 

miliciana va ser representada sempre com una heroïna?) podem dir que la figura de la 

miliciana es troba majoritàriament magnificada i lluny de la realitat que van viure.  

Durant l’inici de la guerra va ser representada per la premsa i la propaganda política, 

republicana, com una heroïna. Però a finals de 1936 va ser repudiada i en els cartells, 

diaris i imatges es pot veure reflectit. Van començar a representar-les com prostitutes per 

a desacreditar la feina que van dur a terme al front i d’aquesta forma retirar-les a la 

rereguarda. Es va començar a desvincular a les dones republicanes de la lluita, amb la 

justificació que no era el seu lloc i que no estava preparada.  

Encara que els ideals defensats pel bàndol republicà eren més progressistes, la idea 

misògina de la posició de la dona seguia vigent. S’esperava que la dona que estava al 

front es dediqués a la cura de l’home, centrant-se en tasques de neteja o cuina i que es 

mantinguessin lluny de les armes. Després de tots els esforços de dotar de drets a la dona 

 
131«Fanny Schoonheyt, pionera en el combate contra el fascismo en España». AABI, Asociación de 

Amigos de las brigadas Internacionales, 2016, [en línia], 

https://www.brigadasinternacionales.org/2016/08/26/fanny-schoonheyt/ 
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durant la Segona República i posicionar-les dins de la societat, no ho van aconseguir 

perquè no eren reconegudes com a iguals.  

Les milicianes van intentar trencar amb les barreres que fomentaven la desigualtat de 

gènere a través de la lluita contra el feixisme. Però els seus desitjos d’ocupar el lloc que 

volien en la guerra van ser esborrats. Els motius d’aquesta exclusió femenina poden ser 

varis, però pot ser que fos perquè els drets atorgats a la dona eren relativament nous i el 

fet que la dona fos representada com a una igual als homes els hi semblava que es posés 

en dubte la seva posició social.  

Com hem pogut veure al llarg de la recerca es va utilitzar la dona com objecte de reclam 

publicitari, tant de la premsa conservadora com de la republicana. A l’inici de la guerra 

els valors que es promovien eren diferents, però al final de la guerra la utilització de la 

imatge de la dona era representada per igual a ambdós bàndols, la imatge maternalista de 

la dona sempre va ser present en ambdós bàndols. Si ve és cert que al bàndol republicà se 

li va donar una mica més de llibertat, ja que era l’encarregada de treballar a la rereguarda. 

En canvi en el bàndol nacional la representació de la dona era seguir amb el rol tradicional 

que s’havia encasellat sempre la figura femenina. Aquesta segregació de gènere també es 

va veure reflectida a la propaganda utilitzada durant la guerra. Per tant podríem afirmar 

que la imatge de la dona es troba segmentada depenent del bàndol que pertanyien.  

També podem afirmar que era utilitzada com a objecte de consum, depenent de quin paper 

volien que tingués la dona dins de la societat bèl·lica. Al principi era representada com 

una miliciana forta, perquè les dones s’apuntessin al front de batalla, més tard la seva 

imatge només era vista a la rereguarda i representada com a cuidadora dels infants i 

malalts, ja no animaven a les dones a allistar-se al front. Fins a arribar al punt de 

desprestigiar la figura de la miliciana.  



En aquest sentit, ens enfrontem a la imatge incoherent de les dones, que es reflecteix en 

la propaganda de l’època, on té poca presència en comparació amb tota la informació que 

es publica sobre els homes. Des del bàndol nacionalista des d’un inici es va transmetre la 

idea de la inferioritat femenina, les dones no eren capaces de fer el mateix que podien fer 

els homes, i per tant no podien ocupar càrrecs importants, sinó que havien d’estar al servei 

de la societat. Encara que hi ha una “millora” de la situació femenina en el feixisme i la 

dona participa activament en tasques d’auxili o d’infermeria,  ja que aquestes tasques sí 

que són “apropiades” pel gènere femení.  

La miliciana va suposar per a la societat espanyola molt més que la representació de la 

figura paramilitar antifeixista, va ser (durant un curt període de temps) un exemple de la 

lluita per la igualtat de gènere que amb el final de la guerra i la institució del feixisme, 

amb la dictadura franquista, va haver de relegar les seves llibertats i els seus drets a un 

segon pla, drets que avui en dia segueixen sent un motiu de lluita. Tots aquells drets 

atorgats durant la Segona República, van desaparèixer per retornar-la (com un objecte, 

sense veu pròpia) al rol tradicional que se l’havia posicionat.  

En conclusió, gràcies a la realització d’aquest treball he pogut conèixer i analitzar les 

visions de com eren percebudes les dones socialment en un període de grans necessitats i 

ple de canvis. No obstant això, la representació de la dona no va canviar pel fet que hi 

hagués una guerra, sinó que ha continuat sent objecte de desigualtat fins a l’actualitat.  
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“Antoñita” en su tractor, en el campo.  

(A.G.A Fondo Fotográfico<<Archivo Rojo>> Fotografia) 

Imatge extreta de: Mangini, Shirley, Recuerdos de la 

Resistencia. La voz de las mujeres en la guerra civil 

española, Península, Barcelona, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Mujeres remplazan al hombre en el 

campo.  

(A.G.A Fondo Fotográfico <<Archivo 

Rojo>> Fotografia) 

Imatge extreta de: Mangini, Shirley, 

Recuerdos de la Resistencia. La voz de las 

mujeres en la guerra civil española, 

Península, Barcelona, 1997. 

 

Las mujeres trabajan en las fábricas de 

armas en 1937.  

(A.G.A Fondo Fotográfico<<Archivo 

Rojo>> Fotografia) 

Imatge extreta de: Mangini, Shirley, 

Recuerdos de la Resistencia. La voz de 

las mujeres en la guerra civil española, 

Península, Barcelona, 1997. 



Poema de Lorenzo Varela “Romance de Lina Ódena” 

Por Granada, tropes moras. 

Por Málaga, son leales, 

y de Málaga a Granada es de fieles el viaje. 

Por ella va Lina Ódena donde nunca fuera antes. 

Va camino de la muerte, 

va dirigiendo el avance. 

Por allá va Lina Ódena, 

Donde nunca fuera antes. 

Quiere avisarle el vigía 

y no puede darle alcance. 

El auto que la llevaba 

sigue camino adelante. 

¡Lina Ódena, Lina Ódena 

ya nadie puede salvarte! 

¡Ya no veremos tu risa, 

tu estrella de comandante! 

 

¡Ya tus palabras guerreras 

no encenderán nuestra sangre! 

¡Que falses noticies tienes! 

¡De qué camino fiaste! 

Carretera envenenada 

de negres flechas fatales. 

Lina Ódena, Lina Ódena, 



por quét raición te engañaste. 

Ya no sonarán tus balas 

de justicia en los trigales. 

 

Sólos onará tu cuerpo 

cayendo en los olivares. 

Sólo contra las arenas, 

a luz sonará tu sangre. 

Lina Ódena, Lina Ódena, 

camarada de linaje 

claro, de todos los héroes, 

que sangrarán por vengarte. 

¡Túcaíste, Lina Ódena, 

pero no tus libertades! 

Que de Málaga a Granada, 

tierras, trigos y olivares, 

y las novias y las madres 

no temen ya a criminales. 

¡Que de Málaga a Granada 

los caminos son leales! 

¡Que todo alberga alegrías; 

sólo tu muerte pesares! 

 

 

 



Poema de Miguel Hernández “Rosario, Dinamitera” 

Rosario, dinamitera, 

sobre tu mano bonita 

celaba la dinamita 

sus atributos de fiera. 

Nadie al mirar la creyera 

que había en su corazón 

una desesperación 

de cristales, de metralla 

ansiosa de una batalla, 

sedienta de una explosión. 

 

Era tu mano derecha, 

capaz de fundir leones, 

la flor de las municiones 

y el anhelo de la mecha. 

Rosario, buena cosecha, 

alta como un campanario, 

sembrabas al adversario 

de dinamita furiosa 

y era tu mano una rosa 

enfurecida, Rosario. 

 

Buitrago ha sido testigo 

de la condición de rayo 



de las hazañas que callo 

y de la mano que digo. 

¡Bien conoció el enemigo 

la mano de esta doncella, 

que hoy no es mano porque de ella, 

que ni un solo dedo agita, 

se prendó la dinamita 

y la convirtió en estrella! 

 

Rosario, dinamitera, 

puedes ser varón y eres 

la nata de las mujeres 

la espuma de la trinchera. 

Digna como una bandera 

de triunfos y resplandores, 

dinamiteros pastores, 

ved la agitando su aliento 

y dad las bombas al viento 

del alma de los traidores. 



Guia de la bona esposa:  

 

La “Guía de la buena esposa” va ser escrita per Pilar Primo de Rivera al 1953, estava 

formada per 11 consells que havia de seguir la dona, segons l’ideal franquista.  
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