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Àqueles que morreram na Espanha, ou deixaram seus corações por lá; 
e para Tom
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Você podia aprender no Hotel Florida naqueles anos tanto 
quanto podia aprender em qualquer outro lugar do mundo.

Ernest Hemingway

Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte. 
Tan callando: 
Cuán presto se va el placer, 
Cómo, después de acordado, 
Da dolor, 
Cómo, a nuestro parecer, 
Cualquier tiempo pasado 
Fué mejor.

Jorge Manrique

De fato, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro 
mas arruinar sua vida?

Mateus 16,26
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Cronologia

1931 O rei Afonso xiii deixa a Espanha, marcando o início da Segunda Re-
pública, uma coalizão de socialistas e republicanos liberais de classe 
média; o governo novo concede às mulheres o direito ao voto, legaliza 
o divórcio e reduz o tamanho do Exército

1932 O general José Sanjurjo tenta um golpe de direita contra a República 
Espanhola; levantes anarquistas ocorrem em Andaluzia, Aragão, País 
Basco e Madri

 Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos; 
desemprego norte-americano atinge 25%

1933 Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha; todos os partidos po-
líticos, exceto o nacional-socialista (nazista), são banidos; o primeiro 
campo de concentração nazista é aberto em Dachau

 Partidos de direita espanhóis conquistam a maioria nas Cortes
1934 O general Francisco Franco lidera a repressão à rebelião dos mineiros 

nas Astúrias
 A Guerra Civil Austríaca causa conflitos de rua em Viena e em outras 

cidades; o primeiro-ministro conservador Dolfuss proscreve os social-
-democratas e a Áustria se torna um Estado protofascista

1935 Andrés Nin e Joaquin Maurin formam o Partido dos Trabalhadores 
da Unificação Marxista (poum) na Catalunha

 O primeiro-ministro Benito Mussolini envia tropas italianas para in-
vadir a Abissínia

 Stálin inicia o primeiro expurgo do que será chamado o Grande 
Terror
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1936 Fevereiro A recém-formada Frente Popular, coalizão de socialistas, co-
munistas e republicanos, vence por pequena margem as eleições gerais 
espanholas; o governo novo retira Francisco Franco do comando e o 
designa para as Ilhas Canárias

 Março Hitler reocupa a Renânia
 Maio A Frente Popular vence as eleições gerais na França; Léon Blum 

escapa por pouco de ser assassinado por uma milícia fascista e torna-
-se primeiro-ministro

 Julho Levantes militares coordenados ocorrem por toda a Espanha; 
Franco voa das Ilhas Canárias ao Marrocos para assumir o comando 
do Exército da África e invadir a Espanha continental; o governo arma 
civis para combater o motim

 Agosto Nações europeias, com a adesão dos Estados Unidos, declaram 
um Acordo de Não Intervenção para a Espanha; o Exército nacionalis-
ta (rebelde), auxiliado por doações secretas de materiais de guerra da 
Alemanha e Itália, avança constantemente; o líder socialista Francisco 
Largo Caballero torna-se primeiro-ministro da Espanha

 Setembro Rebeldes espanhóis tomam Toledo e San Sebastian; Franco 
é nomeado comandante político e militar supremo dos rebeldes

 Outubro As reservas de ouro espanholas são transportadas para a 
Rússia; as primeiras Brigadas Internacionais chegam à Espanha

 Novembro As forças nacionalistas avançam até a periferia de Madri, 
mas são contidas; o governo transfere-se para Valência; Alemanha e 
Itália reconhecem Franco

1937 Janeiro Começam os julgamentos de Moscou dos Velhos Bolchevistas e 
de oficiais do Exército; o Congresso dos Estados Unidos proíbe todas 
as vendas de armas à Espanha

 Fevereiro Os nacionalistas tomam Málaga e começam a ofensiva no 
Vale de Jarama

 Março Forças do governo fazem os nacionalistas recuarem até Gua-
dalajara

 Abril A Luftwaffe alemã bombardeia Guernica
 Maio Jornadas de Maio em Barcelona; Juan Negrín substitui Largo 

Caballero como primeiro-ministro
 Junho Queda de Bilbao para os nacionalistas
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 Julho Batalha de Brunete; a urss entra na guerra sino-japonesa
 Agosto A luta começa na Frente de Aragão
 Outubro Forças do governo tomam Belchite em Aragão; os naciona-

listas conquistam o controle do norte; o governo muda de Valência 
para Barcelona

 Dezembro Começa a ofensiva de Teruel. Na China, os japoneses cercam 
e tomam Nanquim

1938 Janeiro Forças do governo tomam Teruel
 Fevereiro Nacionalistas retomam Teruel
 Março Nacionalistas retomam Belchite e começam a avançar rumo ao 

Mediterrâneo; aviões italianos começam a bombardear Barcelona; a 
França reabre a fronteira com a Espanha; a Alemanha anexa a Áustria 
no Anschluss

 Abril Os nacionalistas tomam Lérida, depois Vinaroz, cortando a zona 
republicana em duas; Franco assina secretamente o Pacto Anticomin-
tern com Japão, Itália e Alemanha

 Junho Léon Blum renuncia ao cargo de primeiro-ministro da França, 
sendo sucedido por Édouard Daladier; a fronteira francesa com a 
Espanha é fechada

 Julho O governo espanhol começa uma contraofensiva ao longo do 
Ebro

 Setembro Conferência de Munique entre França, Grã-Bretanha, Ale-
manha e Itália permite que Hitler anexe os Sudetos tchecos

 Outubro O governo espanhol concorda com a retirada de todos os 
voluntários estrangeiros; as Brigadas Internacionais fazem uma pa-
rada de despedida em Barcelona; na China, Hankou cai diante dos 
japoneses

 Novembro Ofensiva do rio Segre; Batalha do Ebro termina com a 
derrota do governo e recuo para o outro lado do rio; na Alemanha, 
Noite dos Cristais resulta na destruição de 7500 lojas de judeus e 
quatrocentas sinagogas

 Dezembro Franco inicia ofensiva na Catalunha
1939  Janeiro Tropas nacionalistas tomam Barcelona
 Fevereiro Queda da Catalunha; Grã-Bretanha e França reconhecem 

Franco
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 Março Franco marcha até Madri; Alemanha anexa toda a Tchecoslo-
váquia e exige a cidade livre de Danzig na Polônia

 Abril Franco anuncia o fim das hostilidades militares e torna pública 
sua concordância com o Pacto Anticomintern alemão/italiano/japonês
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Prólogo

Em 18 de julho de 1936, em Gando, nas Ilhas Canárias, um homem baixo, 
ficando calvo e de tórax amplo em um terno cinza, portando um passaporte 
diplomático espanhol com o nome de José Antonio de Sagroniz, embarcou 
em um avião Havilland Dragon Rapide particular de sete lugares que chegara 
à cidade três dias antes e o aguardara na pista desde então.1 O avião havia sido 
fretado pela soma substancial de 2 mil libras (156 mil dólares hoje), anonima-
mente depositada em uma conta especial no Kleinwort’s Bank em Londres, 
e voara às Ilhas Canárias sob condições de confidencialidade máxima a partir 
do Aeródromo Croydon, na Inglaterra. Antes de decolar de Gando, seu pilo-
to, Cecil Bebb, por algum tempo agente da inteligência militar britânica, fora 
instruído a se certificar da identidade de seu passageiro, dando-lhe a metade 
de baixo de uma carta de baralho e pedindo que fornecesse a parte de cima 
— o que teria sido um pedido estranho se o passageiro fosse um diplomata 
comum e aquele fosse um voo fretado de rotina.

Na realidade, o passageiro de Bebb era Francisco Franco Bahamonde, aos 
44 anos o general mais jovem do Exército espanhol e ex-comandante da Legião 
Estrangeira durante a fracassada Revolta do Rife contra o domínio espanhol e 
francês no Marrocos. Um crítico eloquente do governo socialista instaurado há 
cinco meses em seu país, havia sido isolado nas Ilhas Canárias como comandante 
militar após ser destituído de seu posto como chefe do Estado-Maior. E agora 
estava voltando do exílio nas Canárias, a quase 1600 quilômetros de distância 
por mar da Espanha, para se juntar de novo às suas velhas tropas no Marrocos 
espanhol e liderá-las até a Espanha continental como parte de um golpe militar 
cuidadosamente tramado contra o regime democraticamente eleito da Espanha.
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A república cujo governo Franco e seus colegas conspiradores queriam 
derrubar fora criada somente em 1931, quando as primeiras eleições livres 
em quase sessenta anos levaram à abdicação do Rei Afonso xiii. A Espanha 
passara séculos sob o controle da aristocracia latifundiária, da Igreja Católica e, 
mais recentemente, da nova oligarquia industrial. Em um esforço por romper 
aquele controle, a Constituição da nova república, promulgada em dezembro 
de 1931, concedeu às mulheres o direito ao voto, legalizou o divórcio, aboliu 
o financiamento estatal de ordens religiosas, tornou compulsória a educação 
primária gratuita e apoiou o conceito de autonomia para as regiões linguis-
ticamente díspares e historicamente independentes da nação. “Esta jovem 
e ávida Espanha enfim atingiu sua maioridade”, os republicanos afirmaram.2 
Mas seu governo estava tão destreinado na prática política, e incluía tantos 
elementos conflitantes — socialistas reformistas, antimonarquistas conser-
vadores, anarquistas radicais e outros meios-termos —, que uma abordagem 
unificada, consistente, aos problemas crônicos da Espanha relativos à privação 
dos direitos dos trabalhadores, ao analfabetismo, à pobreza e ao subdesen-
volvimento industrial, mostrou-se impossível de alcançar. E os interesses ve-
lados da nação — o Exército, os detentores de vastas propriedades chamadas 
latifundias, os proprietários de minas e fábricas e a Igreja — viam a maioria 
dos passos rumo à reforma como os primórdios da revolução comunista, uma 
reação nada incomum na Europa dos anos 1930. Muitos dentre eles viram 
uma alternativa na visão dos ascendentes líderes fascistas Benito Mussolini 
e, cada vez mais, Adolf Hitler.

As forças estabelecidas começaram a reagir contra as políticas do gover-
no quase ao mesmo tempo. Houve relatos de latifundiários no sul matando 
seus arrendatários de fome, recusando-se a cultivar a terra ou contratando 
mão de obra mais barata de outros lugares, e de trabalhadores que ousaram 
se sindicalizar e fazer greves sendo atacados pela Guarda Civil. A imprensa 
conservadora começou a se referir ao governo como uma conspiração de 
judeus, maçons e bolchevistas. E dentro do Exército, que era conservador e 
monarquista para início de conversa, além de refratário aos esforços do novo 
governo de podar suas linhas infladas de oficiais, um pequeno grupo começou 
a conspirar contra a república.

Os antirrepublicanos foram auxiliados pelo velho paradoxo da reforma: 
quando a pressão pela mudança aumenta, remover a tampa da chaleira um 
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pouquinho não reduz a pressão — mas faz o conteúdo explodir. No primeiro 
ano da república, houve revoltas agrárias, queimas de igrejas e um levante 
anarquista, tudo isso criando um clima de medo e tumulto, estimulando a 
direita a agir. Embora o governo tenha conseguido suprimir um motim do 
general José Sanjurjo no fim do verão de 1932,3 nas eleições parlamentares 
de 1933 os direitistas do partido católico ceda (Confederación Española de 
Derechas Autónomas) conquistaram quase o dobro dos assentos nas Cortes, 
o Parlamento espanhol, do que os socialistas, e os republicanos radicais, que 
haviam se afastado da esquerda, definitivamente romperam com ela e aderiram 
aos outros antirrepublicanos em uma coalizão da direita. Com os socialistas 
fora do poder, o sindicato socialista, a ugt, temendo que o governo novo 
derrubasse as reformas recentes, convocou uma greve geral. E o presidente 
da assembleia regional catalã declarou a rica e industrializada Catalunha um 
Estado autônomo dentro da república. Aí, em outubro de 1934, uma rebelião 
trabalhista armada irrompeu nas Astúrias, onde 30 mil trabalhadores assu-
miram o controle de minas e fábricas, destruíram propriedades e mataram 
proprietários de fábricas e sacerdotes.

O homem que o governo convocou para sufocar aquele levante foi Francisco 
Franco, recém-promovido a chefe do Estado-Maior. E sua arma principal foi 
a força combatente com que enfrentara os rebeldes do Rife no Marrocos: os 
mercenários do Exército da África, soldados para quem assassinar era uma 
profissão, que não precisavam pensar duas vezes sobre o significado de matar 
concidadãos, porque os mineiros das Astúrias não eram seus concidadãos. “A 
guerra no Marrocos”, Franco observou para um jornalista cobrindo sua ação 
asturiana, “teve um certo ar romântico, um ar de reconquista. Mas esta guerra 
é uma guerra de fronteira e suas frentes são o socialismo, o comunismo e o 
que quer que ataque a civilização para substituí-la pela barbárie.”4 Na época 
em que a reconquista foi alcançada, entre mil e 2 mil pessoas foram mortas, 
das quais cerca de 320 eram militares ou pessoal do governo.5

Após os eventos de outubro de 1934, muitos políticos de esquerda foram 
presos — um deles, Francisco Largo Caballero, passou o tempo lendo as obras 
de Marx e Lênin pela primeira vez6 — e o presidente da assembleia catalã, 
Luís Companys, foi condenado à morte. Todos acabaram sendo soltos em uma 
tentativa fracassada de restaurar algum equilíbrio na república. Mas agora o 
único equilíbrio parecia ser aquele de suspeita e ódio entre esquerda e direita.
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Em fevereiro de 1936, uma coalizão de esquerda chamada Frente Popular, 
liderada pelo ex-primeiro-ministro Manuel Azaña, um litterateur republica-
no de esquerda, que incluía socialistas e comunistas, confrontou a Coalizão 
Antirrevolucionária (às vezes chamada de Frente Nacional) direitista, uma 
confederação solta da ceda e monarquistas, em uma eleição equilibrada e 
duramente disputada.7 Os ânimos estavam exaltados: durante a campanha, 
bispos orientaram católicos a votar pelos antirrevolucionários para não irem 
parar no purgatório, enquanto Largo Caballero ameaçava com guerra civil se a 
direita vencesse. Ele vinha fazendo declarações semelhantes desde 1932, mas 
seus comentários em nada contribuíam para aliviar a tensão. Quando a Frente 
Popular prevaleceu (por uma margem de apenas 1,1%, embora tivessem ganha-
do 263 dos 473 assentos das Cortes), a vitória apertada minou os poderes da 
nova coalizão. E a retirada de quantidades substanciais de capital do país por 
investidores nervosos abalou profundamente a economia, já enfraquecida pelos 
efeitos da depressão mundial. As Cortes tornaram-se uma colmeia de retórica 
furiosa, enquanto irrupções de violência pelas milícias armadas da esquerda 
triunfalista e da direita ressentida e provocadora levavam a raiva às ruas.

Foi nesse contexto que o governo tentou aprovar um programa que incluía 
reformas militar e agrária e a autonomia catalã, bem como a liberdade dos 
prisioneiros políticos detidos nos últimos anos — e foi nesse momento que 
figuras de destaque da direita começaram a conversar séria e secretamente 
com um núcleo de generais do Exército insatisfeitos, sobre tomarem o poder. 
E o destino da Espanha tornou-se uma questão de interesse crescente fora de 
suas fronteiras para homens e mulheres na Europa e nos Estados Unidos que 
viam o poder da Rússia soviética e sua revolução comunista com apreensão, 
ou que observavam horrorizados Hitler e Mussolini liderarem seus adeptos 
em ações agressivas contra seus compatriotas e vizinhos, assim como para os 
líderes da Alemanha, Itália e Rússia, que viram na Espanha um molde para 
seus próprios futuros.

Em junho, Francisco Franco havia escrito de seu posto nas Ilhas Canárias 
ao primeiro-ministro, Santiago Casares Quiroga — um homem imparcial e de 
aspecto ascético que assumira o cargo quando Azaña se tornou presidente —, 
protestando contra a remoção de alguns de seus colegas oficiais direitistas de 
seus cargos na reforma militar do governo. Ele advertiu seu superior de que 
estava arriscando “a disciplina do Exército” com as ações do governo.8 Porém, 
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sugeriu que, se ele próprio fosse posto no comando supremo das Forças Ar-
madas, talvez fosse capaz de assegurar a fidelidade delas.9 Casares Quiroga 
jamais respondeu à carta.

O palco agora estava armado para um levante militar cuidadosamente or-
questrado, primeiro nos postos avançados coloniais de Melilha, Ceuta e Tetuão 
no Marrocos espanhol, depois em guarnições por toda a Espanha continental. 
Os conspiradores aparentemente imaginaram um golpe militar rápido: não 
uma guerra civil prolongada que duraria quase três anos, custaria quase 400 
mil vidas, destruiria aldeias, cidades e partes substanciais das metrópoles, 
confinaria milhares de cidadãos em prisões políticas por décadas, destruiria 
a economia do país e deixaria cicatrizes na psique nacional que ainda doem 
75 anos depois. Entretanto, eles de fato tencionavam — unilateralmente, à 
força — derrubar o governo legalmente eleito de seu país e substituí-lo por 
outro escolhido por eles.

Assim, quando o Dragon Rapide fretado entrou no espaço aéreo da colônia 
espanhola, Francisco Franco abriu sua mala e trocou seu terno cinza por um 
uniforme cáqui, enrolando na cintura a faixa franjada vermelha e dourada de 
um general do Exército espanhol.10 Pouco depois, o avião pousou na pista de 
Tetuão, onde tropas rebeldes já haviam entrado e protegiam a pista de pouso, e 
Franco avançou em comboio entre fileiras de soldados mouros batendo conti-
nência para o cargo do alto comissário. Logo o mundo ouviria sua proclamação:

Mais uma vez, o Exército, reunido com as outras forças da nação, viu-se obrigado a 
responder aos desejos da grande maioria dos espanhóis que, com infinita amargura, 
viram desaparecer aquilo que nos une em um ideal comum: a espanha. Em jogo 
está a necessidade de restaurar o primado da ordem dentro da república [...] e 
o princípio da autoridade, esquecido nestes últimos anos [...].

Para executar essas tarefas rapidamente
Ordeno e comando:
Artigo 1. A lei marcial é declarada em todo o território e todas as Forças Arma-

das em consequência estão militarizadas [...].11

Dez dias depois, um jornalista americano, Jay Allen, que por acaso estava 
em Gibraltar quando o levante começou, conseguiu chegar até Tetuão e en-
trevistar Franco na mansão do alto comissário.
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— Não pode haver nenhuma concessão, nenhuma trégua — disse então o 
general a Allen. — Avançarei. Tomarei a capital. Salvarei a Espanha do mar-
xismo custe o que custar.12

— Isso significa — perguntou Allen, para esclarecer — que o senhor terá 
de fuzilar meia Espanha?

Franco sorriu.
— Eu disse custe o que custar.
A Guerra Civil Espanhola havia começado.
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Parte I

“Eles estão aqui por suas vidas”
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julHo dE 1936: madrI

Arturo Barea estava deitado no solo marrom, coberto de folhas de pinheiros, 
de uma floresta na Sierra de Guadarrama, a noroeste de Madri, com sua ca-
beça no colo da amante.1 Era o meio da tarde de domingo, 19 de julho, e no 
ar resinoso soava alto o canto das cigarras. Alto, magro, cabelos escuros pen-
teados para trás, os olhos de um santo de El Greco e uma boca sensual, Barea 
estava sonolento pelo calor, pelo vinho que ele e Maria haviam tomado no 
almoço de piquenique e em razão do amor que fizeram depois. Ele ansiava por 
fechar os olhos e se entregar ao sono. Mas Maria tinha outros planos. Queria 
conversar. Dessa vez não sobre seu desejo de que ele deixasse a esposa e os 
filhos e fizesse dela uma mulher honesta após seis anos como sua secretária e 
ocasional parceira de cama, um tema que geralmente terminava em impasse 
e lágrimas. Hoje ela queria saber onde Barea estivera na noite anterior, a noite 
inteira: o que estivera fazendo que o manteve longe de casa e longe da cama 
dela. Mas os eventos e as sensações das últimas doze horas estavam demais 
em estado bruto, eram recentes demais para serem discutidos. Ele sentia que 
o equilíbrio de sua vida iria se descontrolar irrevogavelmente e estava exausto 
demais para lidar com as consequências.

Aos 38 anos, Barea construíra uma vida que era uma corda bamba delicada. 
Ele crescera pobre: seu pai, um recrutador do Exército, morto aos quarenta, 
deixara a família sem um tostão. Sua mãe teve de lavar roupa suja dos soldados 
em Manzanares — quebrando o gelo com seu pilão de madeira nas manhãs frias 
de inverno — e trabalhar como empregada doméstica para o irmão abastado 
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