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Introducció 

La Història de la Guerra Civil Espanyola és una de les més conegudes i investigades a 

Espanya; gairebé a tothom li han explicat algun cop el que succeí durant aquells anys. 

Però, es coneix veritablement la Història d’aquest conflicte? Apareixen, entre fronts i 

batalles, noms de dones, de la mateixa manera que ho fan els d’homes? 

Malauradament, no.  

Aquest treball de recerca pretén exposar la Guerra Civil des d’una perspectiva diferent 

al relat en què els homes tenen l’hegemonia: des de la vivència de les dones, més 

especialment la de les milicianes. Tot i així, també s’ha reflectit l’heterogeneïtat del 

bàndol antifeixista (presentant polítiques, infermeres, obreres...) i s’ha inclòs un petit 

espai a les dones del bàndol dels insurrectes. 

      

Hipòtesis 

D’una banda, la primera hipòtesi del meu treball (que respon a la pregunta de si podem 

identificar les dones com a subjectes històrics durant la guerra, fugint de la victimització) 

és que les dones sí poden i han de ser considerades com a subjectes històrics amb 

capacitat d’elecció i actuació al llarg del conflicte, de la mateixa manera que ho són els 

homes, i amb un paper rellevant, no com a víctimes d’aquest. D’altra banda, la segona 

hipòtesi (que contesta la qüestió de si la dona va perdre l’emancipació aconseguida amb 

la República) és que, tot i que legalment la situació de la dona havia de ser la mateixa 

que la que aquesta vivia amb la Segona República, socialment no va ser així. 

 

Objectius 

En relació als objectius, aquests són els de comprovar aquestes primeres idees i 

respondre objectivament i amb documentació a les qüestions prèviament plantejades. A 

més, lluny de presentar les dones com a víctimes o de convertir-les en heroïnes, el 

treball també busca reivindicar el paper que van realitzar en aquest conflicte, donant-los 



la consideració que veritablement mereixen i contribuir, així, en la construcció d’una 

Història conjunta i complementària de tota una població. 

 

Metodologia 

La metodologia del meu treball consta de dues parts: una primera que és teòrica 

(bibliogràfica) i una segona que és pràctica.  

La part bibliogràfica és la part més densa del treball, en què es troben els continguts i la 

informació recopilada durant la investigació. Aquesta comprèn el període del 1936 al 

1939, en què es produeix la Guerra Civil. Per poder dur-la a terme, he consultat diferents 

fonts bibliogràfiques i articles digitals, a més de visionar diferents documentals, 

programes de ràdio i pel·lícules.  

La part pràctica està constituïda per un anàlisi exhaustiu de dues figures femenines 

importants de l’època (Frederica Montseny com a política i Marina Ginestà com a 

miliciana) i per dues entrevistes a especialistes en les dones a la Guerra Civil: Gonzalo 

Berger i Susanna Tavera. Amb aquestes entrevistes pretenia resoldre els dubtes sorgits 

amb la recerca, a més de poder saber quina és la seva experiència com a historiador i 

historiadora que busquen atorgar a les dones la importància i el lloc que haurien 

d’ocupar a la història, és a dir, al mateix nivell que es troben els homes. 

 

Conclusions  

Una vegada conclòs el treball i després de tota una recerca, s’han pogut verificar les 

hipòtesis inicialment plantejades. Lluny d’haver participat en la guerra sense ser 

conscients del que aquesta suposava, moltes de les dones han resultat ser personatges 

amb una gran voluntat revolucionària, que identificaren clarament el feixisme com el seu 

gran enemic (col·laborant fidelment en la seva erradicació) i que defensaren els seus 

ideals fins a les seves últimes conseqüències. En són exemple les milicianes. Marcades 

històricament per un seguit d’estereotips, s’ha demostrat com, en realitat, va ser tot al 

contrari. 

En addició, s’ha observat també com constitucionalment la dona seguia sent igual que 

l’home com en la República (podent allistar-se, per exemple), però com socialment no 

es complí aquesta igualtat (sent, entre d’altres situacions, pressionades per retirar-se 

del front, després de tota una campanya de desprestigi de la figura de la combatent).
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