
DONES BRIGADISTES:
VOLUNTÀRIES PER LA LLIBERTAT



INFERMERES i METGESSES



Infermeres angleses 

Patience Darton, Penny Helps, Rosaleen Ross i Thora Silverthone. 



Infermeres australianes  

Agnes Hodgson, May Macfarlane, Mary 

Lowson, Una Wilson i Aileen Palmenr. 

Barcelona, desembre de 1936.



Infermeres neozelandeses

Isobel Dodds, René Shadbolt i Millicent Sharples.



Salaria Kea, 1917-1990

Infermera afroamericana de Harlem (NY). Membre de la Brigada Lincoln.



Fernanda Jacobsen (Escòcia)

Comandant a càrrec de la Unitat d’Ambulàncies escoceses.



Hospital de campanya, Poleñino 

(Osca) 

D’esquerra a dreta: Margaret Powell, Susan 

Sutor, Anne Murray i Patiente Darton.

Assegudes: Agnes Hodgson i May Slater.



Marie Langer, 1910-1987 

Fritzi Braumer, 1911-2000

Metgesses austríaques d’origen jueu.



Doria i Mercedes Buxadé Adroher

Infermeres mexicanes, voluntàries de la Creu 
Roja, de 18 i 22 anys, van arribar a Mallorca, 
l’agost del 36, amb una expedició 
republicana que va fracassar. Van ser 
violades i assassinades per un grup de 
falangistes.

El seu cas és un dels cinc que forma part de 
la primera querella per crims per raó de 
gènere que es presenta en el procés obert 
des de 2010 en la justícia argentina contra 
la dictadura espanyola.



Nan Green, 1904-1984 

Militants comunistes, deixaren els seus 

dos fills petits a Londres i vingueren a 

Espanya. Nan va treballar d’infermera 

al front d’Aragó i a la cova de la Bisbal 

de Falset. 

El seu marit va morir a la batalla de 

l’Ebre, el dia abans que repatriessin als 

brigadistes internacionals.





Evelyn Rahman, 1910-1982

Membre de la Brigada Lincoln, conductora 

d’ambulàncies i de camions.



Brigada canadenca

Ambulància i equip sanitari del batalló 

canadenc Mackenzie-Papineau, 

coneguts popularment com Mac-Paps.



MILICIANES



Fanny Schoonheyt, 1912-1961

Nascuda als Països Baixos, se la coneixia com la “reina de la metralleta”.



Mika Feldman d’Etchebéhère

1902-1992

D’origen rus, va néixer a l’Argentina. 

Va ser capitana d’una milícia del POUM. 



Fanny Jabcovsky d’Edelman 

1911-2011

D’origen rus, va néixer a l’Argentina. 

Va presidir el Partit Comunista d’Argentina fins 

a la seva mort. 



Liesel Carritt 

Miliciana alemanya en una imatge captada 

al front d’Osca, el 14 de setembre de 1936.



Adelina Abramson (Kondratieva)

1917-2012

D’origen rus, va néixer a l’Argentina. 

Després de la guerra va tornar a la URSS.



Elizaveta Parshina, 1913-2002

Brigadista russa. Va escriure el llibre de memòries 

“La brigadista: Diario de una dinametera de la 

guerra civil". 



Lini Dunjen

Alferes alemanya del Batalló de la Jove 

Guàrdia.



Clara Thalmann, 1910-1987

Nascuda a Suïssa, formava part de la 

delegació del seu país per a participar en 

l'Olimpíada Popular de Barcelona. Arran del 

cop d’estat s’uneix a la Columna Durruti i lluita 

en el front d’Aragó. 

Amb motiu dels fets de maig és empresonada 

i posteriorment abandona el país. A França va 

formar part de la resistència.



INTEL·LECTUALS



Simone Weil, 1909-1943

Filòsofa francesa. Durant l’agost de 1936 

participa en el front d’Aragó amb la 

Columna Durruti. A causa d’un accident 

és evacuada a l’hospital i retorna al seu 

país. De la guerra li queda el sentiment 

d'horror per la brutalitat, i la recerca d'una 

resistència activa davant la lluita pel 

poder i la violència.



Felicia Browne, 1904-1936

Pintora i escultora anglesa, 

membre del Partit Comunista. 

Va ser la primera miliciana 

anglesa morta en el front.



Martha Gellhorn, 1908-1998

Escriptora i periodista nord-

americana. Considerada una 

de les corresponsals de 

guerra més importants del 

segle XX. 



Kati Horna, 1912 -2000 

Fotògrafa hongaresa. Militant anarquista, 

va mostrar la vida quotidiana de la 

rereguarda, fugint de les instantànies 

bèl·liques.



Charlotte Haldane, 1894-1969 

Escriptora i periodista anglesa. Militant comunista, 

va servir a les Brigades Internacionals com a guia 

i intèrpret. 



Gerda Taro, 1910-1937

Reportera gràfica alemanya. Considerada 

la primera dona fotoperiodista de guerra, 

va morir en un accident a la batalla de 

Brunete (Madrid). 



Mary Low, 1912-2007

A la dreta, l’escriptora i pedagoga trotskista 

nascuda a Londres, amb la doctora 

polonesa, Olga Loeillet.  



Josephine Herbst, 1892-1969

Escriptora i periodista nord-americana. 

Va visitar els diferents fronts de guerra. 

Activista radical, simpatitzant del 

comunisme, al tornar als EEUU va ser 

perseguida pel Comitè d’Activitats Nord-

americanes. 

L’escriptora visitant Alcalà d’Henares.



Virginia Cowles, 1910-1983

Corresponsal nord-americana del grup 

de diaris del magnat William Hearst.  Va 

viatjar també a l’Espanya franquista i va 

ser la primera periodista que denuncià 

l’autoria del bombardeig de Guernica.  



Sylvia Townsend Warner, 1893-1978

Valentine Ackland, 1906-1968

Escriptores i poetes angleses, membres del 

Partit Comunista. Van escriure molts articles i 

reportatges donant suport a la República. 

Van participar també com a voluntàries de 

Creu Roja al front d’Aragó.   



Emma Goldman, 1869-1940 

Anarquista i feminista lituana, d’origen jueu. 

Va col·laborar amb la República des de 

Londres i va visitar el país en diverses 

ocasions. 

Va dedicar els seus últims anys a donar 

suport als sindicalistes en la seva lluita 

contra el feixisme.



SOLIDARITAT INTERNACIONAL

Moltes dones no van participar directament 

en la guerra com a brigadistes, però van 

realitzar un treball excepcional des dels 

Comitès d'Ajuda Internacional al Govern de 

la República. 



Leah Manning, 1886-1977

Educadora i membre del Parlament 

Britànic pel Partit Laborista, va 

organitzar l’evacuació a Gran 

Bretanya de prop de 4.000 infants 

del País Basc. Va ser secretària del 

Comitè d’Ajuda Mèdica a Espanya.

Grup d’infants bascos amb Leah al 

mig, amb una nena asseguda a la 

falda. 



Katharine Stewart-Murray, 1874-1960

La duquessa d’Atholl, va ser la primera 

parlamentària britànica. D’ideologia 

conservadora va donar suport des del primer 

dia a la República. Va renunciar al seu escó al 

Parlament com a resposta per la política de no 

intervenció del seu govern. 

Va ajudar a organitzar i va co-dirigir amb 

Eleanor Rathbone, el Comitè d’Ajuda a 

Espanya, format per més de 100 organitzacions 

benèfiques. 



Eleanor Rathbone, 1872-1946

Sufragista anglesa va ser diputada pel Partit 

Laborista. Va ser una les primeres 

parlamentàries en donar suport a la República 

i denunciar la política de no intervenció.  

Va ajudar a organitzar i va co-dirigir amb la 

duquessa d’Atholl, el Comitè d’Ajuda a 

Espanya, format per més de 100 organitzacions 

benèfiques. 



Ellen Wilkinson, 1891-1947

Sufragista anglesa va ser diputada 

pel Partit Laborista. Va viatjar a 

Espanya per documentar i denunciar 

els bombardejos alemanys de 

València i Madrid. 

Va recaptar diners per a les Brigades 

Internacionals.



Dorothy Parker, 1893-1967

Lilian Hellman, 1905-1984

Dramaturgues i guionistes nord-americanes van tenir una intensa activitat política 

ajudant a crear la lliga antinazi a Hollywood i recaptant fons per a la República. 

Posteriorment, apareixerien en les llistes negres de Hollywood. 



Les mamàs belgues

Així es coneixia al grup de 27 dones d’origen 

jueu i de diferents nacionalitats, exiliades a 

Bèlgica als anys 20 i 30, i que van treballar a 

l’Hospital  Militar d’Ontinyent (València). 

A finals de 1938 van haver de tornar a Bèlgica. 

Moltes d’aquestes dones van acabar als 

camps d’extermini d’Auschwitz i Ravensbrück. 



Francesca Wilson, 1888-1981  

Mestre anglesa, va ser la responsable de 

coordinar l’ajuda rebuda per l’Associació 

quàquera anglesa, que va fundar l’Hospital 

Infantil de Múrcia i l’alberg Pablo Iglesias per 

a infants i mares. A més repartien milers 

d’esmorzars diàriament per les escoles 

murcianes.  



María de los Ángeles Azcárate,1902-?  

Presidenta del "Comitè d'Ajuda als Nens del 

Poble Español", l’any 1937 va aconseguir que 

456 infants espanyols, coneguts com “els nens 

de Morèlia", poguessin fugir de la guerra i 

refugiar-se a la ciutat de Morèlia (Mèxic).



Dones brigadistes

Es calculen que van venir a l’Espanya 

Republicana prop de mil dones de 

tot el món. 

Grup República Feminista de Ca la Dona. Barcelona, 14 d’abril de 2018
aliciaolro@gmail.com


