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Aquest número de l’Espurna està dedicat íntegrament a Soledad Real. 

Una DONA (amb majúscules).

I crec que és una ocasió única per presentar l’Àrea de la Dona de la 

Fundació Pere Ardiaca que s’està constituint. La Fundació ha anat tre-

la recuperació de la memòria històrica i la de l’ Escola Permanent sobre 

-

En aquest marc és necessària una Àrea de la Dona que pensi de ma-

d’immigració, de cultura... no es pot tractar de manera neutre, perquè 

En una propera trobada de les dones que participen en la Fundació, ens 

-
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Des de la Fundació Pere Ardiaca enteníem que el nostre deute amb la 

-

homenatge, un a Catalunya i un altre a Madrid i, poc temps després, 

-

de la Librería de Mujeres de Madrid i de Pròleg a Barcelona. 

-

casa en un centre de mestresses de casa que eren dones conscients 

Un deute immens el que tenim amb la Sole, perquè per a nosaltres, 

més just i més igualitari tant de classe com de gènere. 

El deute amb la Soledad Real

Carmen Plazuelo 

Àrea d’Història de la Fundació Pere Ardiaca 

Soledad a la seva casa
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Soledad en l’hotel Belgrad en l’antiga Iugoslàvia 
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bàsica anterior a la República, 
però la destrucció d’aquesta no es 
pretenia només en el terreny insti-
tucional; havia de ser culminada 
en el social mitjançant una àmplia 
i generalitzada repressió, que no 
només castigués els qui n’haurien 
de ser objectes directes, sinó que 
acovardís el conjunt de la població, 
obligant-lo a assumir la seva nova 
condició de pèrdua de llibertat i 
drets individuals i col·lectius. Per 

això, d’entrada, l’exèrcit franquis-
ta avançava flanquejat per dos 
instruments repressius immediats, 
les forces de seguretat militar del 
coronel Ungría i els milicians de 
Falange, que va organitzar el seu 
propi “servei d’investigació”. Un 
cop ocupat el territori es van acti-
var, a més, els instruments repres-
sius habituals: les forces de policia, 
al comandament de la Prefectura 
Superior de Policia, encarregada 

les tropes rebels, entre el desembre 
del 1938 i el febrer del 1939, va 
anar acompanyada d’una àmplia 
operació repressiva, com correspo-
nia a l’estil de guerra “quirúrgica” 
desenvolupat pel general Franco. 
D’això ja se n’havia produït un 
avenç la primavera del 1938, quan 
el front republicà de l’Aragó es va 
enfonsar i les terres de Lleida van 
ser ocupades pels “nacionals”, un 
eufemisme per indicar una tropa 
integrada per moros, italians, mer-
cenaris i espanyols. Seria difícil 
exagerar la repressió i el clima de 
terror que es va instaurar a partir 
del desembre del 1938, quan es 
va iniciar l’ofensiva final sobre 

de la caiguda de Barcelona, es va 
decretar l’establiment d’un “règim 
especial d’ocupació”, que mantin-

va ser substituït per l’administració 
-

d’ells l’Orgaz, i la reposició dels 
governadors civils de les quatre 
províncies catalanes. Havia quedat 

franquista del 5 d’abril del 1938, 

restablir l’estructura administrativa 

La destrucció 
havia de ser culminada 
en el social mitjançant 
una àmplia i generalit-

zada repressió

José Luis Martín Ramos 

Historiador

Soledad Real

anys de clandestinitat

a Barcelona a un antic integrant 
del sometent, i per tant avesat ja a 
la repressió social, en Luís Martí 
Olivares, entre les que destacava 
la Brigada Política i Social, al 
capdavant de la qual es va situar 
un altre veterà de la lluita contra el 

-
tela, secundat per en Pedro Polo 

guàrdia civil. 

La repressió va ser des d’un primer 
moment massiva, una barreja de 

abús sistemàtic sobre els vençuts. 

de la població addicta, a la qual es 
va animar a la delació; mentre que 
la resta de la població es constituïa 
en sospitosa, hagués o no participat 
activament en la guerra. Va ser per 
tant no només una repressió institu-
cional, també va tenir connotacions 
de repressió de classe. I a partir del 
mecanisme de la delació va derivar 
també cap al passar comptes per-

de la circumstància per a l’obtenció 
de sòrdids lucres; aquesta delació 
va ser estimulada com a negoci en 
ser premiada amb diners, amb 300 
pessetes en aquell moment. Fins al 

-
perior de Policia de Barcelona, poc 
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amb un resultat de diverses desenes 
de detinguts. Les seves malifetes es 

en Kindelán, el va apartar de la 
política repressiva. 

Les estadístiques de la repressió, 
ja per si mateixes importants, van 

-
litat. La Model va arribar a tenir 

del capellà de la presó, en Martí 

no menys de 35.000 persones. Si 

els empresonaments devien arribar 

primer moment centres extraordi-
naris de detenció; a Barcelona els 
soterranis de la Banca Tusquets, el 

la Brigada Polític Social al carrer 

Montjuïc, el garatge situat a Urgell-
Diagonal. Però els perseguits, els 
detinguts van ser molts més. Si 
creguéssim a en Bravo Montero, ell 
tot sol va detenir el triple dels que 

per les comissaries, els locals de 
barri de Falange, les casernes de la 

a ser ingressats a les presons? I no 
en van ser més perquè el febrer 

sospitosa de benevolència, va pu-

de vint mesos després de la caiguda 

l’abusiva presentació de denúncies 

no comprometien l’anunciant; a 
partir d’aleshores s’exigiria que les 
denúncies es presentessin per escrit 
i signades, podent ser recuperades 
posteriorment pel denunciant des-
prés de la corresponent diligència 
policial. Però ja havien passat més 

va detenir sota les acusacions més 
diverses, obviament per pertinença 
a les organitzacions republicanes, a 

aplicada de manera molt àmplia a 
tot tipus de militància pública du-
rant la guerra civil - , evidentment 

però en molts altres no -, etc., però 
també per ser “el braç dret d’en Pi 

Sunyer” (Belarmino Rodríguez 
Arenas), el “responsable de cam-

Bartolomé Pujol), per haver pu-
blicat “articles antinacionals a La 
Vanguardia” (Mario Doménech 
Rico), per “allotjar rojos buscats” 
(Mercedes Plajà Roger)… Això a 
Barcelona, en l’àmbit rural la re-
pressió va ser encara més arbitrària. 
Afectava l’inculpat, els seus amics, 
la seva família. No va ser una re-
pressió d’amagat, de “nit i boira”. 
Va ser una repressió en ple dia, 
publicada a la premsa diària amb 
extenses llistes de detinguts i amb 
informació dels primers consells 

de guerra. Una acció individua-
litzada, responent a llistes prèvies 
o a delacions, però també fruit de 
redades massives indiscriminades, 
de “razzies” com la mateixa prem-

un sinistre personatge, en Bravo 

i pistoler anti-sindicalista Bravo 

-
ment a la cinquena columna durant 
la guerra civil, que després de la 
caiguda de Barcelona va prendre 
el comandament dels “serveis 

Bravo Montero es va instal·lar amb 
el seu grup a Barcelona i durant un 
mes i mig va actuar completament 
al seu aire, vanant-se d’haver rea-
litzat un miler de detencions, de 
les que ell mateix reconeixia que 
només menys d’una tercera part 

en què van fer les seves “confes-

seu grup va passar a dependre de 
la Prefectura Superior de Policia, 
en qualitat d’“agents auxiliars”, 
i es va constituir com a “Rondí 

les seves activitats i va protagonit-
zar “razzies” sonades com les que 

Baró, l’abril, i del Born, al maig, 

No va ser una repres-
sió d’amagat, de “nit 
i boira”. Va ser una 

repressió en ple dia, 
publicada a la premsa 

diària

En la presó, en 1953



7

van fugir a França. Dues terceres 
parts d’aquestes persones van 
tornar durant el 1939, no sempre 
voluntariament, sinó forçades per 
les autoritats franceses. Bona part 
dels que van tornar van ser internats 
a camps de concentració repartits 

episodis de presó abans de tornar 
a les seves llars. Però encara se’n 
van quedar 150.000 fora. La major 
part dels que no van tornar hauria 
estat carn de presó i de fusell. 
Això explica les xifres més baixes 

menys de 3.500; no en van ser 
moltíssims més perquè no els van 
poder agafar.

-
mençar, amb tot, a organitzar-se 
la resistència; malgrat que en la 
precipitació de la retirada cap a 
França cap organització sindical, 
cap partit no havia previst deixar 

per poder seguir actuant. Primer 
l’esperança havia estat tornar al 
que quedava encara com a territori 
republicà per poder seguir lluitant. 

Així s’ho va plantejar la direcció 

el desenllaç de la guerra va frus-
trar aquesta possibilitat. Després 
de la consumació de la derrota, 

va rebutjar esdevenir un “partit a 
l’emigració” i es va proposar orga-
nitzar la recuperació dels contactes 
amb la militància de l’interior . Va 

va demanar d’impulsar-lo des de 

França, per encàrrec de la direcció 

al juny, una militant de Banyoles, 
la Maria Domènech, la qual des 
de la seva ciutat natal, junt amb 
en “Mariano”, va organitzar una 
precària xarxa clandestina a Ban-

i Figueres. Va ser un primer graó de 
connexió entre la direcció de l’exili 

-
nals d’agost i principis de setembre, 
un nou pas en aconseguir arribar 

-

Vidal, en Pedro Barroso, en Narcís 
Soler Tura, en Soler Saumell, van 
ser abandonants clandestinament 
als camps de concentració del 
Sud de França per internar-se a 

xarxa clandestina després de con-
tactar amb militants del partit i de 

les tropes franquistes havien seguit 

No va ser en absolut un procés 
unidireccional. Ben al contrari, 
la tornada de militants de l’exili 
enviats per l’aparell de l’Olaso va 
coincidir i va ser productiu perquè 
per iniciativa pròpia grups de mi-
litants es van organitzar a l’interior 

cues dels familiars dels detinguts, 

nuclis a Lleida, a Reus i Tarragona 
amb connexions, febles, a Valls i 
Tortosa i el més important de tots a 
Barcelona. A la capital catalana, al 

-

un grup de militants que s’havien 

la guerra (la Rosa Vives, la Nativi-

mantenien contactes entre si i van 
-

que, en trànsit des de València, des 

va decidir al maig romandre a Bar-
celona per enfortir el petit nucli que 
s’estava creant: l’Alejandro Matos. 

l’Alejandro Matos va enllaçar amb 
els enviats des del sud de França i a 
partir d’aquesta trobada es va for-
malitzar una primera organització 

Matos com a responsable, l’Otilio 
Alba com a secretari d’organització 
i la Teresa Hernández com a secre-

la direcció a l’exili i en contacte 

Aquella primera xarxa 
clandestina va anar 

creixent a poc a poc. 
Va aconseguir establir 

nuclis als barris de 
Gràcia, Poble Nou, 
Horta i Guinardó...

En el taller de la presó
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amb ella a través de l’aparell d’en 
-

cial es va centrar en dues tasques: 
l’elaboració i debat d’un butlletí de 
propaganda propi i l’organització 
d’una xarxa solidària, en relació 
amb els detinguts, i de compromís 
polític sota l’etiqueta de Socorro 
Rojo Internacional. La direcció 
d’aquest improvisat Socorro Rojo 
li va encarregar a en Tomàs Pons, i 
a ell s’hi va unir la Isabel Vicente. 
La trajectòria de la Isabel Vicente 
va ser la de moltes altres dones del 

La Isabel Vicente havia abandonat 

camp de Moisdon La Rivière, on 
va parir, en condicions penoses, la 

contra la seva voluntat. Va entrar 
per la frontera basca i després 
d’una breu estada a Madrid va 
tornar a Barcelona. Després de 

trobar-se amb antics companys del 
partit va ingressar al grup dirigit 

Aquella primera xarxa clandestina 
va anar creixent a poc a poc. Va 
aconseguir establir nuclis als ba-

butlletí, editat a base de còpies me-

aconseguir una certa regularització 
setmanal proposant orientacions 
sobre la situació internacional, amb 
la inevitable denúncia de la “guerra 
imperialista” que havia esclatat a 

la repressió i la fam que es vivien 
en aquell hivern, un dels més durs 
que s’ha conegut, amb temperatu-
res sota zero a Barcelona. 

La supervivència de l’organització, 
sense experiència clandestina 
prèvia, assetjada en un ambient 

-
nech, l’enllaç entre l’organització 
de l’interior i la direcció a França, 
va ser detinguda pels agents d’en 

conèixer en Matos i el comitè es-
tablert a Barcelona, però no es van 
prendre les mesures adequades. 

important de l’organització barce-
lonina va caure a mans de la Bri-
gada Polític-Social; entre d’altres, 
els membres del comitè, el respon-
sable del Socorro Rojo i la Isabel 

deixar el testimoni del seu pas per 
la Prefectura, aleshores a la seva 
seu de l’Avinguda Diagonal: “A 
la Prefectura Superior, que llavors 
era a la Diagonal, vam passar dies 
terribles, puix que si a algunes ens 
insultaven, colpejaven i es burlaven 
de nosaltres, a la Teresa Hernández 
i a qui consideraven els caps els 
torturaven, pegant-los pallisses que 

màxim responsable del grup, em-

Remataren en Julio 
a cops de fusell, 

dient a la Teresa “això 
mateix farem amb tu, 

si no vols parlar”

bogit per les pallisses de diversos 
dies intentà escapar posant-se a 
córrer per una escala que donava a 
l’entrada, li van disparar diversos 
trets i va quedar ferit de mort; a 
rossegons els agents el pujaren al 
pis i obrint una de les habitacions 
on estaven torturant la Teresa, per 

i de l’organització, remataren en 

Teresa “això mateix farem amb 
tu, si no vols parlar”. Van torturar 
i apallissar diversos camarades 
amb inusitada crueltat i sadisme, 
particularment en Pere Pons, un 
home jove i fort que pujava pels 
seus propis peus, i el baixaven 
els agents arrossegant-lo, sagnant 
principalment per l’anus, que tot 
seguit el curava com podia una 
de les companyes més grans, la 

per acabades les investigacions una 
nit ens traslladaren a la presó; al dia 
següent, en Pere fou traslladat des 

van ser condemnats a mort: l’Otilio 

Hernández, dotze més a cadena 
perpètua, i la resta a penes d’entre 

van ser absoltes. Tres condemnes a 
mort van ser commutades per cade-

El dia del seu aniversari en la presó (6-4-1957)
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... el moment de la 
guerra a Europa no 
era gens encorat-

jador. I, malgrat tot, 
l’organització caiguda 
va tornar a posar-se 

dempeus

nes perpètues, però es van mantenir 
les de l’Otilio Alba i en Tomàs 
Pons, que van ser executats en el 

tribut de sang de la resistència del 

La Soledad Real va estar entre 
els que van donar continuïtat a 

Vicente, ella també havia estat 

tornada de Barcelona i també ella 
s’integraria a la xarxa clandestina 
comunista, igual que la Maria 

dur del febrer. No eren moments 
per a l’alegria. Al terror i la fam 
de l’interior s’hi havia de sumar 
la impressió que causaria l’avenç 

-
blava imparable i en Franco veia 
com els seus padrins, en Hitler i 
en Mussolini, s’anaven apropiant 

Bretanya, que va poder resistir, i 

es descarregués el cop sobre ella. 
Malgrat aquesta adversa situació, 

va refer, amb el decisiu ajut de 
l’Antonio Pardinilla i en Manuel 

Donaire, enviats des de França per 
recompondre la direcció caiguda. 

havia trencat. Aquesta seria una 
història habitual de l’organització: 

antic combatent de les Brigades 
Internacionals, el turc sefardita 
Alberto Assa, fet presoner durant 
la guerra civil. L’organització del 

va quedar aquella primavera sota 

s’havia promogut ell mateix com 
a màxim dirigent de l’interior del 

-
llament de la resistència comunista 
de l’interior, pel que fa a França 
i encara molt més pel que fa a la 
direcció exiliada a Amèrica. Un 
aïllament que es devia fer més 
pesat amb les notícies de l’avenç 
imparable, fins al desembre, de 
l’exèrcit alemany pel territori de 

s’havia produït l’afusellament de 
l’Oitilio Alba i en Tomàs Pons. 
S’estava en el punt més obscur del 
túnel. I en aquest punt la Brigada 
Polític-Social va descarregar un 
nou cop que va començar per la 

-

el seu màxim responsable, que 
no va poder suportar les tortures 
ampliant amb la seva confessió les 

a part integrant va ser detinguda la 

Prefectura Superior de Policia, ja 
a la Via Laietana, abans de trobar 
“alleujament” amb el seu ingrés a 
la Presó de dones. La redada sobre 
les joventuts es va ampliar a la 
reorganitzada xarxa del Socorro 

agafant en Pardinilla, en Donaire 
i l’Assa, que van ser detinguts al 

de Barcelona, la de les joventuts va 

tenir una repercussió particular. Un 
parell de mesos abans havia arribat 
a Bilbao una antiga militant de les 

civil, la Perpetua Rejas, enviada 
per la direcció comunista exiliada 
a Amèrica per preparar el terreny 

-

Valverde); aquesta delegació, al 
seu torn, havia arribat a Lisboa per, 
quan la Perpetua hagués acomplert 
la seva tasca, dirigir-se respectiva-
ment a Madrid i a Barcelona amb 
l’objetiu de situar l’organització 

l’autoritat de la direcció a l’exili. 
La Perpetua va trobar a Bilbao en 
Ferran Salvo i aquest la va posar 
en contacte amb la seva germana, 
la Maria Salvo, tots ells companys 
de la Perpetua durant la guerra i 

Les detencions de Barcelona van 
afectar la Perpetua Rejas i la Ma-En la presó de Barcelona (1942)
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ria Salvo, i en poder d’aquestes la 
policia va trobar les adreces dels 
que esperaven a Lisboa, que van 
ser detinguts per la policia portu-

carambola, de la que només se’n 
va salvar en Pere Valverde que va 
utilitzar la seva condició particular 
de ciutadà cubà per a no ser lliurat a 

Valverde, que va tornar després 
d’acabar la segona guerra mundial 

i en Numen Mestre. Pel que fa a en 

de la persecució policial, però no-
més per alguns mesos; el desembre 
d’aquell mateix any va ser també 

cadira a causa de la seva incapa-
citat per aguantar-se dret com a 
conseqüència de les tortures a què 

de Seguretat de Madrid.

L’Àngela Santamaría, que havia 

que havia col·laborat amb en Pardi-
nilla en la reorganització del partit 
i va aconseguir tornar a escapar 

el seu episodi: “Aquí a Barcelona 

van caure uns excel·lents camara-
des, entre ells un que va venir de 
guerrilles, des de França, i va poder 

va organitzar el que va quedar dels 
camarades que van caure a Barce-
lona. Se’l coneixia pel seu nom 
de guerra, “Antonio”; ell, algun 
altre camarada, i jo mateixa, en 
assabentar-nos de les detencions 
de Madrid, cada un vam marxar 
per una banda, però l’Antonio ha-
via baixat a Barcelona, a resoldre 

es va quedar a la nit a una casa de 
suport, amb tanta mala sort que s’hi 
va presentar la policia. Així és com 

clandestins havien d’enfrontar-se a 
l’aïllament, a la persecució policial 
i a una certa fatalitat combinada 
amb l’absència d’experiència 
d’un règim de les característiques 
repressives del franquista que els 

-
mava part d’aquesta clandestinitat, 
resulta molt difícil sobreviure cons-
tantment en la foscor.

dictadura i el moment de la guerra a 

I, malgrat tot, l’organització caigu-
da va tornar a posar-se dempeus. 

-
nistes, el primer secretari general 

guerra civil, en la qual va participar 
des del primer moment i va arribar 

-
rroya va estar empresonat des del 

l’organització barcelonina, va que-
-

dinilla li va passar el testimoni i en 

responsabilitat que se li enca-
rregava amb tota la seva càrrega 

de perill. D’entre els que havien 
aconseguit escapar a la redada es va 
entrevistar amb l’Àngela Santama-
ría, però ella va refusar participar 
en la nova arrencada de l’aparell 

en Donaire i l’Assa es temien que la 
caiguda era conseqüència d’alguna 

aconseguit localitzar-la, ni tan sols 
aclarir si el seu punt feble estava 
en l’enllaç amb l’organització co-
munista de Madrid o en el que es 
mantenia amb la de França, la que 
havia organitzat el 1939 l’Olaso, 
el qual, en aquell setembre del 

l’interior o per alguna altra raó, va 
abandonar la direcció de l’aparell 
d’enllaç amb l’interior. Davant de 
totes aquestes incerteses, l’Àngela 
i els membres de l’antiga direcció 
a La Model eren partidaris d’obrir 
un parèntesi en l’organització, 
hivernar-la i reactivar-la més en-
davant amb gent nova. Aquesta 

que va recollir tot el que va poder 
de la militància dispersada i va re-

l’interior. Durant diversos mesos 
va actuar per iniciativa pròpia, 
amb l’únic suport dels militants de 
l’interior, recomponent el partit i 

les joventuts i proposant-se per pri-
mer cop organitzar també la clan-

per a la qual cosa comptava amb 
la col·laboració d’en Bonaventura 

port Desiderio Trilles, assassinat 

Bona part dels mili-
tants, dels quadres, 
com en Peñarroya o 

com l’Oró, sortien dels 
camps de concentra-

ció o de les presons en 
llibertat provisional

Presó d’Alcalá de Henares (24-09-56)
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pels anarquistes a l’inici de la gue-
rra civil. Fins que cap al febrer del 

l’interior després d’erigir-se com a 

França, aconsegueix localitzar-lo a 
-

sar la recuperació de la personalitat 

-

i la vinculació amb l’organització 

de la seva actuació, en les condi-
cions d’aïllament i precarietat en 
què es va desenvolupar, va ser 
notablement positiu. La primavera 

organitzacions consolidades a Bar-
celona, Lleida, Manresa, Tarragona 

des d’aquestes poblacions cap a 
d’altres de properes.

Però no va poder superar el temps 
d’actuació de l’anterior xarxa clan-
destina. La que havien encapçalat 
en Pardinilla, en Donaire i l’Assa 
va durar al voltant d’una dotzena 

prendre el relleu el setembre del 

en llibertat fins a l’octubre del 
-

mençar novament a torçar-se les 
coses amb la detenció d’en Ramón 

la guerra, havia sortit en llibertat 

després havia estat reclutat per al 

en Donaire, integrant-lo al comitè 
-

tamaría, havia aconseguit escapar 

diferència d’ella, havia acceptat la 

de participar en la reorganització 
del partit, integrant-se a partir 
d’aleshores en la “comissió cen-
tral”, el màxim òrgan de l’interior. 

Arran de les caigudes de principis 

l’organització de l’interior era la de 
-

tir dels enllaços enviats per França. 
-

tos, la Teresa Hernández i els seus 
companys el van atribuir aquests a 
l’enllaç enviat per l’Olaso, al qual 
van considerar sense dubtar-ho 
que estava al servei de la policia 
franquista; la Teresa Hernández 
encara ho mantenia així a la seva 

Podria haver estat així, tot i que 
l’informe de la policia que consta 
al consell de guerra contra l’Otilio 
Alba, la Teresa Hernández i la resta 
no esmenta en cap moment cap 

concentració o de les presons en 
llibertat provisional; i eren a més 
militants que podien ser coneguts 
pels membres de la brigada polític-
social, per la guàrdia civil o pels 
agents de la Segona Bis, per no 
parlar de l’atmosfera de delació 
general que va caracteritzar els 

militants vulnerables, que tenien 
rastre i deixaven rastre. I que es 
podien deslliurar de caigudes ante-
riors no perquè no fossin detectats, 
sinó perquè la policia els hagués 
deixat com a caps per lligar a seguir 
en futures redades. Va ser aquest 
el cas d’en Ramon Oró? No tenim 
cap dada que pugui resoldre’ns la 

Taller de confecció de la presó de Segòvia

canvi, va situar en la interceptació 
de la correspondència, escrita en 
tinta simpàtica però no en clau, 
entre l’Alejandro Matos i l’aparell 
de França, la localització de la 

principals amenaces de l’activitat 

a ella pot conduir a la paranoia i a 
la paràlisi de l’organització. Però 
en aquesta primera etapa resistent 
no només existia el problema de la 

com l’Oró, sortien dels camps de 

l’escenari en el que actuava la 
militància clandestina. La de-
tenció de l’Oró va desencadenar 
la caiguda del grup de Lleida, el 

-
rulla, i del de Reus, amb l’Àngel 
Olaya al capdavant. I va deixar al 

esdevenir l’immediat objetiu d’en 
Polo i els seus homes. Dos mesos 
més tard la redada es va ampliar a 

Pelayo Tortajada va ser detingut 
en el tren que el portava camí de 
tornada a França. La seva cai-
guda estava vinculada a la de la 
direcció de les joventuts, l’aparell 
d’impressió i altres membres de 
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la “comissió central”, entre ells en 
Luis Fernández “Roca”, el secretari 
d’organització. Un dels detinguts 

-
timental de la Soledad Real. Sobre 
ell es van acarnissar en Polo i els 
seus algutzirs, que el van matar a 
cops a la Prefectura tres dies des-
prés de ser detingut. 

L’acció d’en Luis Fernández i 
l’assassinat d’en Fornells van 
poder donar un temps de respir a 

va veure que la seva situació era 

escriure a la direcció de França: “la 

despectiva a la policia espanyola] 
treballa bé, pot ser que caigui tam-
bé jo, faré reforçar el treball i salvar 

i mitjans econòmics, doneu-nos 
una altra adreça per tal d’escriure-
us, ja que l’actual la coneix l’amic 
(en Pelayo Tortajada] (…) Digueu-
li a en Pedro que prengui precau-
cions amb l’Herboristeria, espero 
que no passi res, però si veu el 
cartellet rodó que no entri que jo 
cada dia passaré pel lloc on ens 

allà on em va invitar a cervesa. Si 
jo caigués reprendria l’enllaç del 

espero resoldre aquesta salvació 
ben aviat, per a això només ens 

procurarem trobar-los com sigui. 
-

beu la nostra. Us donaré una altra 
adreça per escriure i presentar-
vos, malgrat els cops el P. (Partit] 
no serà destrossat” . Amb la seva 

aconseguir mantenir-se unes quan-

 En Peñarroya va in-
tentar defensar-se a 
trets i va ferir el cap 
de la Brigada polític-

social a una cama

responsable de l’interior que, des 
del començament de la resistència 
el 1939, se salvava d’una caiguda 
que va afectar la direcció del partit, 

a principis d’octubre en una casa 

a trets i va ferir el cap de la Briga-
da polític-social a una cama, però 
no es va poder escapolir dels seus 
captors. Després de la seva caiguda 
l’organització barcelonina es va 

va reduir al nucli de Tarragona i 
Reus, al capdavant dels quals hi 
havia en Pau Ricoma, el respon-

a la direcció de l’interior, i el de 

molt vulnerables a la persecució 
policial; tant en Ricoma, com el 
seu responsable d’organització, 
en Manuel Floresví, havien estat 

de la guerra, i havien sortit en 
llibertat provisional, el setembre 

-

Manresa com els de Tarragona i 
Reus van ser detinguts per la po-

l’interior va quedar desarticulada, 

amb la majoria dels seus quadres 
i militants a la presó i sumida en 

entre ells i en les seves relacions 

direcció de França, controlada 
per en Monzón que, com havia fet 

parar esment en la seva naturale-

que va conduir al cisma entre en 

Pardinilla i l’Albert Assa per una 
altra, els quals després de fugar-se 
de la presó van constituir un grup 
propi que no va arribar a ser reco-
negut per la direcció de l’exterior 
i que, per tant, va ser considerat 
injustament com a escisionista. In-
justament, perquè el seu problema 
no era la disidència, sinó la descon-

-
compondria lentament, a partir del 

enviats des de França (l’Andrés 
Paredes Vidal, en Pérez Marí) i des 
d’Amèrica (la Margarita Abril, en 

De moment, no obstant, després 
del cop que havia començat amb 
la detenció i l’assassinat d’en For-
nells, calia acontentar-se amb les 
bones notícies que començaven a 

Tuníssia les tropes germano-italia-
nes del Nord d’Àfrica. Dos mesos 
més tard s’iniciava l’ocupació 
aliada de Sicília i en Mussolini es 
veia obligat a dimitir. La guerra 
canviava de signe i el feixisme 

se situava a la defensiva. La seva 
derrota seria irreversible.
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Fernando Hernández Holgado

Historiador

 Soledad Real (1917-2006). 

Un apunt biogràfic1) 

Les següents línies pretenen dibuixar 
a grans trets la trajectòria política i 
personal de la militant comunista i 
feminista que va ser la Soledad Real 

exhaustiva, sinó més aviat de petites 
fogonades que il·luminen diversos 
instants i moments concrets de la 

es proposen abocar una mica de 
llum sobre la mateixa Soledad, però 
també sobre el seu entorn, sobre la 
realitat social que l’envoltava i de 
la qual formava part: des de la vida 
d’una família obrera a la Barcelone-

a les vivències del col·lectiu de les 
preses polítiques de la primera pos-
guerra. D’alguna manera, aspira a 

persona pel seu paper com a repre-
sentant o membre d’un col·lectiu, 
d’una generació. 

diverses entrevistes realitzades la 

majòria durant l’any 1999 , set 
anys abans de la seva mort, i del seu 
testimoni escrit recollit a diversos 
llibres i articles, fonamentalment 

-

litat una recopilació d’entrevistes 
-

els textos escrits, els seus records 
ja de gran amb els llibres d’història 
i les fonts documentals: aquesta ha 
estat a grans trets la metodologia 
utilitzada en el següent treball.

1. LA BARCELONETA COM A ESPAI 
DE VIDA, TREBALL I MILITÀNCIA.

Filla d’una brodadora i d’un obrer 
metal·lúrgic, amb un germà més 

gran i una germana més petita, la 
infantesa de la Soledad va estar 

records de dona gran, la Sole qua-
lificava la seva pròpia infantesa 
d’inexistent, es recordava com a una 
nena trista, “que no sap jugar, que no 

seva vida des de molt jove, obligada 

a ajudar primer en les feines de la 
llar -mentre la seva mare brodava- i 
poc després a treballar per un sou 
amb només nou anys. 

Les condicions de vida del seu 
grup familiar van ser les clàssiques 
en una família treballadora del 
barri obrer de la Barceloneta, un 

3) 
per la inundació immigrant de 
la segona dècada del segle XX. 

camperol d’Almansa (Albacete), 
havia emigrat a Barcelona per 
acabar treballant de calderer a la 
Maquinista Terrestre i Marítima, 
empresa dedicada a la construcció 
de màquines de vapor i estructures 
metàl·liques, una de les més grans 

del seu sou, tres pessetes diàries, 
havien de ser completats amb els 
de la seva dona, la Soledad López, 
brodadora de professió, que no va 

La infantesa de la Sole-
dad va estar presidida 

per la feina

1) El present text és una versió actualitzada de la nota biogràfica del meu llibre 
Soledad Real, 1917. Ediciones del Orto, 2001.

2) Entrevistes realitzades per la Mª José Sanz, en Josemi Lorenzo i l’autor a la 
casa de la Soledad Real a Madrid, els dies 24 de juny del 1999; 15 i 18 de 
juliol del 1999; i 8 de juny del 2000. 

3) Sobre aquesta tipologia específica de barris i el seu paper a les diverses llui-
tes del moviment obrer de la Barcelona d’entreguerres, veure el darrer i 
excel·lent estudi d’en José Luis OYÓN, 2008.
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feines de costura. 

La penúria econòmica i les discus-
sions domèstiques de segur que van 
presidir la infantesa de la Soledad, 
que des del primer moment es va 

amb la seva mare. La mateixa Sole, 
en els seus records i testimonis, 
explicaria anys després el compor-
tament de la seva progenitora en 
funció dels seus antecedents i del 
seu entorn social: òrfena de militar 

i educada en un col·legi de paga-
ment, l’abandonament del seu xicot 
després de dos anys de relacions 
l’hauria deixat socialment mar-
cada. La seva posterior condició 
d’esposa d’un obrer metal·lúrgic 

una de les minúscules cases de 
la Barceloneta -un quart de casa- 
hauria aprofundit una sensació de 

-

relació a això resulten especialment 
emotius els records de les ocasions 
en què l’anava a buscar a la sortida 
de la feina, a les instal·lacions de La 
Maquinista Terrestre i Marítima:

“Una de les coses que més 
m’agradava era anar a la porta 
de la fàbrica a buscar el meu pare. 
A aquesta fàbrica de la Barcelo-
neta tan important, La Maquinista 

Marítima i Terrestre, amb la seva 
portalada de ferro de punta a pun-
ta del carrer, amb aquell soroll es-
trepitós, i, quan s’obrien aquelles 
portes tan tremendes, amb aquell 
sortir a doll d’aquells homes plens 
de greix amb els vestits blaus i les 
boines, i jo esperava emocionada 

Això era als sis i als set anys. 
Dissabtes al matí la meva mare 
m’enviava a recollir el sobre del 
meu pare i portar-lo corrent a casa 
per poder comprar alguna cosa 
per al dinar. Perquè aquest era el 
quadre de la meva infantesa a la 
Barceloneta: les dones amb els ca-
bassos esperant davant d’aquelles 
portes de la fàbrica i, si trigaven 
els homes a sortir, demanant al 
porter que les deixés entrar a la 
secció a recollir el sobre per anar 
de seguida a comprar.
 
A mi a vegades el porter em 
deixava entrar i jo aleshores veia 
el meu pare dins d’una caldera, 
perquè era calderer i treballava a 
l’interior de les calderes de vapor, 
reblant (...). El meu pare duia una 
màquina que perforava el ferro i 
l’aguantava amb el pit, agafant-
la amb les mans i perforant el 
ferro. La Maquinista era al mateix 
carrer Maquinista. Els homes no 
anaven amb la granota, sinó amb 
els pantalons blaus, la jaqueta 
blava, la boina, aquelles camises 
de milratlles, les espardenyes. 
Jo prenia el sobre i me n’anava 
corrent cap a casa meva” 4).

 L’admiració i respecte que va sentir 
la Soledad pel seu pare van jugar 
un paper decisiu en la seva precoç 
concienciació política, al costat de 
la seva precoç experiència laboral i 

la quotidiana percepció de la injus-

Valeriano Real, que ja havia patit 
“presons i càstigs”5) durant el seu 
dilatat servei militar abans de recalar 
com a obrer metal·lúrgic a Barce-

i preocupat pel desenvolupament 
cultural i polític de la classe treba-
lladora. Pel que fa a això, resulten 
particularment eloqüents les vivèn-
cies que la Soledad va arribar a tenir 
de les vagues en les que va participar 
el seu pare, vagues que recordaria 
després per la fam que passava de 

ell era al carrer amb els seus com-
panys, la seva mare sortia a buscar 
labors de costura per poder realitzar 
a casa i en les que hi participava tota 
la família. Fins i tot la seva expulsió 
de l’escola a l’edat de set anys va 

ser motivada, segons recordava ella, 
per l’activa implicació del seu pare 
en la vaga que en aquells moments 
mantenien els obrers de La Maqui-
nista. La seva mare, al contrari, era 
una persona religiosa i d’ideologia 
conservadora, la qual cosa consti-
tuïa amb no poca freqüència motiu 
o pretext de discussions amb el seu 
marit. A manera d’irònica paradoxa 
seria molts anys després, ja en plena 
repressió franquista, quan assumís 
un destacat paper polític en defensa 

activitats militants malgrat les pres-
sions de la policia.

Pel que fa a la resta, el mateix en-
torn de la Barceloneta va contribuir 
al despertar de la sensibilitat social 

El meu pare duia 
una màquina que 
perforava el ferro i 

l’aguantava 
amb el pit

La penúria econòmica i 
les discussions domès-

tiques de segur que 
van presidir la infantesa 

de la Soledad

4) GARCÍA, 1982: 14-15.
5)Havent jurat bandera el 1898, dos anys després va ser sentenciat en consell 

de guerra a un any i cinc mesos de reclusió per desobediència i insult a un 
superior. Després de complir condemna en el penal menorquí de Maó, es va 
llicenciar el 1903 (expedient militar d’en Valeriano Real Cuenca, arxiu perso-
nal de la Soledad Real López).
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de la Soledad i a animar-la a buscar 
solucions a la injustícia que patia i 
veia patir cada dia. Barri primera-
ment habitat per pescadors, artesans 
i estibadors del port, posteriorment 
industrial amb l’establiment de 
grans empreses com La Maquinista 

més de tres mil treballadors- o els 
tallers Vulcano, la Barceloneta va 
comptar des de sempre amb una 
densa xarxa d’associacionisme i 
teixit social que cap als anys vint i 
trenta va derivar en uns alts nivells 
de sindicalització i organització 
política, d’ideologia predomi-
nantment llibertària . La Sole ha 
descrit admirablement aquesta 
bella península avançada de Bar-
celona, evocant les condicions de 
vida dels gitanos que acampaven a 
la platja, les famílies de pescadors 
que anaven cap a la platja a recollir 
les xarxes acabada la feina, o els 
descarregadors que eren contractats 
al Passeig Nacional a voluntat i 
caprici dels capatassos:

“A la platja hi vivien molts grups 
de gitanos, és a dir, que hi havia 
barraques plantades a la mateixa 
platja fetes amb hules, lones, 
canyes, amb tendals de veles dels 
vaixells. No només eren gitanos 

quan desnonaven la gent que no 
podia pagar el lloguer de casa 
seva, se n’anaven amb els seus 
fòtils a la Barceloneta. Allò era 
estar tràgicament famolenc. Els 
més pobres eren aquests gitanos. 
Les llaunes de conserva que es 
llençaven eren els seus tupins per 
cuinar, la seva tassa per beure. 
Cuinaven amb foc de llenya, de 
cartrons, del que recollien per 
la platja. Quan hi havia marees 
i tempestes hi havia desgràcies i 
se’ls havia d’anar a ajudar (...). 
 

Després hi havia l’home de mar 
que també era molt pobre, l’home 
que acabava reumàtic, l’home 
pobre, pobre, pobre, vivint en unes 
condicions misèrrimes. Nosaltres, 
els metal·lúrgics, ja érem gairebé 
una classe superior. Aquest home 
de mar sortia amb tres i quatre i es 
jugava la vida en una barca de rem. 
Pescaven llençant la xarxa a mà i 
tornaven a la matinada. El peix el 
portaven a vendre a la Llotja (...). 
 
Després hi havia el descarregador 
del moll, i a aquest descarregador 
del moll, quan venien vaixells i 
tenia feina, li anava bé perquè 
guanyava, però era de temporada. 

El capatàs seleccionava els desca-
rregadors com si fossin bestiar. I a 
més es donava el cas de dones que, 
per a què el capatàs els donés fei-
na als seus homes, se n’anaven al 
llit amb ell. Perquè això ho senties 
a dir tu al carrer a elles mateixes: 
sí, al meu marit no li donen feina, 
però jo no li poso les banyes al 
meu marit. Tu, és clar, com que li 
fas favors al capatàs, doncs el teu 
marit sempre té un lloc assegurat 
en la descàrrega del port” 7). 

Anys després, la Soledad recorda-
ria un curiós episodi que dóna fe 
tant de la sensibilitat humana com 
de la combativitat política de la 
gent del barri: el desmantellament 
per part dels veïns -ja en temps de 
la Segona República- de la línia de 
tramvies que travessant la Barcelo-
neta culminava en el balneari dels 

burgesia- en resposta als nombro-
sos accidents que havia provocat:

“Per aquest carrer de l’Almirall 
Cervera, que era el (vaixell) que 
venia a bombardejar-nos durant la 
guerra, passaven els carrils del tra-
mvia que entraven des del Passeig 
Nacional a la companyia de banys 
que anomenaven els Banys Orien-
tals. Aquests tramvies entraven així 

els hi havien fet una entrada per a 
què poguessin girar, i aleshores te-
nien una altra línia. Hi havia hagut 
moltes desgràcies, jo he conegut 
allà veritables desgràcies. Hi va 
haver un dia en què en creuar-se 
els tramvies -quan arribava l’hora 
del dinar, els (tramvies) que estaven 
allà sortien carregats al màxim- i 
a l’encreuament, en creuar-se els 
tramvies, en van agafar un... bé, 
el van deixar com un escarabat 
mort. La gent del tramvia dema-
nant ajuda i tot això. Aleshores 
tots els veïns van baixar i van 
haver de treure l’home enganxant 
els tramvies i tombant-los sobre 
la vorera per obrir i poder treure 

6)Un interessant estudi de l’evolució del barri de la Barceloneta des de l’òptica de 
la geografia urbana és el de TATJER MIR, 1985. 

7)GARCÍA, 1982: 15-17.

més, amb la crueltat que tots els 
matins un capatàs del moll anava 
al Passeig Nacional i allà es po-
saven els grups d’homes i veies el 
capatàs tocant-los els muscles dels 
braços, passant entre ells, mirant-
los: tu sí, tu sí, tu no. Tu saps quina 
llàstima feia això, i quina angoixa 
tenien aquells homes i que, com més 
demacrats i més malalts, amb més 
angoixa imploraven? A mi allò ja 
em feia plorar (...). 
 

Valeriano Real i Soledad López
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el xicot que estava allà. El van 
treure mort (...). I es van unir tots 
els veïns i van dir: doncs aquests 

als Banys Orientals! Perquè els 
Banys Orientals a més tenien unes 
piscines enormes, i és clar, els que 
vivíem en els últims pisos (de les 

aigua en aquells temps perquè 
contínuament estaven renovant les 
aigües de les piscines, perquè era 
de molt luxe. Aleshores els Banys 
Orientals es permetien el luxe que 
els tramvies portessin la gent i la 
deixessin a la porta, és clar, per la 
comoditat (...). Doncs aquell diu-
menge, ho recordaré tota la vida, el 
meu pare, el meu germà, tots els de 

llambordes i traient els carrils del 

al Passeig, arrencant llambordes 
hi va estar tot el barri, sumant la 
gent, i allà es van treure. I no han 
tornat a passar els tramvies per 
allà (...)”8).

Amb només set anys, la Sole va 
començar a cosir per a una mo-
dista del barri, i als nou va entrar 
en un petit taller de costura per 
decisió de la seva mare, segons 
recordava ella mateixa, ja que tot 
i que la idea no li agradava al seu 
pare, “feien falta aquests diners” 
a la llar. Sembla ser que la seva 
mare estava interessada en què 
fos aprenent i s’especialitzés en 
determinades labors -com la fac-
tura dels serrells dels mantons de 
Manila, “amb el que es guanyava 
molt”- i al mateix temps contribuïa 
als ingressos familiars, aportant 
el seu sou d’un duro a la setmana. 

feien serrells de tovalloles, cobre-

llits i mantons, la clàssica petita 
manufactura de caràcter informal 
que rebia encàrrecs d’una empresa 
més gran i que no pagava assegu-

trobem aquí amb la poc coneguda 
realitat socio-laboral dels petits 
tallers de costura i manufactures 
a domicili dels centres urbans, 
un sector laboral tradicionalment 
femení.
 
D’aquest primer taller va passar 
després a una fàbrica de confec-
ció de mocadors, mecanitzada, i 
guanyava sis o set pessetes a la 
setmana i, un temps després, a 
una altra d’impermeables, també 
conformada gairebé exclusivament 
per dones: en aquell moment tenia 
ja dotze anys i rebia dotze pessetes 
setmanals. D’aquesta última feina 
la Sole en subratllava el detall 
que era molt perillosa a causa dels 
productes químics que manipula-
ven, i que com que estava prohibit 
contractar nenes en aquell tipus 
d’empreses, “quan venia la inspec-
ció m’amagaven ràpidament i on 

una botiga de roba infantil quan la 
va sorprendre la proclamació de la 
Segona República, un esdeveniment 
que va percebre amb una barreja 

les idees del seu pare i per l’ambient 
d’alegria que es respirava als carrers 
dels barris obrers:

“Jo estava treballant allà i un bon 
dia jo anava en el tramvia. Porta-
va roba per lliurar a una casa del 
Passeig de Gràcia, i en el tramvia 
hi havia un grup d’estudiants que 
em van dir: morena, guapa, saps 
ja que ha arribat la República? I 
jo: doncs que visca la República, 
si ha arribat. 

Vaig lliurar la roba a la casa, era 
una casa de diners. Em van pre-
guntar: què hi ha, què passa aquí 
fora? Jo els vaig dir: res. Però des-
prés tot tornant vaig baixar per Les 
Rambles i em vaig quedar ben sor-
presa quan vaig veure la quantitat 
de gent que baixava cridant visques 
a la República. I visca la Repúbli-
ca, visca la República. A mi em 
feia por, però el que em sorprenia 
de veritat era veure la guàrdia de 
seguretat, que avui són els grisos, 
que pegaven coltellades a cavall a 
base de bé a la Plaça Reial, que era 

el punt i nucli de reunió anarquista, 
i jo recordo haver-los vist sortir pi-
tant de la Plaça Reial i ells pegant 
coltellades que no vegis, i és clar, 
imagina’t la impressió que em va 
fer veure aquella manifestació amb 
dones i homes i pancartes i cridant 
visques a la República (...). 

Les manifestacions van seguir tota la 
tarda i tota la nit, i al carrer de Jaume 
I que dóna a la Generalitat van tirar 
el bust del rei, de la reina i de tot déu. 
De nit el meu pare va venir a buscar-
me a la botiga i vam anar parlant i 
el meu pare m’explicava coses: que 
ara hi hauria més democràcia, que 
podríem votar lliurement i coses així. 
I jo ben contenta i tan bon punt entro 
a casa i li dic a la meva mare, no sé 
per què: mamà, estic contenta, ha 
arribat la República i ja no m’he de 
casar per l’església. I la meva mare, 
pim, pam, dues bufetades. Poca- ver-
gonya, em va dir. Jo tenia catorze 
anys, el meu pare i la meva mare es 
van començar a barallar” 9).

I que com que esta-
va prohibit contractar 
nenes en aquell tipus 
d’empreses, “quan 
venia la inspecció 

m’amagaven ràpidament 
i on fos”

8)Entrevista a la Soledad Real, per la María José Sanz, en Josemi Lorenzo i en 
Fernando Hernández (Madrid, 15 de juliol del 1999). A GONZÁLEZ MASIP, 
1992: 69, s’explica el tancament per ordre municipal el 1933 de les tres línies 
del ramal que travessaven la Barceloneta -la 28, la 32 i la 35- desconeixent 
el motiu, que no sembla ser un altre que el recollit en el testimoni oral de la 
Soledad Real. 
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Havia començat la Soledad a 
aprendre la professió de modista 
a un taller d’alta costura quan amb 
setze anys va conèixer en Rafael 

vint-i-cinc i que amb el temps 
esdevindria el seu marit. Va ser 
en Rafael el que la va iniciar en el 
comunisme ja que, com recordava 
ella mateixa, “la característica 
d’aquells temps era que la dona era 
del que era el seu xicot, el pare o el 
germà”, de manera que va ingres-
sar a un club cultural i esportiu, 
l’Avanti, d’inspiració comunista, 
que feia poc que s’havia cons-
tituït a la Barceloneta. L’Avanti 
va ser un de tants clubs esportius 
i de temps lliure que van servir 
durant l’etapa republicana de pol 
d’atracció i captació política de 
joves de classe treballadora10): 
des del moment en què la Sole 
va començar a sovintejar-lo, la 
cèl·lula de les joventuts comunis-
tes del barri va comptar amb ella, 
“sense més formalitat”, com una 
militant més. A partir d’aleshores, 
la mateixa militància a les diverses 
activitats del club, el contacte amb 
companys i companyes, així com 
la lectura de determinades obres 
de literatura política -sempre 
recordaria de manera especial la 

van contribuir a forjar les seves 
conviccions polítiques. 

Davant de la seva posterior con-
cienciació sobre la problemàtica 

que, segons ella, culminaria durant 
la seva experiència carcerària amb 
la dictadura franquista- retros-
pectivament la Soledad ha pogut 
discernir els clarobscurs de la 

seva militància com a jove acti-
vista a l’Avanti. Al club les joves 
tenien un paper secundari, com a 
“col·laboradores” i “captadores” 
d’altres noies per a l’organització, 
convocant, per exemple, concur-
sos de labors de costura al barri. 

més arriscades, com fer pinta-
des nocturnes, eren els nois els 
qui portaven la brotxa, mentre 

la formació cultural -mitjançant 
xerrades sobre cinema o literatura, 
o fomentant l’ús de la biblioteca 
del club- i les primeres experièn-
cies en el treball polític militant. 
Treball aquest últim que amb el 
temps no va quedar reduït ni molt 
menys a tasques de captació i pro-
paganda, sinó que al capdavall va 

que realitzarien les dones a la re-

testimoni de la Soledad ens en va 
oferir una mostra en descriure les 
activitats de les noies de l’Avanti 
en l’acollida dels refugiats astu-
rians a Barcelona, els derrotats de 

a mans del govern radical-cedista 
durant el Bienni Negre: 

“Van començar a arribar a Barce-
lona asturians, gent que fugia con-
forme bombardejaven Astúries, con-
forme entrava la Legió, conforme en 
Franco anava aixafant la revolució. 
Nosaltres, les de l’Avanti, vam 
començar a anar per les cases del 
barri i vam començar a fer llistes de 
gent que podien donar menjar o que 
podien allotjar. Perquè la primera 
allau d’aquests refugiats la van 
recollir els barris obrers i humils 
sense diferència d’ideologia. Al que 
va venir a casa meva li vam posar 
un matalàs a la cuina, i a l’hora de 
menjar es compartia el que hi havia. 
La tendència era la de buscar-los 
feina de seguida o de col·locar-los 
on poguessin estar millor. Quan 
trobaven feina ja es valien per si 
mateixos, i després venien a casa 
teva o a l’Avanti i es continuava la 
relació d’amistat”11).

2. LA GUERRA CIVIL I EL TREBALL DE 
LES DONES A LA RERAGUARDA.

La Barceloneta va ser un dels 
barris que més es va mobilitzar 
contra les tropes rebels que van 
intentar apoderar-se de la capital 
catalana, primerament aixecant 

9)Transcripció de l’entrevista original realitzada per la Consuelo García a la Sole-
dad Real, recollida a DE HÉRIZ RAMÓN, 1999: 316-317.

10)La “Biblioteca Cultural i Esportiva Avanti”, centre cultural de la Barceloneta amb sec-
ció esportiva, que a principis del 1936 col·laboraria en el Comitè Català Pro-Esport 
Popular i en els preparatius de l’Olimpíada Popular de Barcelona –alternativa anti-
feixista a l’oficial de Berlín- que seria dramàticament interrompuda per l’aixecament 
del 18 de juliol. Sobre l’Olimpíada Popular del 1936 i el món cultural-polític-esportiu 
barceloní de l’època, veure SANTACANA i PUJADAS, 1990: 59 i 61. 

11)GARCÍA, 1982: 39.

que les joves els acompanyaven 
per despistar la policia en cas 

nois “els que assumien els grans 
papers a l’Avanti” i, en opinió 
de la Soledad, el paternalisme i 
la condescendència presidien els 
comportaments dels homes amb 
les noies del club.

-
ble deixar de notar que va ser a 
l’Avanti on la Sole, com tantes 
altres dones, va poder trobar un 
canal més o menys adequat per a 
les seves diverses inquietuds: des 
de la pràctica de l’esport -gim-

Sole als 17 anys
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barricades per tancar-lo i poste-
riorment acollint els ferits dels 
enfrontaments que van tenir lloc 

joves del club Avanti, la Soledad 
va participar en les nombroses tas-
ques d’assistència i suport reque-
rides: des de requises de menjar i 

l’avituallament dels combatents 
destacats a les barricades. Un cop 
dominat l’intent de cop a Barce-
lona, l’Avanti no va trigar a orga-
nitzar una centúria conformada 
per homes per marxar al front de 
l’Aragó, a la que s’hi va incorporar 
en Rafael: sembla que aquest va 
ser el motiu del que es va valer 
per forçar el seu casament amb la 
Sole, a la caserna Karl Marx de 
Barcelona, malgrat o precisament 
perquè en aquells moments les 
seves relacions ja estaven bastant 

de la guerra va suposar per a ella 
l’inici d’una etapa d’alliberament 
i desenvolupament personal a 
través del treball militant, al qual 
s’hi va dedicar en cos i ànima. 
Paradoxalment l’allunyament d’en 
Rafael, que segons recordaria la 
Sole no parava de maltractar-la 
cada vegada que tornava de permís 
a Barcelona, li va proporcionar 
l’autonomia de moviments neces-
sària per assegurar-se aquest ma-
teix creixement tant en el terreny 
personal com en el polític.

-

a partir de la fusió de les joven-
tuts socialistes i comunistes. És 
en aquest marc polític on es va 
submergir en l’anomenat treball 
militant o solidari de les dones a 

la reraguarda durant la guerra. Una 
peculiar modalitat de treball que, 
sorgida de l’excepcional situació 

situar al costat del treball femení 
remunerat -generalment accedint 
a llocs laborals abandonats per 
la marxa dels homes al front, en 
situacions de discriminació sala-
rial- i del treball femení domèstic, 
tan oblidat i a l’hora tan essencial 
en les difícils condicions de super-
vivència d’aquells anys. Activitats 
solidàries com la creació i mante-
niment d’hospitals, tallers de con-
fecció d’uniformes, menjadors, 
bugaderies, cuines i llars d’infants 
constituïen un curiós híbrid de 
treball públic i domèstic, ja que 
malgrat estar plenament inserit en 
l’esfera pública -trascendint així 
l’àmbit privat i familiar- no era 

pròpiament un treball remunerat, 
al mateix temps que presentava un 
característic biaix de domesticitat 
per la seva vinculació amb tasques 
tradicionalment assignades al rol 
socio-laboral femení . 

A organitzar el treball militant i so-
lidari a la Barceloneta es va dedi-
car la Soledad durant la guerra, ja 
que el barri era objectiu preferent 
dels bombardejos pel seu caràcter 
industrial i portuari. Dones com 
ella van haver d’improvisar refu-
gis contra els bombardejos, ajudar 

a les evacuacions i organitzar 
piquets de desenrunament, grups 
d’infermeres per a les primeres 
cures d’urgència als ferits o equips 

aleshores era perfectament cons-
cient de l’immens valor del treball 
femení a la reraguarda durant el 
conflicte, com va quedar palès 
en la impressió que li va produir 
la trobada amb les treballadores 
d’una fàbrica d’armes, que eren 
capaces de renunciar al got de llet 
que necessitaven per prescripció 

amb trilita- per a lliurar-lo als seus 

organitzada a l’empresa:

“Havien de treballar sense màs-
cares, necessàries a causa de 
les substàncies verinoses que 
produïen. També tenien dret a un 
got de llet diari per desintoxicar-
se. Però, en lloc de beure-se’l, el 
guardaven per als nens de la llar 
d’infants (no obstant, els homes, 
treballadors de la metal·lúrgia, 
van rebutjar treballar si les con-
dicions del menjar no milloraven. 
Molts homes s’enfaden quan em 
refereixo a aquesta feina en parti-
cular, però ho he vist tot això).

Ningú no em pot dir que això no 
és la veritat. Jo vaig viure tot 
això. Jo vaig anar a una fàbrica 
d’armes i vaig veure les dones 
amb el blanc dels ulls del color de 
gema d’ou… i la seva pell també 
era d’un groc fastigós. Estava 

els cartells que deien; “Llet per 
salvar els nens!”, i uns altres: 
“Companyes, no tenim màscares 
però els nostres companys neces-
siten armes!” A les dones sempre 
se les ha obligat per costum i edu-
cació a practicar l’abnegació. 
En aquest cas era tan exagerada 
que penso que quan es compara 
això amb el fet d’enfrontar-se a 
l’enemic, el valor del segon dis-
minueix”13).

En el mateix any 1936, 
la Soledad 

va ingressar a les 
Joventuts Socialis-
tes Unificades de 
Catalunya (JSUC)

12)Sobre el treball femení de reraguarda durant la guerra civil, veure els textos 
pioners d’ALCALDE, 1976; SCANLON, 1976; i BALBÁS, CABEZALI, CALLEJA 
i altres, 1988. Més recentment, entre altres molts treballs, NASH, 1989, 1995 
i 1999; i IGLESIAS, 1991.

13)Entrevista amb la Soledad Real, a MANGINI, 1997: 90-91.
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-
blica, la guerra civil va precipitar 
el naixement i desenvolupament 
d’associacions exclusivament 
femenines de diferent ideologia 
dedicades al treball militant, 
solidari i assistencial, com van 
ser els casos de l’agrupació de 
Dones Antifeixistes, d’inspiració 
comunista, i Dones Lliures, de 

el procés de fundació de Dones 
Antifeixistes, la Unió de Dones 

de Muchachas de Madrid, l’abril 

l’Aliança Nacional de la Dona 

grups catalans entre els que s’hi 
comptaven diversos sindicats i 
les seccions juvenils de partits 

-

negociacions prèvies impulsades 
per la joventut comunista amb la 
resta dels col·lectius, amb vistes 
a la seva fundació, van jugar 
un paper destacat la Margarida 
Abril, la Soledad Real i la Isabel 
Vicente . La principal repre-

si de l’Aliança va recaure en la 
Teresa Pàmies -responsable de la 

de l’any anterior- present ja en el 
míting fundacional del vint-i-cinc 
d’abril celebrat al Teatre Nou de 

-

la seva organització més dinàmica, 
però seguia el model “front de 
joventut” ampli i divers, comptant 
amb una base política més plural 
que altres aliances germanes com 
les Uniones de Muchachas de Ma-
drid i de Valencia. Presidida per 

el discurs de l’Aliança no només 
subratllava la unitat de totes les 
dones antifeixistes per guanyar la 
guerra, sinó també la preparació 
“del camí per a l’emancipació total 
de la dona”15)

així unes demandes d’accés al 
treball, formació i educació de les 
dones una mica més radicals que 
les de la Unió de Dones, la seva 
organització equivalent “adulta” 

No obstant, i en la línia de les orga-
nitzacions femenines esmentades 
més amunt, el discurs de l’Aliança 
es vertebrava essencialment en-
torn a l’eix de la priorització de 
l’esforç de guerra, i per tant de 
la tasca dels homes a la vanguar-
da i en el front -prèvia expulsió 
de les milicianes d’aquest per 
mitjà dels corresponents decrets 
governamentals- amb la qual 
cosa l’activitat de les dones a la 

-
nera pública i formal en un segon 

declarats d’emancipació feme-
nina adquireixen així validesa i 
legitimitat només en la mesura 
en què contribuïssin a aconseguir 

donant suport als combatents del 

les mares i dones adultes de Dones 

Antifeixistes, eren interpel·lades 
no en tant que individus autònoms 
sinó més aviat per la seva condició 

combatents: d’aquí que lluny de 
qüestionar la rígida diferenciació 
jeràrquica dels treballs al front i a 
la reraguarda, l’Aliança s’erigís en 
un dels seus nombrosos defensors 
i propagandistes.

seva edat, la Sole es va iniciar en 
l’escriptura periodística com un 
aspecte més de la seva militància. 

-
blicar diversos articles amb la seva 

discurs apuntat més amunt sobre el 
repartiment de rols socio-sexuals 
al front i la reraguarda:

“Si s’ha format l’Aliança entre les 
joves de les diferents organitza-
cions ha estat perquè hem vist la 
imperiosa necessitat de coordinar 
els nostres esforços per ajudar 
els herois combatents del front 
a guanyar la guerra. Nosaltres, 
les joves, tenim la responsabilitat 
de la reraguarda, igual que ells 
tenen la del front. Nosaltres som 
les que a les fàbriques i al camp 
hem de produir més i millor, les 
que no ens hem de queixar per la 
falta de subsistències, sinó que 
ens ho hem de prendre amb resig-
nació perquè, si mirem al nostre 
voltant, veurem com en totes les 
guerres capitalistes, el poble ha 

de defensar les nostres pròpies 

14)Sobre l’Aliança de la Dona Jove, veure el testimoni de les pròpies fundadores: 
REAL, ABRIL i VICENTE, 1991: 317-321, i també el treball d’en LÓPEZ DEL 
CASTILLO, 1991, que se serveix també d’informacions orals de les tres. Un 
il·lustratiu testimoni sobre la fundació i tasques de l’Aliança és el de la Teresa 
PÀMIES, 1974.

15)Com va quedar recollit a la resenya del míting fundacional publicada per Com-
panya, la revista de la UDC, 1 de maig del 1937.s

Soledad Real i Rafael García el dia de les seves noces (31-08-1936)
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govern, que es preocupa de les 
necessitats del poble i les atén dins 
de les possibilitats que té, que avui 
ningú ignora que són molt poques 
(...). No és aquesta solament la 
tasca que té l’Aliança, sinó que 
també volem que les joves obreres 
i camperoles, després de les dures 
jornades de treball, tinguin un lloc 
d’esbarjo on trobin tot allò que 

exemple la cultura i l’esport. No-
saltres, les joves catalanes, hem de 
demostrar que a l’hora que lluitem 
en el front de producció, camp o 
intel·lectualitat, som capaces de 

causa que defensem, perquè el 
dia que s’acabi la nostra guerra 
sabem que serà dura la càrrega 
que aquesta ens deixarà. Hem de 
ser exemple per a les joves de tot 
el món, per a què quan el feixisme 
internacional es llenci sobre un 
altre poble, les dones sàpiguen 
seguir l’exemple de les nostres 
heroïnes”16).

sensible a l’aspecte de la formació 
cultural i esportiva de les joves -en 
coherència amb la seva trajectòria 
en el club Avanti- queda també 

-
liol, un parell de mesos després:

“Quin caràcter li hem de donar 
a l’Aliança? El caràcter que se li 
ha de donar a l’Aliança és el d’un 
moviment ampli, plural, esportiu i 
d’atracció. Que els Casals siguin 
purament juvenils, que siguin els 
veritables Casals de les joves on 
no falti la seva escola, on puguin 
anar a aprendre a llegir i a es-
criure, on hi hagi una gran sala 

d’esbarjo amb tot tipus de jocs, 
com el ping-pong, els escacs, el 
billar, etc. Impulsar un moviment 
esportiu per mitjà de la cultura 
física, la gimnàstica, les excur-
sions, ja que fa falta que, per 
al propi desenvolupament dels 
seus òrgans, tinguin el seu espai 
per poder practicar l’atletisme, 
llançament de javelina, pes, disc, 
etc. D’aquesta manera podrem 
unir totes les dones”17). 

La Sole no només va saber com-
paginar les seves activitats a 
l’Aliança amb l’assumpció de 
responsabilitats més grans a les 

va esforçar de manera constant per 

seves companyes Margarita Abril, 

i Obdúlia Imbert”18). Mentrestant, 
les relacions amb el seu marit van 
anar empitjorant progressivament, 

-
mava a maltractar-la durant els 
seus permisos. A través dels seus 
testimonis, es nota que el procés 
de desenvolupament personal, cul-
tural i polític experimentat per la 
Sole durant la guerra contrastava 
cada vegada més amb la subjecció 
que pretenia imposar-li el seu ma-
rit, que en molt poc temps havia 
vist trastocats els papers de la 

el militant comunista que iniciava 

tres anys després la Sole ocupava 
llocs de més responsabilitat que 

i suscitant d’aquesta manera una 
certa gelosia política en el seu 

1938, en Rafael es va suïcidar en 
el front; la notícia va afectar tant 
la Soledad que va haver de ser 
internada en una casa de repòs a 

La seva tornada a l’activitat polí-
tica va coincidir amb els moments 

desesperada amb les seves com-

moments les dones havien subs-
tituït massivament en els càrrecs 
de responsabilitat política els seus 
companys, reclutats per al front 
a edats cada vegada més baixes: 

1938, comptava ja amb una dona 
a la secretaria general -Lourdes 

i-sis membres eren dones. La dada 
no pot menys que suscitar una 

i politització accelerada que havien 
assolit nombroses joves, a causa 
del propi desenvolupament de la 

16)Juliol, 11 de setembre del 1937, p. 10. 
17)Juliol, 20 de novembre del 1937, breu sense títol, p. 3. Hem localitzat un altre 

breu sense títol signat per la Soledad Real en el número del 13 de novembre 
del mateix any, p. 2, i una entrevista signada per “Lluïsa”, amb fotografía-
retrat de la Sole, en el del 26 de febrer del 1938, p. 4. 

18)CASTERÁS, 1977: 228-229.

elevar el seu nivell cultural i polí-
tic tant de manera autodidacta com 
preparant-se a l’escola de quadres 

-
caç treball d’organització al si del 
secretariat femení, i poc després, a 
primers d’agost, va ser elegida per 

Sole amb Rafael als 17 anys
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guerra, i això malgrat militar a or-
ganitzacions provistes d’un discurs 
més aviat tradicional pel que fa a 
les relacions entre homes i dones 
com eren l’Aliança i les mateixes 

la matriu de la reraguarda -espai 
d’importància secundària segons 
aquest mateix discurs tradicional, 
sempre menyspreat cara a la van-
guarda del front de combat- on van 
cristal·litzar tot tipus d’iniciatives 
d’educació i capacitació de dones 
que, més enllà de la seva aportació 
a l’esforç bèlic, contribuïen a la 
seva emancipació. Però la derrota 
republicana i l’adveniment del Nou 

-
baratar aquestes expectatives. 

La Soledad ens ha ofert una 
emotiva descripció dels últims 
esforços desplegats per les seves 

tancs franquistes baixaven pel ca-
rrer Muntaner i elles s’entossudien 
encara a aixecar barricades i for-

de Barcelona:

“Sortim, doncs, (de l’hotel Colón, 
seu del Comitè Executiu de les 

JSUC) per Barcelona per aixecar 
barricades i ens trobem amb uns 
piquets de dones amb el fusell a 
l’espatlla i construint barricades. 
 
La gent es llençava al carrer i 
assaltava les botigues i allò no hi 

havia qui ho aturés. Vam arribar 
al lloc on anàvem a obrir les ba-
rricades i vam començar a picar 
i aixecar llosetes i pedres, i om-
plíem sacs de sorra i amb els sacs 
i les pedres fèiem barricades.  

En això que passa una moto de la 
JSU cridant: JSU retirada, retira-
da, retirada. Vam agafar el piquet 
i ens vam anar retirant (...). 
 
Perquè la consigna era aquesta: 

que tenia els peus ensangonats, 
que duia com a mínim 48 hores 
sense menjar, i que estava defalli-
da. Però en aquell moment et juro 
que no m’importava la mort. S’han 
de viure determinats moments per 
comprendre que la vida no té cap 
valor. Perdo Barcelona, casa 
meva, la meva lluita. I recordo que 
de sobte tot el dolor i el cansament 
que duiem de tants dies i tantes 
nits sense dormir, sense menjar, 
tot em va sortir de sobte, no podia 
més.Jo recordo que encara por-
tava el pic i la pala, carregada a 
l’espatlla, i que anàvem baixant ja 
des de Pedralbes (...) i creuant el 
carrer de Muntaner em va sortir 
una dona que era el clàssic tipus 
de dona reaccionària, amb un vel 
posat, el missal a la mà i el rosari. 
Això en guerra no s’havia vist de 
cap manera. Em topo de nassos 
amb ella, i a mi em va semblar 
com una mòmia desenterrada. I 
quina cara de sorpresa posaria, 
que entre ella i jo es va crear un 
col·loqui, quina cosa tan estranya. 
Recordo que em va dir, referint-se 

portes a l’espatlla et pot perjudi-
car. Aleshores em vaig adonar que 
portava el pic i la pala carregats a 
l’espatlla i agafant-los, tan desfeta 
com arribava. Aleshores els vaig 
baixar i els vaig deixar anar, i 

vaig anar per tot el carrer de 
Muntaner avall, baixant, els tancs 
franquistes, coberts de branques, 
amb aquelles fletxes, aquelles 
coses! Ai!, jo no reaccionava. 
Recordo que unes camarades em 
van agafar i arrossegant-me em 
van fer baixar el carrer corrent. 
Real, Real, marxem!”19).

Indubtablement un dels records 
més sagnants que conservaria 
d’aquell final de guerra va ser 

frontera francesa, mentre l’aviació 
franquista metrallava de manera 
implacable les caravanes de des-
plaçats. Fins al darrer instant van 
estar dedicades les joves de la 

que exigia l’evacuació, preparant 
roba, menjar i allotjament per a 
la població civil i els combatents 

Figueres. Finalment, i havent-se 
dividit la família en el remolí de 
la fugida, la Sole va passar la fron-
tera junt amb algunes companyes 
de la joventut, amb les que va ser 
traslladada a un centre de refugiats 
a la Bretanya. Va ser allà on el 
primer d’abril del 1939 van poder 
escoltar a la ràdio el últim part mi-
litar del general Franco, informant 

de la guerra.

3. EXILI I LLUITA CLANDESTINA. 

Tenia vint-i-un anys la Soledad 
quan va travessar la frontera fran-
cesa junt amb el seu pare -del que 
es veuria separada posteriorment 

L’aviació 
franquista metrallava 

de manera implacable 
les caravanes 
de desplaçats

Les dones havien 
substituït massivament 
en els càrrecs de res-

ponsabilitat política els 
seus companys

19)GARCÍA, 1982: 63-64. En Quan érem Capitans, Teresa Pàmies esmenta “ la 
Soledad R.” ( la Soledad Real) en la seva rememoració del 26 de gener del 
1939 (PÀMIES, 1974: 152-153).
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mentre la seva mare i la seva 

seu testimoni, com també el de la 

Vicente -que va parir al camp de 
concentració sense més atenció 
mèdica que la improvisada per 
les seves companyes  - ens ha in-
format de les penoses condicions 
dels camps pels que van passar 
-La Pouligen, Moisdon de la Ri-
vière- així com de les pressions de 
les autoritats franceses per tal que 

Malauradament a la Bretanya es 
va frustrar una temptativa de fuga 
coordinada amb comunistes fran-
cesos -que sí que va donar resultat 
amb unes altres companyes com la 

i la Margarida Abril  - i l’octubre 

Mundial, el grup de refugiades 
en el que es trobava la Soledad 
va ser traslladat en direcció sud, 

conscient que el govern francès 
havia arribat a l’extrem no ja de 
persuadir els refugiats per a què 
tornessin al seu país -permetent 
l’entrada d’agents franquistes en 
els camps- sinó d’expulsar-los per 
la força, en aplicació del Decret 
Daladier sobre la Seguretat de 

preveient el que s’acostava, molts 
van optar per saltar dels trens i 
fugir, però que el seu grup va de-
cidir romandre unit principalment 
perquè la seva companya Isabel 

Vicente, amb un nadó nou nat, no 
estava en condicions d’escapar 
amb elles:

“La nostra preocupació més gran 
era la de seguir junts. Aquesta va 
ser una de les raons per la que no 
vam baixar del tren i vam fugir 
com molts van fer, perquè volíem 
seguir junts. Ens semblava que ens 
protegíem una mica, i a més, una 
camarada, la Isabel Vicente, duia 
una nena nou nada i, és clar, no 

podia córrer aventures amb aquella 
nena. La nena havia nascut sota 
circumstàncies molt tràgiques en 
el camp de concentració. I vam ser 
nosaltres les que la vam assistir i 
tot el camp hi havia participat. Els 
nois li havien fet un bressol amb 
trossos de fusta vella que hi havia 
per allà, nosaltres li havíem fet ro-
beta, havíem escalfat l’aigua i, ja de 
nit, havíem traslladat la Isabel, que 
s’havia posat a sagnar molt i a la 
que ningú no atenia, a l’infermeria 
del camp. L’infermeria estava molt 
retirada del nostre pavelló i els 
companys ens enllumenaven amb 
unes torxes i nosaltres anàvem en-
sopegant i portàvem la pobre Isabel 
sobre una taula de fusta. 
 
Vull dir-te que per totes aquestes 
coses no ens podíem separar, i 

vam decidir seguir junts, i afrontar 
junts tot el que vingués. 
 
Anàvem, no obstant, decidits a no 
baixar del tren de cap manera, i 
com que érem joves teníem encara 
bon humor i fèiem acudits. I les 

podeu riure?”22).

Finalment, el primer de novembre 
del 1939 els gendarmes francesos 
van lliurar els refugiats a les au-
toritats franquistes de la frontera 

-

havien decidit col·lectivament fer 

moment:

“El dia 1 de novembre entràvem a 
Espanya i els encarregats d’aquesta 
operació d’entrar la gent van ser 
les tropes del Terç francès (Legió 

i entrant, i nosaltres dèiem: què 
fem? I aleshores vam dir: doncs per 
a què ens disparin un tret, que ens 
el tirin aquí, però no hi vam entrar. 
I ens vam anar quedant allà asse-
gudets, tots els joves de divuit, vint, 

al migdia, ja no hi quedàvem més 
que nosaltres. Aleshores arriben 
els nens del Terç i, a culatades i 

d’Endaia i allà ens llencem a terra 
i el que em portava a mi, en llençar-
me jo a terra, es va quedar amb la 
màniga del meu abric a la mà. Hi 
ha un record molt viu, una imatge 
molt gravada, i és que al davant, a 
la part espanyola, hi havia com una 
tanca i unes escales per les que es 
pujava a la part del poble, i allà hi 
havia un sacerdot, amb un panxot, 
que es petava de riure. Imagina’t tu 
quina por veure darrere la tanca 
tota una colla de capellans, i un 
grup de la Guàrdia Civil i un grup 
de boines vermelles. Com que ens 
havíem llençat a terra ens entraven 
arrossegant, ens anaven entaforant 

Nosaltres anàvem en-
sopegant i portàvem 
la pobre Isabel sobre 

una taula de fusta

20)Isabel Vicente García va descriure el part de la seva filla Núria i les seves vicissi-
tuds posteriors en la llarga entrevista recollida a CUEVAS, 2004: 545-557; en un 
article propi: VICENTE, 1989; i en la comunicació escrita recollida a DI FEBO, 
1979: 66-67. Amb anterioritat ho va fer en un text en català publicat a Mèxic: VI-
CENTE: 1976a; i en un altre article-testimoni també en català (1976b). Sobre la 
seva figura, veure també la pàgina web presodelescorts.org (2006), dedicada 
a la presó provincial barcelonina de Les Corts, de l’Associació per la Cultura i 
la Memòria de Catalunya ( http://www.presodelescorts.org/es/node/192).

21)Maria Salvo, companya de la Soledad a les JSUC, esmenta la fuga de la Lo-
urdes Giménez, la Pilar Azuaga i la Margarida Abril en testimoni recollit per 
VINYES, 2004: 50.

22)GARCÍA, 1982: 77.
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a empentes i els espanyols obrien 
la tanca”23). 

Després d’una breu estada amb 
uns familiars a València, treballant 
primer d’assistenta i poc després en 
un taller de costura, la Soledad va 
decidir tornar a Barcelona malgrat 
el perill que suposava per a la seva 
seguretat, i va tornar a instal·lar-se 
al barri de la Barceloneta, en un pis 
contigu al de la seva mare, al carrer 

temps es van mudar amb ella dues 

Isabel Imbert -germana de l’Obdúlia 

tres es van incorporar a la lluita 
antifranquista en ple procés de re-

de la III Internacional que després 
de la derrota republicana havia optat 
per quedar-se al país per organitzar 

l’Antonio Pardinilla, i que tenia el 
suport fonamentalment de militants 
de les joventuts, dones joves en gran 

butlletí clandestí . 

Barceloneta no va trigar a fun-
cionar com a centre de reunió 
de la comissió executiva i de la 

clandestinitat tant en l’expedient 
policial de la Soledad com en 
posteriors informes del partit. 

més jove que ella, amb qui va 
establir una breu i intensa relació 
que recordaria amb immens afecte 
durant la resta de la seva vida:

“En aquest moment tan terri-
ble de detencions, de saques, 
d’afusellaments, de tortures, 
l’amor d’en Fornells era l’única 
felicitat, l’únic petit raig de sol. En 
aquell moment tan depriment que 
vivíem jo m’aferrava a l’afecte, al 
petó, a la carícia”25).

-
composició del partit a l’interior, 
les detencions es produïen contí-
nuament a causa de la feblesa de les 
embrionàries estructures que es con-

-

a la direcció de l’Assa i en Pardinilla, 
havia estat desarticulat a principis 

responsable, l’Alejandro Matos 

a la Prefectura Superior de Policia, 

una bona part dels detinguts en aque-
lla caiguda eren dones, entre elles la 
Isabel Vicente, la Maria Domènech, 

Antònia i Teresa Hernández -
gon grup va ser desmantellat l’agost 

-
lona i quatre a Madrid- entre elles la 
Soledad i les seves dues companyes 
de pis, que van ser detingudes al seu 

Sole ha descrit les seves tortures i 
vexacions que havia patit a la Via 
Laietana, junt amb la Isabel Imbert i 

-
ven a suportar els interrogatoris sense 
delatar ningú ni oferir pistes sobre les 
seves activitats:

“L’arribada a la prefectura de 
policia de la Via Laietana és una 

23)GARCÍA, 1982: 78. A més de la Isabel Vicente, -que recorda la imatge del guàr-
dia francès amb la màniga de l’abric de la Soledad a la mà (CUEVAS, 2004: 
547)- el testimoni d’una altra companya de les JSUC, la Maria Salvo, evoca 
també l’episodi de l’expulsió per la força a Irun i la resistència passiva oferta 
per les joves de les JSUC (CUEVAS, 2004: 410). Sobre la trajectòria de la Ma-
ria Salvo, veure VINYES, 2004, i la pàgina dedicada a la web presodelescorts 
(http://www.presodelescorts.org/es/node/225).

24)Veure al respecte l’estudi d’en MARTÍN RAMOS, 2002.
25)GARCÍA, 1982: 90.
27)Amb totes elles coincidiria posteriorment la Soledad Real a la presó provin-

cial de Les Corts. La Teresa Hernández va descriure a la Tomasa Cuevas 
l’assassinat d’en Matos a la prefectura, que ella mateixa va presenciar 
(CUEVAS, 2004: 567). En Martín Ramos ha comparat el seu testimoni amb 
l’informe del comissari Quintela, que coincideix en el fonamental: el tret per 
l’esquena que va rebre d’un policia (MARTÍN RAMOS, 2002: 155). El testimoni 
de l’Antònia Hernández està disponible a la web presodelescorts.org (http://
www.presodelescorts.org/ca/node/265). La història de la Maria Domènech 
està recollida en el treball de GALOFRÉ, 2004: 30-35. 

Des d’allà, i treballant cada una 

-

de Barcelona- les tres companyes 
van participar en l’esforç de re-
compondre el partit i les joventuts 
amb la varietat de tasques que això 
comportava: visites a antics mili-
tants, fundació de nuclis a barris, 
peticions d’ajut per als internats a 
camps de concentració i presons, 
elaboració, impressió i distribució 

aquella feina va ser quan la Sole 

Josep Fornells
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altra sacsejada que el cos et dóna. 
Et vas acostant al cara a cara de 
la teva capacitat per afrontar del 
que en saps teòricament però ara 
és l’hora de la veritat. Aquella nit 
no hi ha interrogatoris, tenen molta 
feina amb l’estudi del papereig que 
han trobat a casa. És el 25 d’agost 
quan comencen els interrogatoris 
i comencen per la Isabel Imbert, a 
la que han bastonejat de tal ma-
nera que quan baixa a les cel·les 
on ens van ingressar quan vam 
arribar sembla una vella decrèpita. 
L’efecte que em causa és horrorós, 
però no vull deixar-me vèncer per 
aquesta por que m’anul·laria da-
vant dels meus enemics. Veig que 
treuen la Clara Pueyo per anar a 
declarar i que darrere hi aniré jo, 
i així em criden i em pugen a una 
sala fosca tot i que són les dotze 

estan tancats, per això està mal 
il·luminada amb llum elèctric. La 
primera que veig és la Clara a 
terra feta un nyap i dos senyors 
amb uns fuets curts a la mà. Per 
a què explicar la por que vaig 
sentir, i em vaig dir: ara s’ha de 
ser valent, i vaig sentir que les 
cames se’m doblegaven. Suposo 

aquest pànic. Les preguntes totes 
giraven al voltant del què sabies, 
a qui veies, qui visitava la casa, 
quina era la meva tasca en el 
Comitè Central. Ja m’havia fet el 
propòsit de no saber res de res i 
pensava, mentre em pegaven, per 
això no els dono cap pista. Nego 
de forma enèrgica el meu contacte 
amb el partit. Com que no aporto 
res de nou que permeti fer més de-
tencions, comença l’interrogatori 
amb els fuets. Abans de començar 
a pegar-me em van fer presenciar 
una sobirana pallissa a la Clara 
(...). Els fuets pujaven i baixaven 
sobre el meu cos de forma rítmica 

però amb fúria. Com que es can-
saven s’alternaven de dos en dos. 
L’última part la van acabar pujant 
al damunt del meu cos estès a terra. 
Gran és el dolor però més gran és 
la humiliació quan em diuen que 
m’aixequi. No em puc moure, però 

davant l’amenaça de si en vull més, 
m’incorporo. Tota la meva roba 
està alçada i el drap higiènic que 
portava, tenia el període, estava 
tirat al mig de la casa. Em vaig 
ajupir per agafar-lo i vaig haver 
d’aixecar-me la roba per tornar a 
posar-me’l. És aleshores quan des-
cobreixo que al fons de l’habitació 
hi ha asseguts un grup de joves, 
tots molt ben vestits, que contem-
plaven l’actuació dels veterans, 
la qual cosa em deixa encara més 
humiliada. Aquests eren els futurs 
torturadors”28).

una sinistra fama els policies Polo, 

i ja es començaven a utilitzar 
els electrodes com a mètode de 
tortura: una innovació alemanya 
possibilitada per l’estret contacte 
mantingut entre la policia fran-

determinat la Soledad va arribar a 
notar la presència de diversos poli-
cies joves presenciant en un segon 
pla el seu interrogatori, un detall 
que il·lustra el grau de sistemati-
citat i d’institucionalització de què 
gaudien les tècniques de tortura 

aquell moment vint-i-quatre anys, 

5. LES PRESONS DE DONES.

“La presó no ha estat igual per 
a tothom”. Llençant una mirada 
retrospectiva sobre els setze 
anys passats a diverses presons 
de la Península, la Soledad va 
intentar descriure amb aques-
ta frase l’increïble factor de 
diferenciació en les diverses 
experiències carceràries que va 
suposar l’ajut material i moral 
de familiars i amics, en forma 
de visites i recepció de paquets 
i de cartes: això és, l’ambient 
socioeconòmic i familiar de cada 

aspecte la Sole no va ser una 
de les més afortunades, a causa 
de les penalitats econòmiques 
que la seva família, com tantes 
altres, va passar durant els di-
fícils anys de la postguerra. Va 
ser la seva mare, tan descregu-
da políticament durant l’etapa 
anterior, la que va haver de fer 
el colossal esforç de mantenir 
la seva família, patir en carn 
pròpia la repressió policial -per 

arreglar-se-les com bonament va 
poder per atendre la Soledad a la 
presó. Pocs i exigus paquets va 
rebre la Sole de l’exterior, i pel 
que fa a les visites, resulta fàcil 
imaginar-se les dificultats -o 
més aviat la impossibilitat- que 
una mare resident a Barcelona 

-
laga o a Segovia, amb l’obstacle 
afegit del control imposat per 
l’estat franquista als moviments 
dels seus ciutadans pel territori 

del familiar del pres- que tindria 
ocasió de patir també la mateixa 

condemna, es trobés en la ne-
cessitat de visitar i d’atendre 

28)Fragment de les memòries manuscrites i inèdites de la Soledad Real llegit du-
rant l’entrevista del 15 de juliol del 1999, amb la María José Sanz, en Josemi 
Lorenzo i en Fernando Hernández. 

L’arribada 
a la prefectura de po-
licia de la Via Laietana 
és una altra sacsejada 

que el cos et dóna
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el seu segon marit quan va ser 
novament empresonat a la presó 
masculina de Burgos. 

No obstant, és possible també atri-

citada de la Soledad, en aquesta 
ocasió en forma de diferenciació 
genèrica:: l’experiència de la pre-
só tampoc no va ser igual per als 
homes i les dones. Una primera 
mirada sobre aquest afer ens des-
cobreix, a través de les múltiples 
experiències testimoniades, una 
situació de greuge comparatiu 
entre la informació i assistència 
dedicada pel partit a les preses i 
la facilitada als presos
lloc, aquesta situació ha tingut 

que, amb posterioritat, s’han anat 
ocupant de documentar la repres-
sió dels militants antifranquistes. 

n’hi hauria prou amb comprovar 
l’escassetat de testimonis feme-
nins en una obra tan emblemàti-
ca com el Libro Blanco de las 

o militants antifranquistes homes 
amb la corresponent de dones 

repressió30). 

L’experiència masculina de la 
presó i, en general, de la repressió 

patida durant el règim d’en Fran-
co, ha gaudit de molta més atenció 

molt recents- que la protagonizada 
per les seves companyes, que ha 
tendit a opacar-se en la memòria 

i tot en la de les seves pròpies 
organitzacions polítiques. Aques-

ta experiència femenina hauria 
ensopegat, doncs, no només amb 
el mur de silenci imposat pel 
règim franquista -que segons la 

forma particular sobre les dones 
en funció de les pròpies connota-
cions del règim-, sinó també amb 
un altre de semblant aixecat pels 
seus mateixos companys de lluita. 
Pel que fa a la resta, no és possible 
deixar d’observar que el que hem 

femenina de la repressió política 
s’estén a l’experiència femenina 
de la política en general. Així s’ha 
pogut constatar, a través dels tes-
timonis de la Soledad Real, en la 
divisió socio-sexual de les tasques 
a realitzar al si del grup Avanti, per 

guerra. També es podria dir això 
del gran pes de les dones en la 
reorganització dels grups polítics 
durant la immediata postguerra, 
una participació que amb massa 
freqüència ha estat ignorada en 

en correspondència amb la seva 
gairebé nul·la presència en els 
màxims llocs dirigents. 

Després d’haver viscut de manera 
directa totes aquestes situacions, 
va ser en un espai exclusivament 
femení -setze anys repartits en set 
presons de dones, algunes més 
si comptem aquelles en les que 
hi va estar de passada durant les 
conduccions- on la Soledad va 
poder finalment adquirir plena 
conciència de l’especificitat i 
del valor de l’experiència de les 
dones, tant en la política com en 
tots els altres àmbits de la vida. 
Segons el seu propi testimoni, 
només després del seu pas per la 
presó va decidir que, per damunt 
de tot, la seva lluita havia de ser 
per les dones, sense renunciar de 
cap manera al seu ideari comunis-
ta, sinó perseguint més aviat una 
síntesi, una forma de conciliació 
entre ambdós. La presó de dones 

La Soledad va poder 
finalment adquirir 

plena conciència de 
l’especificitat i del va-
lor de l’experiència de 

les dones

29)Alguns testimonis són especialment significatius. En l’Informe sobre el Penal 
de Segovia signat per la Felisa Arranz, la Paquita Molina, la Paz Azzati, la Car-
men Machat i l’Emilia Recio, de l’agost del 1948, es diu que en no disposar 
de cap material teòric del partit, els cursets de capacitació es realitzaven a 
partir dels coneixements d’algunes companyes. La situació era descrita en 
termes d’ “abandonament” tant material com polític (Arxiu Històric del PCE, 
AHPCE. Repressió Franquista. Annexos. Jacq. 46).

30)Sobre la desigual proporció de testimonis de dones sobre la repressió fran-
quista en comparació amb els masculins, veure MANGINI, 1997: 117-119, i 
HERNÁNDEZ HOLGADO, 2003: 29; i 2006a: 708, n. 2. Curiosament, la ree-
dició de determinades obres memorialístiques femenines, però sobretot la 
recent atenció del món editorial literari i cinematogràfic a la repressió fe-
menina sota el franquisme, en forma de novel·les i pel·lícules, ha suscitat 
el miratge, estès fins i tot entre alguns investigadors, d’una “atenció més 
gran que les dones han dedicat a la memòria de la seva reclusió, per so-
bre del col·lectiu masculí” (FEIXA i AGUSTÍ, 2003: 203). En Ricard Vinyes ha 
abundat en la mateixa tesi mantenint que “elles (les preses] van començar 
a reflexionar sobre la seva presó i els camins que les van dur cap a ella molt 
abans i en una quantitat més gran que els homes” (VINYES, 2004: 35). Si es 
tracta de memòries escrites, l’única dada possible de quantificar amb certa 
exactitud, n’hi ha prou amb una ullada a les entrades de llibres de memòries 
i de testimonis masculins i femenins de les principals biblioteques per com-
provar la immensa majoria dels primers, lògic efecte del tradicional accés 
privilegiat dels homes a l’escriptura. El perniciós efecte d’aquesta curiosa 
il·lusió òptica consisteix precisament en l’escamoteig del biaix patriarcal de 
la realitat socio-històrica que ho explica. Si per una banda ha estat tradicio-
nalment menor la xifra de dones el suficientment formades com per escriure 
les seves vivències -no diguem ja publicar-les, pels contactes socials que 
això comporta-, la triple estigmatització de la “dona, roja i ex-presa” durant 
el franquisme ha aixecat barreres gairebé insuperables a la seva voluntat 
d’explicar i transmetre les seves experiències. 
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va representar l’espai de trobada 

poder analitzar les seves vivències 
anteriors -amb el desplegament 
d’activitats femenines durant la 
guerra, que sempre recordaria de 
manera especial- i avaluar-les ade-
quadament a la llum de les expe-
riències de les seves companyes: 
des de les joves mares tancades 

grans represaliades, passant per les 
dones camperoles dels guerrillers 
dels anys quaranta. La presó de 
dones va servir així d’espai ma-
tricial d’una conciència feminista 
que, enfortida posteriorment amb 
la seva experiència com a dona 
de pres i amb la seva participació 
en associacions exclusivament 
femenines, l’acompanyaria durant 
tota la seva vida. 

5.1. LES CORTS (BARCELONA).

Després de vint-i-vuit dies als 
calabossos de la Via Laietana, la 
Soledad va ser enviada junt amb 
les companyes del seu expedient 
a la presó provincial habilitada a 

-

31). Regentada per 
les monges de l’orde francesa de 
Sant Vicenç de Paül, el convent-

excepció: una gran part de les pre-

sons de dones de l’època franquista 
-

siàstics condicionats per al seu ús 

Santander, Segovia, Amorebieta- 
i les monges de diferents ordes 

-
, Filles del Bon 

Pastor- duien a terme un important 

establiments penitenciaris d’origen 
no conventual com la famosa i 
superpoblada presó madrilenya de 

la resta de les presons franquistes, 
tampoc no eren excepcionals les 
condicions de vida i habitabilitat 

infecte, causa freqüent de trastorns 
i malalties intestinals entre les re-
cluses, l’amuntegament era el tret 

més notable de la presó, situació 
agreujada pel seu caràcter de pre-
só de passada33). La Sole recorda 

“una vida de pati i de treball”, on 
les preses dedicaven la major part 
del temps a realitzar labors de cos-
tura que els seus familiars venien al 
carrer, i el producte del qual servia 
tant per comprar menjar o roba per 
a les mateixes recluses com per 
ajudar les seves famílies.

-
na” constituïa un interessant mo-
del cel·lular d’organització i ajuda 
mútua de les preses polítiques que 
comportava una estreta relació 
entre els nivells polític i perso-

entre companyes, la “família” 
nomenava per torns una “mare” 
que ostentava diverses funcions: 
des del repartiment del menjar i 
dels articles -llibres, paper i tots 
els estris per escriure, utensilis 
per a la neteja personal- adquirits 
a partir de la contribució de cada 

amb unes altres companyes o 
amb recluses d’altres partits. 
La “comuna” servia a més com 
a organisme compensador de 
les contrastades situacions que 
s’acostumaven a produir entre la 
reclusió, acollint al seu si les com-

31)Sobre la presó provincial de Les Corts, veure VINYES, 2001; ASSOCIACIÓ PER 
LA CULTURA I LA MEMÒRIA DE CATALUNYA (ACMe), 2007; HERNÁNDEZ 
HOLGADO, 2008 i 2009; i la pàgina web presodelescorts.org, 2006. En rea-
litat, l’asil del Bon Consell va ser habilitat com a presó per la Generalitat 
catalana el 1936, tot i que amb unes condicions d’habitabilitat molt millors 
que les que tindria com a presó provincial franquista, com a mínim en els 
primers anys de postguerra. La diferència és la que hi ha entre les prop de 
sis-centes recluses del maig del 1938, i les més de 1.700 de l‘estiu del 1939, 
en un edifici amb una capacitat per a unes cent cinquanta persones (HER-
NÁNDEZ HOLGADO, 2009). 

32)L’orde de les Creuades va ser creada durant la guerra especialment per ocu-
par-se d’activitats de reeducació a les presons de dones. Encara el 1978 
seguien dirigint la presó barcelonina de La Trinitat; veure DI FEBO, 1979, i 
SUÀREZ, 1976. Segons la Memòria del Patronat Central de la Mare de Déu 
de la Mercè per a la Redempció de Penes pel Treball del 1940, en aquest any 
van treballar 342 monges repartides en unes quaranta presons. 

 33)Segons els llibres conservats de la presó, el 17 d’agost del 1939 hi havia 1.763 
dones i 44 nens registrats (Arxiu Nacional de Catalunya, ANC. Fons 200 Cen-
tre Penitenciari de Dones. Llibre d’altes i baixes. 1939).

En la presó de Malaga al 1946
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panyes més desafavorides, com les 

seu càrrec a la presó. Indubtable-
ment era aquest darrer col·lectiu el 
que en pitjor situació es trobava, 
tal i com testimonien de manera 
unànime tots els testimonis de les 
ex-preses: no en va eren els nens 
les víctimes més febles de les pe-
noses condicions d’alimentació i 
higiene carceràries, registrant uns 
altíssims índexos de mortalitat:

“Les que pitjor s’ho passaven eren 

tenien nens, fossin de delicte comú 
o polítiques, anaven a les presons 
amb els nens. D’aquesta manera 
les mares tenien aquesta doble 
lluita d’haver de sobreviure amb 

del ranxo i el pa de munició, o 
vendre’l per comprar sabó i rentar 
la robeta. Aleshores, entre que no 
hi havia mitjans d’higiene, entre 
que els vàters estaven contínua-
ment embussats i entre les xinxes, 
allò feia una pudor brutal.
 
Vull dir que era una vida misèrri-
ma i que les mares tenien molts 
més problemes que nosaltres, ja 
que els nens només si estaven 
malalts tenien doble racció o rac-
ció especial. Però malalt diagnos-
ticat pel metge, perquè en realitat 
amb la fam que allà es passava, 
allà de malalts ho eren tots”34). 

Les “famílies”, per altra ban-
da, en tant que unitats mínimes 

d’organització política possibili-
taven des de la base l’articulació 
de protestes col·lectives davant 
de la presó, com va ser el cas de 

per aquells temps en protesta per 
l’escassetat del ranxo -un dels pri-
mers de tot el país- i que va acabar 
amb la satisfacció de les demandes 
presentades:

“La primera plantada carcerària 
que es va produir a Espanya la 
vam fer nosaltres a Barcelona a 
causa de l’escassíssim menjar. 
Havien començat a donar-nos, 
perquè feia molta calor, a la nit, 
en lloc de sopa una amanida, i el 
primer dia, doncs bé, no és que fos 
gran cosa, però hi havia alguna 
cosa per menjar. Però arriben el 
segon i el tercer dia i és que eren 
una fulla d’enciam i un tall de 
tomàquet que no n’hi havia ni per 
sucar-hi la llengua, i aleshores ens 
vam formar al pati i ens vam negar 
a agafar els plats, i vam dir que 
vingués el director i que ho veiés. 
Vull reivindicar això perquè va ser 
la primera plantada a les presons 
i perquè les actituds rebels de les 
dones o s’han silenciat o s’han 
passat per alt, i és injust. 
 
Ens van tenir formades al pati i les 
monges espantades ens amenaça-
ven. I el director en un acte públic 
i nosaltres tres hores amb el platet 
a la mà. Va arribar el director: què 
passa aquí?, va cridar. Després va 
ordenar que se’ns donés una llauna 
de sardines per cada dues”35).

Duia la Soledad quatre o cinc 

Fornells va anar a visitar-la, amb 
un greu risc per a la seva segu-
retat. Però a començaments del 

comissaria de la Via Laietana; en 
aquells moments, amb vint anys 
d’edat, ostentava el càrrec de se-

“En aquests dies va entrar una ca-
marada que havia estat detinguda 
amb ell i em va dir la veritat: que 
l’havien matat a pallisses. És a dir, 
que el van detenir com avui a les tres 
de la tarda i al dia següent a les onze 
el va ingressar la policia cadàver, 
com si hagués estat un accident, a 
l’hospital. És a dir, el van portar al 
dipòsit com a un accident (...).
 
Jo no sé com no em vaig tornar 
boja. Imagina’t tu, amb el desgra-
ciada que havia estat jo amb el meu 
primer marit, amb el que jo havia 
patit amb ell, i aquest ho havia 
estat tot per a mi. Era sa, bonic, 
revolucionari, intel·ligent, net i era 
el meu suport a la presó”36). 

L’impacte que la notícia va causar 
en la Sole va ser brutal, i va haver 
de suportar-ho junt amb la constant 
preocupació per la seva mare, que 
seguia resistint els maltractaments 
físics i verbals que periòdicament 
rebia de la policia sense delatar 

clandestins amb els companys de 

seves companyes d’expedient eren 

estat detingudes a Madrid-, l’abril 

tribunal especial de Repressió de 

a prendre’ls-hi declaració i rematar 
la instrucció de la causa. 

Per cert que l’examen de la causa 

34)GARCÍA, 1982: 101. Els testimonis del patiment de les preses-mares amb els 
seus fills són múltiples. Veure pel que fa a això els estudis de VINYES, 2002; i 
VINYES, ARMENGOU i BELIS, 2002.

35)GARCÍA, 1982: 114-115. Hi ha diverses opinions sobre quina va ser la prime-
ra plantada carcerària femenina de la postguerra. Segons relata la Tomasa 
Cuevas a partir de diversos testimonis, la primera iniciativa de vaga de fam 
protagonitzada per preses es va produir a la presó d’Amorebieta, el 1940, 
seguida d’una altra el 1942 (CUEVAS, 2004: 405).

36)GARCÍA, 1982: 111-112 Una carta signada pel camarada “Enrique” -Vicente 
Peñarroya- amb data de vuit de setembre del 1942 relata la detenció i assas-
sinat d’en Josep Fornells, secretari general de les JSUC a l’interior (AHPCE. 
Organització Catalana. Jacq. 277). L’episodi apareix recollit a HEINE, 1983: 
196, i MARTÍN RAMOS, 2002: 169-170. 
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fa relativament poc, revela inte-
ressants detalls que il·luminen 

-
ció davant del jutge De la Iglesia, 

la Soledad es va defensar de les 
acusacions negant la seva partici-

ningú i procurant exculpar la seva 
mare, que havia estat esmentada 
en la documentació emparada. 

avalar la seva conducta, la Sole 
va citar els seus caps, que no la 
van defraudar: en Francisco Rius, 
en el taller del qual va ingressar 
com a aprenenta en la confecció 
de roba infantil el novembre del 

per a qui havia treballat com a 

i la Maria de Valverde, en la casa 
del carrer Berga de la qual va 
anar a cosir diverses vegades per 

impressionant de solidaritat sigui 
el dels seus propis veïns de la casa 

“Que la Soledad Real López, de 

Soledad amb domicili en el pis 4rt 
2a de la mateixa casa habitada per 
nosaltres, és una noia coneguda per 
tots des de la seva infantesa, havent 
estat sempre el seu comportament 
excel·lent i exemplar, tant en la seva 
infantesa com en la seva joventut, 
observant-se en ella la seva màxima 
preocupació en l’ajut als seus pares 
i a la família, havent treballat des de 
petita com a aprenenta de modista 
arribant l’any 1935 a obtenir el 
títol i a treballar pel seu compte en 
el seu mateix domicili en què es va 
establir”.

Ni una sola menció a les seves 
activitats durant la Segona Repú-
blica i la guerra, per les que havia 
estat de sobres coneguda al barri: 
l’aval el signaven disset veïns i 
una veïna. Però la documentació 
emparada, tant en el mateix domi-
cili de la Barceloneta com en altres 
-fruit de detencions posteriors- era 
aclaparadora. D’aquí que el jutge 
instructor conclogués, rotund:

“RESULTANT: Que de l’actuat 
apareix que la SOLEDAD REAL 
LOPEZ des de la seva joventut, va 
ser simpatizant del partit comunis-
ta, simpatia que es va accentuar 

durant el període roig en el que 
va pertànyer al Casal del Partit 

Barceloneta: actuació no jutjada. 

Que en unió d’unes altres dues 
encartades tenien una mena de 
taller col·lectiu anomenat “El Oa-

partit comunista al que hi anaven 
els responsables d’aquest i amb 
els que es relacionava, resultant 
que cooperava activament en la 
reorganització de les J.S.U. de 
Catalunya, sent element molt des-
tacat d’elles, estant en relacions 

37). 

Diversos mesos després, l’agost 

companyes d’expedient eren con-
duïdes a la presó madrilenya de 
Ventas, amb vistes a la celebració 
del corresponent consell de guerra, 
sota l’acusació formal d’un delicte 

38).

5.2. VENTAS (MADRID)

Després d’una breu escala a la pre-
só saragossana de Torrero -la més 
espantosa de les que va conèixer, 
per les condicions en què estaven 
els nens39)- la Soledad va arribar a 
la presó central de Ventas l’estiu 

-
sons durant la II República, amb 
una capacitat màxima per a cinc-
centes recluses -en el marc d’un 

de la dona presa- el 1939 Ventas 
havia arribat a allotjar entre 9.000 

di Febo
mil, segons testimonis recollits per 

com aquestes només resulten ex-
plicables per la gran extensió que 
va adquirir la repressió franquista 
entre les dones, ja que als motius 
habituals de detenció se n’hi 

37)Causa 27.917, depositada en l’Arxiu del Tribunal Territorial Primer de Madrid 
(ATTPM), folis 978-987.

38)El trasllat a Madrid dels expedientats va anar precedit per l’escàndol de la fuga 
de cinc dels principals dirigents del PSUC encausats –l’Assa, en Pardinilla, 
en Donaire i l’Olaya, de la Presó Model de Barcelona; i la Clara Pueyo, de 
Les Corts- realitzada el juny del 1943, amb ordres d’alliberament falsificades. 
Sobre aquesta fuga i les seve s conseqüències, veure MARTÍN RAMOS, 2002: 
196-200. El cervell del pla va ser l’Albert Assa, sobre qui els seus propis 
companys de partit -encapçalat per en Vicente Peñarroya, “Enrique”- van 
projectar sospites injustificades de col·laboració amb la policia, a causa de 
la perfecta execució de l’operatiu. L’Albert Assa –“Casandra”- es va defen-
sar d’aquestes sospites en el seu document “Informe de Casandra (Aza, “El 
Turco”) a la màxima direcció dels forners catalans” (AHPCE. Organitza ció 
catalana. Jacqs. 278-279). Alguns dels activistes que es van quedar a la pre-
só van arribar a compartir aquesta actitud de desconfiança, com es dedueix 
de les referències de la mateixa Soledad Real a l’Assa -“El Turco”- i Pardinilla 
a GARCÍA, 1982: 88, 112 i 113. Igual que passava amb l’agent de la III Inter-
nacional, Heriberto Quiñones, l’Assa seria injustament acusat per la direcció 
del PCE-PSUC a l’exterior d’“agent provocador” al servei de l’Intelligent Ser-
vice: sobre la figura d’en Quiñones, veure MORÁN, 1986, i GINARD I FÈRON, 
2000.

39)GARCÍA, 1982: 118. Sobre la presó de Torrero, des de la seva creació fins l’any 
39, veure HEREDIA URZÁIZ, 2005.

40)DI FEBO, 1979: 28.
41)Com per exemple el de la Clotilde Alonso, a CUEVAS, 2004: 713. Sobre la presó 

franquista de Ventas, veure DI FEBO, 1979, i HERNÁNDEZ HOLGADO, 2003.
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indirecte: la senzilla condició de 

de perseguit polític. De fet, era una 
pràctica comú la detenció i empre-
sonament, en qualitat d’ostatges, 
dels familiars propers d’aquells 
antifranquistes que encara no ha-
vien pogut ser agafats. 

ingressar a Ventas, la quantitat de 
preses havia minvat sensiblement 

-
tant, tot i que el caos dels primers 
moments havia remès una mica 
amb la creació de departaments 

galeria i soterrani de penades a 
mort, trasllat de joves mares a la 
nova presó de mares lactants-, les 
condicions de vida amb prou fei-
nes havien experimentat millores, 
mentre que la vigilància s’havia 

-

les monges -encapçalades per la 

“La Alemana”- havien imposat un 
règim quarterari a base de severs 
càstigs i una mòrbida passió per la 

-
ses en graus i categories -perilloses, 
inadaptades, recuperables- segons 
el conegut lema d’en Máximo 

general de presons: “disciplina de 
caserna, serietat de banc, caritat de 
convent” . Però si la disciplina era 
exercitada de manera abusiva, no 
podia dir-se el mateix de la caritat. 

-
bar a ser executades prop de vui-
tanta preses de la presó de Ventas 
a les tàpies exteriors del cementiri 

. 

També va evocar la Soledad en els 
seus testimonis orals un fet concret 
del que no va arribar a ser testi-
moni, per haver-se produït amb 
anterioritat a la seva arribada a la 

una d’elles la van vestir, que no es 
podia vestir. Tenia rapat el cabell. 
Era molt bonica la noia, la nena, 
disset anys. La van ajudar a vestir-
se i, com que deien a la presó que 

42)DOÑA, 1978: 175.
43)D’un total de 2.663 entre els anys 1939 i 1944, tan sols al cementeri de l’Almudena, 

segons els registres estudiats per NUÑEZ i ROJAS, 1997, deixant apart uns al-
tres llocs d’execució de la província, com Getafe -amb 21 executats- estudiat 
per SÁNCHEZ DEL POZO, 2006; Alcalá de Henares o San Lorenzo del Escorial 
(veure llistats a la pàgina web Memoria y Libertad: http://www.memoriayliber-
tad.org/). Sobre les preses de Ventas que van ser executades entre el 1939 i el 
1943, veure el llistat a HERNÁNDEZ HOLGADO, 2003: 337-347.

presó de Ventas: l’afusellament 
de tretze joves recluses, en la seva 

Trece Rosas o Las Menores- el 5 
d’agost del 1939:

“Estaven les tretze menors repar-
tides per diverses galeries i era 
terrible sentir les claus, perquè 
ningú no sabia a per qui anaven. 
I a totes les que estaven penades 
se les havia d‘agafar per a què no 
es donessin cops contra el terra. 
Perquè queien, o d’un atac al cor, 
o simplement d’histèria.
 
Y a aquestes tretze noies, menors 
d’edat, doncs les van treure. I a 

portava sort posar-se alguna cosa 
manllevada, li van posar un vestit 
de jaqueta negre. La noia es deixa-
va vestir com una autòmata. 
 
I en sortir, una altra que era molt 
temperada, la Julia Conesa, li 
donava ànims. I aquesta noia les 
va mirar a totes amb una mirada 

ajuda que ningú no li podia donar. 
 
Aquesta nena no deia ni paraula. 
Portava els llavis ja morats, lívids, 
per no dir que estava morta. Estava 

amb aquella mirada va dir: dieu-li 
a la meva mare que sóc innocent. 
I les van portar a l’església i allà 
van passar la nit en capella. Quan 
estaven ja a la capella hi va anar 
el sacerdot a confesar-les, però s’hi 
van negar. Les van deixar escriure 
una carta a la seva família i una 
infermera que estava amb elles va 
dir que feia la sensació que eren 
escolars fent els seus deures. 

Al taller de la presó
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Quan van veure cap a la matinada 
que l’indult no arribava i que ana-
ven a per elles, van demanar com 
a última voluntat que les emmani-
llessin de dues en dues, una amb 
la mà d’una altra. Van pujar a la 
camioneta i quan va arrencar van 
començar a cantar l’himne de la 

Jove Guàrdia. Van passar uns mo-
ments i es va sentir la descàrrega 
de l’escamot. Després, un per un, 
els tretze trets de gràcia”44). 

que va arribar a esdevenir llegen-

preses acabades d’ingressar que, 
al seu torn, ho reproduïen amb la 

companyes, a l’arribada a Ventas, 
la Soledad va sentir i va memoritzar 

noms- un episodi que -junt amb la 

per la Matilde Landa a l’interior de 
la presó- havia passat a formar part 
de la memòria col·lectiva resistent 
de la presó . 

Un esdeveniment fonamental 
que sí que va arribar a viure du-

rant la seva estada a Ventas va 
ser la famosa fuga el novembre 

-
demnades a mort: l’Asunción 

. 
Aquella evasió va arribar també 
a adquirir proporcions mítiques, 
i no només per l’halo de misteri 

temps després no en van ser 
coneguts els detalls- sinó per la 
xarxa de solidaritats i encobri-
ments que es van teixir al seu 
entorn, i que va motivar que les 
autoritats de la presó incomu-
niquessin totes les preses de la 
galeria. Precisament al cap d’un 
mes de la seva reclusió a la cel·la 
de càstig, el 15 de desembre del 

-
da a Alcalá de Henares per a la 
celebració del consell de guerra, 
en companyia de les desenes de 
militants comunistes que compo-

com tots els d’aquells anys, no va 
ser més que una farsa exempta de 
qualsevol garantia judicial i pla-

Sole va ser condemnada a una de 
les màximes penes de reclusió: 
trenta anys, dels que ja en duia 
acomplerts més de tres. 

A partir de mitjans de la dècada 
dels quaranta van començar a om-
plir les presons de dones d’origen 
camperol acusades d’haver 
col·laborat amb la guerrilla anti-
franquista: des de mullers o fami-

i integrants de l’anomenada “Or-
ganització del Pla”, extensa xarxa 
de suport a les guerrilles integrada 
gairebé de manera exclusiva per 
dones. La Soledad va quedar molt 
impressionada pel contacte humà 
amb aquestes dones, que havien 
patit l’experiència repressiva fran-
quista en el món rural tan diferent 
de la seva: pelats al zero, purgues 
d’oli de ricí, escarni públic... 
pràctiques totes elles exemplarit-
zants que utilitzaven el cos femení 
com a instrument d’una repressió 
dirigida en origen contra els seus 
companys i familiars homes. 

5.3. MÁLAGA.

iniciat de descongestió de la pre-
só central de Ventas, la Soledad 
va ser traslladada a la presó de 
Málaga, on hi romandria uns dos 
anys . A causa de l’extensió de 
les agrupacions guerrilleres a la 
meitat sud de la península, eren 
majoria entre les preses polítiques 
les col·laboradores o familiars de 
guerrillers. La vida en aquella 
presó era sobretot de pati i de 

treball, com a Barcelona, i la Sole 
recordava en els seus testimonis 
una interessant iniciativa de les 
seves companyes de partit: ja que 
les mares havien de treballar molt 
i els nens rondaven abandonats 
pel pati -en deplorables condi-
cions higièniques- cada una es 
va comprometre a tenir-ne cura i 

la legislació establia la possibilitat 
que els nens romanguessin junt a 

Pràctiques que utilitza-
ven el cos femení com 

a instrument d’una 
repressió dirigida en 

origen contra els seus 
companys i familiars

Van passar uns mo-
ments i es va sentir 
la descàrrega de 

l’escamot. Després, 
un per un, els tretze 

trets de gràcia

44)GARCÍA, 1982: 123. El fet està recollit en múltiples testimonis, dels que desta-
carem, apart dels recaptats per CUEVAS, 2004, el de GARCÍA-MADRID, 2003. 
Sobre Las Trece Rosas o Las Menores, veure GARCÍA BLANCO-CICERÓN, 
1985; NÚÑEZ i ROJAS, 1993; HERNÁNDEZ HOLGADO, 2003; i FONSECA, 
2004.

45)Sobre l’oficina de penades de la Matilde Landa, veure HERNÁNDEZ HOLGADO, 
2003: 275-282, i GINARD I FÈRON, 2005: 96-115. 

46)El relat de la Manolita del Arco sobre la fuga està recollit a CUEVAS, 2004: 
383-384; i el de l’“Elvira”, a CUEVAS; 2004: 403-404. L’ informe de l’Asunción 
Rodríguez, elaborat a França, a AHPCE. Informes de l‘nterior. Informe de 
l’Asunción Rodríguez, “La Peque”, 3 de maig del 1949.

47)La presó de dones de Málaga (1937-1945) ha estat estudiada per BARRAN-
QUERO TEXEIRA, EIROA SAN FRANCISCO i NAVARRO JIMÉNEZ, 1994.
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tres anys -després, si la mare no 
tenia amb qui deixar-los, les au-
toritats decretaven el seu ingrés 
a col·legis i asils- i l’entorn de la 
presó modelava completament 
el seu procés d’aprenentatge i 
les seves primeres vivències del 

reproduïen actes quotidians de la 
presó com la comunicació amb les 
visites -un feia de presa, un altre 

a passar que ni coneguessin ni 
utilitzessin el gènere masculí en 
les seves converses.

“Un dels jocs dels nens al pati, que 
ens feia gràcia tot i que no tenia 
res de graciós, era que col·locaven 
dues cadires, posant la part dels 
barrots d’una contra l’altra, i 
aleshores “comunicaven”. Un 
feia com que arribava de visita i 
un altre era la presa, i comunica-
ven. Mira, et porto “una zandía 
mu fresca, te traigo boquerones 
fritos”. “Y mamá, ¿cómo eztá 
papá? “ “Tu padre eztá muy bien. 
Ahora no tiene trabajo, pero ahora 
trabaja tu hermano”. És a dir, que 
ells totes les converses que sentien 
les repetien. A vegades es feia un 
silenci al pati, i tota la gent es que-
dava escoltant, i una deia: però si 
aquesta és la meva comunicació, 
mira els pendons aquests”48).

-
tablir una relació epistolar amb un 
pres polític madrileny del penal de 
Burgos, en Francisco Rebato, que 
amb el temps esdevindria el seu se-
gon marit. I tot a partir d’una foto-

per la seva companya Manolita del 
Arco ; allà en Paco la va elegir i 

ell va sortir de la presó el 1955, 

plantada col·lectiva en negar-se a 
participar en una processó de la 
Setmana Santa, va ser traslladada 
junt amb diverses companyes a la 

pena- de Segovia.

5.4. SEGOVIA.

Dos records destaca la Sole dels 
vuit anys passats al penal de 
Segovia: la tortura que suposava 
el fred a l’hivern i l’elevat nivell 
d’organització política de les pre-

d’higiene, que les recluses polí-
tiques combatien quotidianament 
obligant-se a dutxar-se cada dia 

matí d’hivern s’havia de trencar 
amb un mall el gel de l’aigua. Pel 
que fa a l’organització política, 
s’havien concentrat a Segovia 
militants comunistes amb molts 
anys de reclusió a l’esquena, 
companyes que ja es coneixien 

-

Arco, la María Valés, la María 

-
na Amalia Villa -antiga companya 

Salvo, la Dolors Brugalada, la 
-

condicions de la presó seguien 
exigint l’organització per “famí-
lies” o “comunes”, per distribuir 
equitativament l’escassa ajuda 

48)GARCÍA, 1982: 158. El mateix episodi el recull la comunista Antonia García, 
“La Toñi”, referint-se als nens de la presó de Palma de Mallorca (ANC. Fons 
PSUC, “Testimoni de militant desconeguda”).

49)La Manolita del Arco va estar engarjolada dinou anys a diverses presons fran-
quistes. El seu testimoni, recollit a CUEVAS, 2004: 381-399. Sobre la seva 
figura, veure HERNÁNDEZ HOLGADO, 2006b.

amb aigua freda, perquè no n’hi 
havia de calenta. I el mateix amb 
el safareig del pati, en el que cada 

que es rebia dels familiars, al 
mateix temps que s’invertia un 
gran nombre d’hores diàries en 
realitzar labors de costura o arte-
sania per vendre al carrer i obtenir 
algun ingrés. Malgrat això, enca-
ra quedava temps per organitzar 
activitats de capacitació política 
o cultural, o per mantenir una bi-
blioteca clandestina ambulant.

Equip de basquet en la presó de Barcelona (1943)
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Les pèssimes condicions de vida 
de les preses van crear un descon-
tentament que va trobar un canal 

a punt de produir la vista d’una 
advocada xilena, la senyora Kli-
mfel, les preses polítiques es van 
organitzar per nomenar represen-
tants que a cada sala exposessin 
el llistat de queixes. La sorpresa 
va ser gran quan l’advocada va 
aparèixer amb tota la plana major 
del penal i amb la María Topete, 
tristament famosa per la seva tasca 
al capdavant de la presó de mares 
lactants de Madrid.

Segons el relat de la Soledad, 
una vegada formades les preses, 
l’advocada es va dirigir a les dues 
preses que semblaven més joves, la 

-sobretot aquesta última- per ex-

condicions del penal, estenent-se a 
la repressió general de la qual era 
víctima la societat espanyola, da-
vant de la mirada atònita i impotent 
de la direcció. Aquell mateix dia, 
les mateixes autoritats registrarien 
escandalitzades el fet en sessió ex-
traordinària de la junta del règim:

“L’incident únicament per part 
de la reclusa Mercedes Gómez 
Otero, en contestar a l’Advocat de 
Nacionalitat Xilena Srta. Klimfel 
que estava condemnada a trenta 
anys per ser enemiga d’en Franco 
i com és natural seguiria sent-ho 
tota la vida…50)” 

-

una cel·la de càstig i totes les preses 
polítiques, més una part de les co-
muns, van acordar insubordinar-se 
i no acceptar el menjar en solidari-
tat amb la seva companya:

“Baixa al despatx (Mercedes 
Gómez Otero) i immediatament la 
deixen incomunicada en una cel·la 
de càstig. I comença a córrer la 
veu per les galeries que la Merche 
està incomunicada, que la Merche 
està incomunicada. Aleshores no-
saltres comencem a tocar el timbre 
que hi havia al reixat per a què 

van pujar. Què volen vostès?
  
Volem fer constar a la direcció 
que el que ha dit la Merche ho 
hem dit totes, que ella no ha parlat 
personalment i que totes les preses 
polítiques estem d’acord (…).” 
  
“Resulta que arriba el sopar i no 
l’agafem, i diem que no l’agafem 

companyes dels soterranis. I al dia 
següent arriba l’esmorzar i no el 
volem. I arriba el dinar al migdia i 
ningú a la presó, ni a les comuns, ni 
tan sols a la infermeria, l’agafa. És 
aleshores quan comença a baixar 
gent i més gent als soterranis. 
 
I aleshores no només van venir 
més policies, sinó que van portar 
la plantilla de Madrid. 
Érem unes dues mil dones en aque-
lla presó entre polítiques i comuns. 
Estàvem tancades, i ells mentres-

tant comencen a treure gent de les 
cel·les i les van entrant a les cel·les 
de càstig. Venia la funcionària amb 
un policia, pistola en mà, i d’una 
llista que duia anava llegint els 
noms i treient gent (...)51).
 
Però vénen les funcionàries i ens 
fan sortir de les cel·les, però només 
amb el que duiem posat, sense 
deixar-nos agafar res, i en sortir 
de les cel·les i de les sales ens 
escorcollaven. Si portàvem alguna 
cosa ens ho prenien i ens baixaven 
cap avall, a la primera planta, i ens 
posen a totes a cel·les de càstig, 
amuntegades. Unes cel·les en molt 
males condicions, molt fosques, 
molt humides, no reben gairebé 
llum; allà amunteguen la gent” .

Segons les anotacions de les autori-
tats del penal, el director va requerir 
al director de la presó d’homes la 
presència de diversos funcionaris 

els qui van reduir les amotinades, 
veient-se posteriorment “obligat a 
recloure en cel·la de càstig les més 

sancionades com a “col·laboradores 
en l’incident d’indisciplina i dejuni 

no podia ser d’altra manera, la 
Soledad Real .

l’episodi de solidaritat col·lectiva i 
desobediència civil de Segovia no 
va tenir ni de lluny una repercussió 

-
bients de l’oposició, comparable 
a la de les famoses vagues de fam 
dels penals masculins de Burgos 
i Alcalà. L’èpica de la resistència 
carcerària antifranquista va ser, 
primer de tot, un afer d’homes. 

van ser seguits de tancaments 
d’incomunicació absoluta de di-
ferent durada per a les que duien 
la veu cantant: Les preses van 
restar tancades amb la mateixa 
roba que duien posada, sense 

50)Arxiu del centre Penitenciari de Segovia, ACPS. Llibre d’actes del Penal Central 
de Dones de Segovia, sessió del 25 de gener del 1949.

51)GARCÍA, 1982: 169-170. Per conèixer detalls de la vaga de fam de Segovia, 
resulten fonamentals els testimonis de l’Antonia García -La Toñi-, la Manolita 
del Arco, la Maria Salvo i la María Valés recollits a CUEVAS, 2004, i el de 
la Maria Salvo reproduït i estudiat a VINYES, 2004: 149-155. També es con-
serven diversos informes interns del partit al AHPCE, com l’ “Informe sobre 
la huelga de hambre de Segovia” (s/f. Repressió franquista. Jacq. 114) i la 
“Carta informe de la cárcel de mujeres de Segovia” (s/f. Repressió franquista. 
Caixa 40. Carpeta 18.4). 

52)ACPS. Llibre d’actes del Penal Central de Dones de Segovia, sessió del 27 de 
gener del 1949.
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labor, sense llibres, sense rebre 
paquets ni menjar. Moltes d’elles 
estaven malaltes, com la Maria 
Salvo, l’Ana Ponce o la mateixa 
Sole, i en aquest estat van haver 
de suportar els mesos de càstig. 
La Maria Blázquez estava en el 
seté mes de gestació quan va ser 
incomunicada, i va haver de ser 
traslladada a la presó maternal de 
Madrid per al part53). 

6. DONA DE PRES.

Prop de vuit anys va durar la re-
lació epistolar entre la Sole i en 

la seva condemna i només alesho-
res la va poder conèixer personal-
ment, quan va anar a visitar-la al 

dels setze el va passar la Soledad 
a la presó d’Alcalá de Henares, 
i en aquells temps l’expectativa 
de la seva propera posada en 
llibertat va estar esquitxada de 
temors, d’angoixa pel canvi que 
es disposava a experimentar la 

es veia obligada a enfrontar-
se a problemes imminents que 
s’endevinaven insuperables, a la 
seva pròpia solitud en una societat 
en la que temia no reconèixer-se, a 
la realitat familiar, laboral i social 
que l’estaria esperant al carrer, tot 
sovint molt més complexa que la 
viscuda a la presó:

“És que sembla molt simple: has 
complert una condemna i ets a punt 
de sortir. Però no és tan simple. 
Perquè conforme van sortint com-
panyes, les experiències d’aquestes 
companyes et van donant una idea 
dels problemes als que hauràs de 
fer front. Perquè els problemes 

d’adaptació en sortir són brutals. 
Hi havia la que sortia i les seves 

amb ella. O la que es trobava sola, 
i tenia tanta por de suïcidar-se que, 
instintivament, quan viatjava en 
el metro, en el moment d’arribar 
el tren a l’estació, enganxava 
l’esquena contra la paret, tanta 
era la por que tenia de tirar-se 
sota del tren. O la que havia estat 
tots aquests anys separada del seu 
marit i ara no es comprenien, o la 
que s’ofegava de sobte entre pro-
blemes familiars i treballs casolans 
i arribava a enyorar la presó: les 
nostres hores d’estudi, les nostres 
reunions polítiques de la presó, la 
nostra camaraderia. I et dic això 

que sona a barbaritat, i ho és, per 
tal que et facis una idea dels pro-
blemes que teníem en sortir.
 
Perquè la que més i la que menys 
totes sortíem malaltes, totes amb 
tares físiques, i en aquestes condi-
cions te les havies d’arreglar per 
moure’t en una societat oprimida, 
xarona i mesquina, i que a més et 
menyspreava”54).

va quedar en llibertat condicional, 
amb prohibició expresa de residir 
a Barcelona i província. Un cop 
casats55), la Sole i en Paco es van 
establir a Madrid, d’on ell era 

originari, en una barraca del barri 
del Lucero que pertanyia als seus 
pares. Van ser temps d’escassetat, 
de treballar en el que sortia -fent 
encàrrecs de costura- sempre sota 
la vigilància policial i amenaçada, 
tant ella com el seu marit, amb 
perdre en qualsevol moment la 
llibertat condicional i tornar a la 
presó. I temps també de problemes 
i tensions amb els familiars d’en 
Paco, de rebuig social per part dels 
veïns del barri, a causa de la seva 
condició d’antiga presa.

Poc temps després tindria oportu-
nitat d’experimentar personalment 
una de les fascetes de la repressió 

-
via resultat desconeguda: la de la 
dona de pres, en ocasió del nou em-
presonament que va patir en Paco 

obligada d’aquesta manera a com-
paginar la supervivència quotidiana 
amb les visites a Burgos i l’ajuda 
econòmica al seu marit, una tasca 
que tradicionalment i majoritària-
ment ha estat executada per dones. 

antiga companya de presó de la 

“Jo et puc citar centenars de do-
nes que es van quedar soles amb 
el company a la presó, sense casa, 
sense res i han tirat endavant els 
seus i, a més, han atès el marit. 
En canvi, tots aquells homes dels 
quals van detenir la dona, per 
qualsevol causa, i es van quedar 
fora, es van enfonsar a casa seva i 
han hagut de recórrer sempre a les 
seves mares, germanes i cunyades. 
Els homes no ho han resolt”56).

-
ment hostil que l’envoltava, no va 
ser casualitat que la Sole experi-
mentés les seves úniques com-
pensacions a la porta de la presó, 
quan davant de la contraporta del 

es trobava amb altres dones -mol-

Puc citar centenars 
de dones que es van 

quedar soles 
amb el company a la 
presó, sense casa, 

sense res

53)Segons testimoni de la Manolita del Arco, a CUEVAS, 2004: 146.
54)GARCÍA, 1982: 192-193. 
55)De primeres noces, ja que l’anterior matrimoni civil de la Soledad havia estat 

anul·lat pel règim franquista, com totes les unions i divorcis celebrats du-
rant 

56)ROMEU, 1994: 183.
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tes d’elles també antigues preses, 
com la Maria Valés o la Tomasa 

problema que ella. Després dels 
setze anys passats a la presó, tor-
nava així a reunir-se amb les seves 
companyes en un altre espai exclu-
sivament femení, on podia seguir 
intercanviant vivències i adquirir 
una més calibrada comprensió de 

-
cia com a dones. No obstant, ens 
enduríem una idea equivocada 
del treball de la dona de pres si el 
limitéssim a una tasca -ja de per 
si bastant meritòria- d’assistència i 
solidaritat amb els seus companys 
empresonats. Aquestes activitats 
acostumaven a tenir també una 
expressió obertament pública i 
política, a través de la realització 
d’arriscades campanyes en el cli-
ma repressiu de l’època: des de 
manifestacions davant de presons 
i comissaries, o presentació de pe-
ticions d’alliberament o amnistia 

a denúncies de maltractaments, 
rodes de premsa i contactes clan-
destins amb la premsa internacio-

-

aquestes accions executades fora 
del marc familiar les que van faci-
litar a nombroses dones “l’ocasió 
de sortir del camp assistencial i 
entrar d’una forma políticament 
activa a les organitzacions de 
l’oposició”, desenvolupant una 
experiència col·lectiva que venia 
a conjugar l’àmbit privat amb el 
públic, la vivència personal amb 
la política . 

aquestes activitats van començar a 
sortir a la llum protagonitzades per 
diversos grups femenins de suport a 
presos i pels primers col·lectius de 

associacions sorgides durant la Se-
gona República, com l’agrupació 
de Dones Antifeixistes de Málaga, 
la Unió Femenina de València o la 

58) Re-
corda la Sole com a principis dels 
seixanta va començar a realitzar un 
treball polític en relació amb les 
presons coordinant-se al principi 
amb només dues companyes , amb-

dues mullers de coneguts dirigents 
comunistes: la Dulcinea Bellido 

-
tero. Un treball que incloïa accions 
tan arriscades com rodes de premsa 
clandestines i que, per això ma-
teix, li va comportar l’assetjament 
constant de la policia: durant dies 
sencers, quan tornava a la nit a casa 
seva al barri del Lucero, era normal 
que la seguissin lentament en cotxe 
il·luminant-la amb els fars en una 
clàssica tàctica d’acoquinament. Va 
ser en aquells temps quan va patir 
una nova detenció, durant la qual 
va ser aïllada durant setanta dues 
hores als calabossos de la Direcció 

7. ASSOCIACIONS DE MESTRESSES 
DE CASA I MOVIMENT VEÏNAL. 

 
Després de sortir de la presó, els 
intents de la Soledad per trobar un 
àmbit d’actuació política que donés 
continuïtat a la seva anterior expe-
riència van tenir un escàs èxit. Se-
gons els seus records, una primera 
decepció va sorgir amb el desinterès 
mostrat pel seu propi partit cap a 
les companyes ex-carcerades com 
ella, i en general cap a les dones 
militants: els seus companys mas-
culins estaven molt més valorats, 
i les dones eren majoritàriament 
relegades i segregades en grups 
d’importància menor, perifèrics, 
com els mateixos col·lectius de 
suport a presos, de composició 

seus relats- acollida demostrada per 
l’estructura clandestina del partit a 
Madrid debia resultar encara més 
penosa i incomprensible pel contrast 
que suposava amb la seva trajectòria 
anterior, després d’haver ocupat 
llocs de responsabilitat política 
ja durant la guerra i al llarg de tot 
el període d’empresonament. No 
obstant, i a manera de compensació 

de moviments de què va disfrutar 
-relativa, per la seva difícil situa-

57)Sobre les dones de pres i la seva participació en el moviment d’oposició an-
tifranquista, veure, entre molts altres treballs, el pioner de DI FEBO, 1979: 
86-94, i els més nous d’ABAD, 2006: 635-650, i 2007: 45-47.

58)DI FEBO, 1979: 92.

Dones de presos. De dreta a esquerra, Maria Valdes, Tomasa Cuevas i Soledad Real
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ció econòmica, agreujada durant 
l’empresonament d’en Paco, o el 
risc constant de perdre la llibertat 
condicional- li va permetre conèixer 
una sèrie d’espais de dones al si 
dels quals va poder madurar la seva 
consciència feminista. 

Un d’aquests espais va ser el 
de les associacions de mestres-
ses de casa. A redós de la Llei 

franquista havia impulsat la crea-
ció i desenvolupament d’aquests 

responsables de la Secció Femeni-

en associacions legals que pos-
sibilitessin l’accés a un nombre 
més gran de dones, el partit co-
munista va propiciar, mitjançant 

el que es vindria a anomenar el 
Moviment Democràtic de Dones 

participació dels seus militants 
en les diverses associacions de 
mestresses de casa existents59). 
La Soledad recordava en els seus 
testimonis la seva assistència a 
les assemblees, plantejant junt 
amb d’altres companyes polèmics 
debats sobre la carestia de la vida 
i exigint les prestacions socials 
mínimes -escoles, llars d’infants, 
mercats- que eren inexistents en 
els barris d’al·luvió de la perifèria 

-
yalat la Temma Kaplan, resulta 
curiosament paradoxal que la 

possibilitar a nivells pràctics una 
consciència col·lectiva i femeni-
na sobre els problemes derivats 
del rol socio-sexual jugat per les 
dones dels barris, anés derivant 
amb el temps en mobilitzacions 
de protesta contra les mateixes 
autoritats polítiques que els havien 
fomentat . 

seixanta, era ja tan alta la taxa 
de participació a les principals 
associacions de mestresses de casa 
que el partit comunista es va plan-
tejar provocar una escisió, amb 
l’objectiu d’arrossegar un bon 
nombre de les dones que anaven 
als seus centres esperonades pels 
seus problemes quotidians. Això 
va ser el que va passar a Madrid 
amb la creació de l’Associació 

turbulenta assemblea general de 
l’Associació de Mestresses de 

-

demanda d’un funcionament més 
democràtic va ser contestada amb 
l’expulsió per la policia de més 
de seixanta assistents. La nova 
organització, hegemonitzada pel 
Moviment Democràtic de Dones, 
comptaria a mitjan anys setanta 
amb desenes de delegacions repar-

l’exigència de drets socials bàsics 
i articulades estretament amb les 

de mobilització més gran va ser la 
vaga de mercat -boicot als mercats 
per part de les consumidores, 
en protesta per la carestia de la 

més d’una vintena d’associacions 
legals que havien donat suport a 

la iniciativa. La Soledad va parti-
cipar de manera directa en el des-
envolupament d’aquest moviment 
social al llarg de totes les seves 
etapes, inclosa la darrera, en la que 
descontentes amb la política del 
partit comunista cap a les dones, 
una bona part de les fundadores de 

-

-algunes d’elles pertanyents al 

-
dir abandonar-la a principis dels 
vuitanta per fundar l’Associació 
de Dones Flora Tristán. 

Un altre espai de trobada, tot i que 
no exclusivament femení, que la 
Sole recordava amb gratitud és 

plaça de Tirso de Molina. Allà 
va tenir ocasió de reunir-se amb 
antics presos i preses militants 
del seu partit, i de participar en 

59)Sobre el Moviment Democràtic de Dones i el seu treball a les diferents Asso-
ciacions de Mestresses de Casa i Llar, veure el treball pioner de MORENO, 
1977: 30-31, i SALAS i COMABELLA, 1999.

 60)KAPLAN, 1999.

Van ser suspeses 
més d’una vintena 

d’associacions legals 
que havien donat su-

port a la iniciativa

interessants debats sobre temes di-
versos en el que constituïa un dels 
escassos llocs conquerits de lliber-
tat en el Madrid tardo-franquista. 
Durant el temps que la deixaven 
les seves obligacions laborals, 
l’activitat política i de formació 
de la Soledad es va repartir entre 

mestresses de casa, enriquint-se 
amb noves lectures que van anar 
conformant la seva conciència 
feminista. Una obra a la que li 
reconeixia una importància fona-
mental en aquest procés va ser la 
Mística de la Feminidad, de Betty 
Friedan, el primer text que va cau-
re a les seves mans sobre la pro-

Sortint d’una visita a en Paco
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i que va llegir durant el període 
del segon empresonament d’en 

aquells moments el cèlebre text de 
la feminista nord-americana havia 
esdevingut una mena de catecisme 
d’obligada lectura en els cercles 
femenins militants -incloses les 
dones comunistes, malgrat la 
ideologia liberal de l’autora- i 

important presència femenina en 
el moviment veïnal -que des de la 
dècada dels seixanta havia viscut 
una eclosió semblant al de les 
mestresses de casa- havia motivat 

-
lies de dones en cada una de les 
associacions de veïns, i va ser en 
aquest àmbit on la Sole, junt amb 
d’altres companyes, va començar 
a realitzar un treball d’organització 
i sensibilització amb les dones del 

-el de la Barceloneta era molt més 
gran, a causa principalment del seu 
caràcter industrial- sí que han com-
partit i comparteixen un tret comú 
com a barris essencialment pobres, 
de classe treballadora, amb una 
forta presència immigrant. Malgrat 

durant anys, i de la hostilitat de la 
família d’en Paco i d’alguns veïns, 
el Lucero va arribar a esdevenir per 
a ella un lloc tan entranyable com 
la Barceloneta.

8. COM SER FEMINISTA I COMUNIS-
TA A L’HORA.

 La Soledad va viure durant 
dècades a una caseta baixa del 
carrer Francisca Armada, en el 
Lucero, dotada d’un petit però 
deliciós pati-jardí on atenia les 
seves visites, atresorant una 
important biblioteca de textos 
d’història, filosofia, política i 
feminisme. Al llarg dels anys, 
i conforme va anar creixent 
l’interès per l’anomenada recu-
peració de la memòria històrica 

memòries que no havien saltat 
als manuals d’història- diverses 
estudioses la van visitar a la re-
cerca del seu testimoni, entre les 
que caldria esmentar-ne pioneres 

Shirley Mangini. A principis de 
la dècada dels vuitanta, els seus 
testimonis i vivències van veure 

-
, en realitat un text 

recopilatori d’entrevistes orals 
transcrites, amb escassos retocs. 
Amb les llibreteres de la Librería 
de Mujeres de Madrid sempre va 
compartir una complicitat espe-
cial, plena d’afecte i atencions. 
Del seu compromís feminista 
en va donar fe la seva partici-
pació en el centre d’Informació 

, o la seva can-
didatura com a independent a 

61)La primera edició en espanyol és del 1982 (Madrid. Ediciones Alfaguara Nos-
tromo), que és la que s’ha utilitzat en aquest apunt biogràfic. El llibre va 
comptar amb un cert èxit de crítica: el suplement literari Babelia, d’EL PAÍS, 
li va dedicar una plana sencera firmada per en Rafael Conte (“Consuelo Gar-
cía: una mujer, su condición y su contexto”) del 5 de desembre del 1982. 
Anys després, el 1988, el reeditaria Círculo de Lectores, amb un quadernet 
de fotografies. La primera edició de totes havia estat l’alemanya, del 1981 
(Die Hand des Herzens. Leben und Kämpfe der Spanierin Soledad Real. 
München. Verlag AutorenEdition).

descobriment i reconeixement de 
la seva pròpia consciència femi-
nista, com si de sobte aquell text 
hagués donat veu, paraula i nom a 
les seves més íntimes inquietuds i 
conviccions.

novament impulsat pel col·lectiu 
de dones Flora Tristán, va portar la 
Soledad a participar a l’associació 
de veïns del barri del Lucero, on 
s’havia establert amb en Paco 
des que va sortir de la presó. La 

Lucero. Una de les primeres reivin-
dicacions va ser la d’un local propi 
per a les dones del barri, i d’aquesta 

de les Dones del Lucero, que con-
tinua existint. Salvant nombroses 
diferències, no és possible deixar 
d’observar determinades similituds 
entre el barri barceloní de la segona 
dècada del segle en què va néixer la 
Soledad, la Barceloneta, i la barria-
da del Lucero dels anys cinquanta, 
seixanta i setanta. Si els seus nivells 
de politització no eren comparables 

Dones del Lucero. D’esquerra a dreta, Núria Iñiguez, Alicia Cabezudo, Elena Gon-
zález, Lola López i Teresa Valencia
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Partits Feministes al Parlament 

1999, al costat d’activistes com 

Durant tots aquests anys es va de-
dicar a fer xerrades i conferències 
per donar a conèixer la tasca des-
envolupada per les dones durant 
la Segona República, la guerra 

la vigília del seu trasllat a la seva 
Barcelona natal, la seva trajec-
tòria va ser reconeguda amb di-
versos premis, com l’Ana Tutor, 

Madrilenya, o el Rosa Manzano, 
l’any següent, que va rebre de 

Luis Rodríguez Zapatero. 

62)SALAS i COMABELLA, 1999: 45.
63)L’última entrevista publicada va ser la de SINTES, 2007, per a Retrobament

Barcelona per morir. Ho va fer a 
-

serola, des de la que va continuar 
atenent tots aquells que es van 
molestar a visitar-la per saber 
més coses sobre l’època que li 
havia tocat viure. Va recuperar el 

mai- va visitar novament la seva 

va menjar allà, en algun catorze 
d’abril- va sortir a votar religio-
sament en algunes eleccions, va 
concedir alguna entrevista , va 
continuar debanant el seu testi-
moni de comunista compromesa 
amb el feminisme, o de feminista 
compromesa amb el comunis-
me, tant hi fa. La Fundació Pere 
Ardiaca va tenir el privilegi de 
nomenar-la sòcia d’honor i de 
poder comptar amb ella en diver-
sos actes i conferències, atencions 

que la van consolar i van alegrar 
durant els seus darrers dies. Va 

nou anys.

Prop de dos anys després, l’escola 
d’adults del seu barri natal va 
adoptar el seu nom. Va ser un 

que, d’haver viscut per veure-ho, 
segurament hauria disfrutat com la 

apassionada defensora de la cul-
tura com a instrument de progrés 
i emancipació, de les persones i 
dels pobles, com va ser la Soledad 
Real: aquella nena de la Barcelo-
neta que va haver d’abandonar 
l’escola amb set anys i que, des 
d’aleshores, mai més no va deixar 
d’estudiar. Per ella mateixa, però 
sobretot pels altres. Pels seus

Soledad Real i Manuel Moreno
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Shirley Mangini

  Professora Emèrita California State 
University Long Beach, California

La Soledad Real 

i la tradició del feminisme republicà 

en el pintoresc barri proletari 
de la Barceloneta, un bullidor 
d’activisme socio-polític des de 
principis de segle. Allà la nostra 
activista aprendria el que la duria 
anys després a ser una militant 
comunista exemplar. Als set 
anys la Soledad va començar a 

pare militant, es va adonar, als 
-

cat de l’arribada de la República; 

el fracàs de la vaga nacional, va 
donar suport a les víctimes de la 

-

de l’organització el 1939.

Tot i que mai no va escriure de 
les seves pròpies experiències, els 
testimonis de la Soledad Real van 
ser documentats per la periodista 

Fernando Hernández Holgado a la 
1). 

Allà hi trobem unes lúcides ob-
servacions sobre la situació de les 

dones de classe proletària els anys 
abans i després de la guerra civil. 
L’interessant és que els testimonis 
de la Soledad donen suport a les 
observacions de feministes com 

(Lejárraga) Martínez Sierra, que 
van escriure sobre els problemes 
de la dona en aquells temps . La 
Soledad va dir una vegada: “Jo 
(els llibres] els escric amb el meu 
cos”3). O sigui, ella va patir els 
problemes de la dona de classe 
treballadora en carn pròpia i els 
va patir de manera aguda, ja que 
era una transgressora “doble” per 
ser dona i activista. De manera que 
els seus testimonis tan personals 
són valuosíssims per entendre la 
situació de la dona perquè, amb els 
anys, la Soledad va adquirir una 
visió per poder explicar aquesta 
història amb distància i amb una 
perspectiva feminista. 
 

activista va ser la seva adhe-
sió a l’Aliança Nacional de la 

la Teresa Pàmies, la Margarita 
Abril i la Isabel Vicente. Tot i 
que l’alliberament de la dona 

Allà la nostra activista 
aprendria el que 

la duria anys després 
a ser una militant 

comunista exemplar

1)Fernando Hernández Holgado, Soledad Real, Madrid, Ediciones del Orto, 2001; 
Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real, Madrid, Ediciones Alfagua-
ra, 1982.

2)Ja el 1919, la Margarita Nelken, en el seu assaig La condición social de la mujer 
en España, (Barcelona, Editorial Minerva, ca.1930) va exposar molts dels 
problemes que afligien la dona espanyola en aquella època, entre ells, el 
matrimoni com a esclavatge de la dona. En el seu llibre que descriu el viatge 
propagandístic que va fer per al Partit Socialista entre el 1931 i el 1933, Una 
mujer por tràgics caminos de España (Buenos Aires, Losada, 1952), Lejárra-
ga descriu els problemes de les camperoles als pobles. 

3)García, Las cárceles de Soledad Real, 35.
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era una part integral de les seves 
aspiracions, l’Aliança—com la 
majoria de les organitzacions 
femenines durant la guerra—va 
haver d’atendre l’afer més crític: 
el suport als homes al front. A Las 
cárceles de Soledad Real, la Sole-

el paper subaltern que tenien ella 
i les seves companyes en el món 
de la militància:

Les dones, és a dir, les noies, 

col·laboració. Se’ns deia: penseu 
el que podrieu fer per portar més 
noies a l’organització, i aleshores 
fèiem uns concursos de labor, però 
per encàrrec. Fèiem reunions, 
però no ens plantejàvem l’anàlisi 
política. El que ens plantejàvem 
era el treball de captació de gent, 
atraure gent4). 

Les joves d’aquella època no es-
taven capacitades per discernir el 
paper subaltern que tenien en el 
món perquè la seva formació no 
ho permetia, sobretot les que eren 

-
ples que tenien eren de la mare 
o la germana o amiga oprimida 
que tenia assimilat el seu paper 
inferior i no el qüestionava. Ho 
aclareix la Soledad: “…has de 
tenir present una cosa, que també 
acceptàvem aquesta inferioritat. 
Perquè acceptàvem que els nois 
eren més valents que nosaltres, 

acceptàvem que estaven més 
preparats que nosaltres, però és 
que no ens plantejàvem el que no 
pogués ser així”5). 
 
La Lejárraga també elucida com 
assimilava la dona--en aquest 
cas la dona del camp--el paper 
inferior que el patriarcat li va 
assignar. La diputada socialista 
parla del “crim de la resignació” 
de les camperoles que es troba en 
el seu viatge propagandístic per 

“No es cansi vostè, senyoreta, per 
patir hem nascut”6). La Soledad 
assenyala que la dona se sentia 
satisfeta amb el marit que no la 
pegava, així demostrant l’habitual 
que era la subjugació de la dona 
i la violència que patia a mans de 
la seva parella . A més, com molt 
bé assenyala la Soledad, no se’ls 
permetia a les noies “plantejar-se 
l’anàlisi política” perquè el pen-

sar i analitzar era patrimoni de 
l’home, cosa que havia deixat ben 
clar el patriarcat davant les repu-
blicanes més destacades8). Anys 

explicat com la dona va arribar a 
no qüestionar la seva “condició” 
inferior: “. . . el que s’imposa és 
sempre postís, però la imposició 
metòdica durant segles i segles, 
tradicions i tradicions, arriba, en 
determinats casos, no només a 
presentar-se amb aparences de 
realitat, sinó també a prendre 
aparença de segona naturalesa”9). 

-
norància anaven de la mà, com 
molt bé sabia la Soledad Real, que 
comenta que, quan era a la presó i 
les instruïdes van voler ensenyar a 
les camperoles a llegir i escriure, 
aquestes deien: “No, mira, jo ja 

10)” La 

comentari amb tristesa: “Com si 
se’ls hagués acabat la vida11)”. 
Les camperoles sentien, a més, 
la pressió de mantenir la seva 
ignorància; es considerava abe-
rrant una dona lletrada, cosa que 

-
nada, exhorta les camperoles a què 
aprenguin a llegir, i una senyora 
gran diu: “Això de llegir és cosa 
d’homes.12)”
seu argument, una jove li explica 
a la Lejárraga que una dona que 
aprengués a llegir, seria vista en el 
poble com “una desvariada.”13) 
 
Va quedar pendent, aleshores, 
per a la Soledad i per a les seves 
germanes militants—tot i que 
potser de manera inconscient--
allò que havia nascut en elles en 
sortir al carrer per contribuir a la 
causa: el desig de ser reconegudes 
com a éssers autònoms capaci-
tats per al treball i per a pensar 
independentment, com els seus 

la Soledad havia demostrat el seu 
orgull per la heroïcitat de les joves 
de l’Aliança; el següent passatge 

Les joves d’aquella 
època no estaven ca-
pacitades per discer-
nir el paper subaltern 
que tenien en el món 
perquè la seva forma-

ció no ho permetia

4)García, Las cárceles de Soledad Real, 36.
5)Ibid., 36.
6)Martínez Sierra, Una mujer por caminos de España, 40.
7)García, Las cárceles de Soledad Real, 44. Recordem que la Soledad mateixa va 

ser víctima de la violència a mans del seu primer marit. 
8)Això es pot observar amb el menyspreu que van suportar, per exemple, la brillant 

congressista Nelken i la seva companya al congrés, la Clara Campoamor. 
O pensem en intel·lectuals com la filòsofa María Zambrano, o la novel·lista 
Rosa Chacel que, tot i que ja en els anys vint i trenta es van destacar en la 
seva professió, només van aconseguir estendre les seves idees més teòri-
ques amb èxit quan van marxar a l’exili. Sobre aquest tema, veure Mangini, 
Las modernas de Madrid Barcelona, Península, 2001. 

9)Nelken, La condición social de la mujer en España, 21.
10)García, Las cárceles de Soledad Real, 44.
11)Ibid., 44.
12)Martínez Sierra, Una mujer por caminos de España, 108. 
13)Ibid., 109.
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elucida el fet que la llavor de la 
consciència feminista—a causa de 
la seva intel·ligència i la seva for-
talesa ètica—va ser engendrada en 
la seva ànima durant la guerra: 

Nosaltres, les joves catalanes, hem 
de demostrar que al mateix temps 
que lluitem en el front de produc-
ció, camp o intel·lectualitat, som 

de la noble causa que defensem, 
perquè el dia que s’acabi la nostra 
guerra sabem que serà dura la 
càrrega que aquesta ens deixarà. 
Hem de ser l’exemple per a les 
joves de tot el món, per a què quan 
el feixisme internacional es llenci 
sobre un altre poble, les dones 
sàpiguen seguir l’exemple de les 
nostres heroïnes.
 

-
ledad va fugir a França, però va 

altres companys15). Indomable, va 

malgrat que potser hagués pogut 
evitar les presons franquistes 
si hagués deixat la política. I el 
fet que tornés a reemprendre la 
militància dins d’aquell món 
sinistre d’espionatge i delació és 

de la Soledad Real. Des de nena 
havia patit en carn pròpia i a través 
d’altres—com els gitanos i altres 
desnonats que vivien en barraques 
a les platges de la Barceloneta--
les injustícies d’un sistema retrò-
grad i cínic que havia perdurat a 

estava disposada a seguir lluitant 
en contra d’això. 

va patir les pitjors vexacions que 
podria patir una jove dona els 
ideals de la qual l’havien portat 
a, simplement, defensar el seu 
poble, la classe treballadora, i la 

seva estimada República. I va 
passar de presó en presó durant 
setze anys, en què va augmentar la 
seva consciència feminista a l’anar 
reconeixent el desemparament en 
què havien quedat les dones que 

revelen el fet que el comunisme 
l’havia imbuït en la solidaritat, i 
que la solidaritat és el que li va 
fer fer-se més conscient d’aquell 
desemparament i més resoluta 
en el seu desig d’ajudar els seus 
compatriotes.
 

-

era una comunista convençuda, 
tot i que ara la seva ideologia 
estava més matitzada pel seu 
interès en avançar els drets de la 
dona. La Soledad estava seguint, 
tot i que com hem dit, potser 
inconscientment, la trajectòria 
feminista que havia començat 
en els anys vint i que va tenir 
el seu màxim desenvolupament 

anys, la “dona nova”’ ja havia 
nascut en els països anglosaxons 
a causa de la revolució industrial 
i la subsegüent incorporació de 
la dona al treball. També la pri-
mera guerra mundial va portar 
cert alliberament per a la dona, 
amb la seva incorporació al món 
laboral quan els homes estaven 
en els fronts . Arran de la nova 
perspectiva per a la dona, van 

-

la dona: “Actualment, es parla 
molt de feminisme a Espanya; el 

Hem de ser l’exemple 

per a les joves de 

tot el món, per a què 

quan el feixisme in-

ternacional es llenci 

sobre un altre poble, 

les dones sàpiguen 

seguir l’exemple de 

les nostres heroïnes

14)Citat a Hernández Holgado, Soledad Real, 68. Text de la Soledad Real, publicat 
en català a la revista de les JSUC, Juliol, setembre, 1937.

15)No va dubtar en la seva fe en el Partit Comunista i en la República, ja que 
encara que hagués pogut escapar-se del tren que la portava de tornada a 
Espanya el 1939, la seva solidaritat amb una companya amb un nadó acabat 
de néixer la va aturar. García, Las cárceles de Soledad Real, 77. 

16)García, Las cárceles de Soledad Real, 15-16.
17)Tot això va produir una revenja a l’Espanya dels anys vint, ja que la por a què 

“l’àngel de la llar” prengués exemple i deixés casa seva, va iniciar una èpo-
ca de propaganda antifeminista entre el patriarcat a Espanya. Sobre aquest 
tema, veure Mangini, Las modernas de Madrid. 

20 aniversari del Centro Cultural de la Mujer  (17-11-1999)
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nostre feminisme està, com diuen 
els francesos, ‘en l’aire’ ...”18). 

va agrupar les dones de classe 
mitjana per parlar de literatura, 
art i política, entre altres temes. 
Tot i que el Lyceum era més 
aviat una organització elitista, hi 
havia esforços feministes també 
per part de dones polítiques que 
es dirigien a la dona treballado-
ra, com l’Associació Femenina 

per la María Lejárraga--la meta 
de la qual era donar a les do-
nes treballadores l’oportunitat 
d’estudiar.19) 
 

-
nista li va proporcionar la seva 
formació i la seva consciència 

solidaritat amb el partit li va do-
nar moltes més possibilitats que 
si hagués estat una simple mes-
tressa de casa. També en aquest 

la dona de classe proletària havia 

segle vint:

Sé que la meva vida de partit ha 
enriquit la meva vida. Jo avui em 
sento una persona realitzada, amb 
un nivell valuós com a persona, 
i penso que això ve de la meva 
vida de partit. . . la treballadora 
espanyola ha tingut poquíssimes 
possibilitats de realitzar-se, però 
és que si aquesta obrera és dona 
d’obrer, doncs moltes menys. 
L’obrera mestressa de casa és una 
dona embrutida, anul·lada, amb el 
problema d’aïllament, que és el 
que ha creat també aquesta època 
de franquisme...20)

La Soledad Real va seguir en les 
seves metes feministes durant 

-
nes comunistes van aconseguir 

mestresses de casa que la Secció 
Femenina va organitzar en els 
anys seixanta—creant la seva 
pròpia entitat comunista, Movi-
ment Democràtic de Dones—allà 

-
dar les comunistes l’associació 
Flora Tristán als anys vuitanta, la 
Soledad va començar a treballar 

amb aquest grup als barris, i aca-
baria treballant en el seu propi 

 on 
va ser una de les fundadores del 

-
curs del partit seguia la mateixa 
pauta que havia seguit durant 
la guerra--que la reivindicació 
del poble està per sobre de la 
reivindicació de les dones. La 
intransigència que la Soledad 
va trobar en el partit davant la 
possibilitat de ser comunista i 
feminista al mateix temps va 

partit als anys noranta. 
 

a casa seva el 1985, buscant que 
m’expliqués alguna cosa més del 

Ella explica que la 
seva solidaritat amb el 
partit li va donar mol-
tes més possibilitats 
que si hagués estat 

una simple mestressa 
de casa

seu activisme i les conseqüències 
d’aquell activisme que jo ja co-
neixia. La Soledad no era el que 
jo esperava, que era una dona 
gran derrotada per totes les tragè-

sorprenent va ser que vaig trobar 
una “jove” dona de seixanta set 
anys, plena de vida, d’alegria, de 
projectes; una dona que no tan sols 
treballava pel bé de la dona, sinó 
que també estudiava teoria femi-
nista, amb l’esperança d’escriure 
un text un dia sobre les seves expe-
riències en el Lucero. La Soledad, 
sense la formació d’una Margarita 

-
via reemprès el camí de les seves 
antecessores—les que en els anys 
vint i trenta havien començat a 
denunciar la situació de la dona 
per reclamar els seus drets. La So-
ledad va heretar aquesta trajectòria 
que va veure desenvolupar-se en 
els breus anys de la República, 
quan tot semblava possible per als 
espanyols que no havien nascut al 
si del privilegi i quan la “qüestió 
de la dona” va arribar a ser un 
tema roent. 
 
La Soledad Real, com moltes al-
tres republicanes silenciades du-
rant els llargs anys del franquisme 
com a dones i com a militants, 
va ser rescatada de l’anonimat 

en dia apreciem els esforços 
gairebé sobrehumans que va fer 
durant la guerra i la postguerra 
per millorar la situació de la dona 
malgrat totes les barreres que se 
li van imposar a través dels anys. 
I no només això; els testimonis 
d’aquesta excepcional activista 
que va ser la Soledad Real ens 
han proporcionat la possibilitat 
d’entendre millor el destí de 
tantes dones que van patir les 
injustícies imposades a les dones 
proletàries durant la guerra i post-
guerra i que van deixar les seves 

18)Nelken, La condición social de la mujer en España, 11.
19)Sobre el tema de les organitzacions femenines i feministes, veure Mangini, Las 

modernas de Madrid.
20)García, Las cárceles de Soledad Real, 221-22.
21)Hernández Holgado, Soledad Real, 51-55.
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Antonina Rodrigo

Escriptora

Soledad Real,

lluitadora imprescindible

La Soledad Real, militant a les 

aquella generació d’adults pre-
coços que, a partir del juliol del 

i un sentit de la responsabilitat 
que no corresponia a la seva 

la nit al dia, en els barris obrers 
van militar als comitès i grups 
sorgits de la classe treballadora 
per incorporar-se a la lluita i als 

en començar a treballar en plena 
infantesa, assistien poc a l’escola. 
La seva escola eren les seves 

ser el seu Pare, obrer amant de la 

consciència social que els donava 
la lluita per la supervivència, en 
molts casos les dones aguantaven 
la llar, en estar els seus homes 
presos. No obstant, donaven 
suport a les iniciatives socials i 
amb freqüència eren precursores 
a l’hora de mobilitzar i agitar els 
endarrerits. Moltes d’elles van ser 
heroïnes anònimes que van lluitar 
a la resistència popular que va 

seus noms rarament transcendien 

sindicats, associacions i ateneus, 
es van incorporar i van mobilitzar 
la lluita.

-
fensa de la República constitueix 
un dels fets èpics més importants 
de la guerra civil, que desenca-
dena l’aixecament militar l’estiu 

a miliciana en els primers temps 
i a la reraguarda després. Sense 
reraguarda i sense infraestructura 
no podia subsistir l’estructura del 
front. D’aquí que, de fet, la dona, 
en un procés general de presa de 
conciència, actués de miliciana 
durant tota la guerra. 

La guerra civil i l’esclat de la 

l’eclosió del protagonisme feme-
ní, en particular a la reraguarda, 
a causa de l’absència d’homes, 
incorporats a les unitats de com-
bat. Front a l’arbitrarietat i la 
injustícia, ja sigui a la guerra, 
a la reraguarda, als camps de 

presons franquistes o davant dels 
escamots d’execució en nom del 

dona posa en evidència, en tots els 
terrenys, competència, laboriosi-
tat, resolució, enginy i valor, i ho 
fa amb una bravesa i dedicació 
capaces de magnetitzar el seu 
entorn. La dona està present en el 
vigorós naixement d’una cultura 

Soledad Real (14-10-1955)
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trinxeres. D’aquí que la repressió 
franquista fos tan dura, tan inter-
minable, per a la dona i els homes. 
La por de la gent es va aliar amb 

netejar la seva imatge de sospites 
i poder sobreviure, també per no 
tornar-se bojos. Fins al punt que, 

en moltes famílies represaliades, 

no arribessin a saber la dimensió 
del compromís polític dels seus 
pares, ni el grau de repressió de 
què van ser víctimes. La domi-
nació pel terror va ser el pacte de 
silenci que va imposar un encalç 

cosa perfecta per a un sistema 
-

en adopció a famílies addictes al 
règim; els van prendre la joven-
tut, els projectes de futur i van 
omplir les seves vides de dolor i 
desesperació en arrabassar-los per 
sempre els seus éssers estimats. 

A més, van haver d’ocultar un 
passat compromès i sotmetre’s als 

dones que van conquerir durant la 

de l’educació, per a la transforma-
ció de la societat. Havien assumit 
els revolucionaris canvis, de clars 
objectius emancipadors, d’aquí que 
defensin els drets adquirits mit-
jançant la lluita soterrada o oberta, 
contra els rellotges aturats de la 
jerarquia de l’església, els militars 
traïdors i altres agents reaccionaris, 
que duessin a terme una involució 
social, en detriment de les conques-
tes assolides. Sumiran el país en la 
més sòrdida misèria, servilisme, 
terror, desesperació davant del 
poderós instrument d’una salvatge 
repressió, preparada ja abans del 

intent d’oposició.

-
nebrosa memòria, anunciava a 
les seves alcohòliques xerrades 
radiofòniques: S’ha de sembrar el 
terror… eliminant sense escrúpols 
ni vacil·lació tots els que no pensin 
com nosaltres… Ja coneix el meu 
sistema: per cada un de l’ordre 
que caigui, jo en mataré deu; els 
trauré de sota la terra si cal, i si 
estan morts els tornaré a matar.
 
La singladura personal de la So-
ledad Real, monument de dona 
per dins i per fora, simbolitza 

-

i socialistes, republicanes però, 
també, dones anònimes que no 

o partits, van patir persecució i 

germà, company, defensors de la 
República, pertànyer a un partit 
o a un sindicat, o assetjats per la 

se’n a la guerrilla i quedar elles 
com a rehens dels seus homes… 
La Soledad, molt activa durant la 
guerra, en acabar la contesa va 
seguir la llarga marxa de l‘exili. 
A França, com a refugiada, va 
anar a parar a un camp de con-

descobert el seu activisme polític 
a la clandestinitat, la seva vida va 
quedar varada en el túnel de les 
espantoses presons franquistes, 

Soledad Real, és un dels testimo-
nis més increïbles i commovedors 
del tema carcerari, junt amb els de 

las cárceles franquistas. Sempre 
estarem en deute amb elles!
 

l’heroïsme dels homes i dones 
que han enriquit la lluita per la 
llibertat, és la forma més noble 
d’honorar-los. I en això estem, en 
aquest homenatge a la Soledad 
Real, una dona que no va alterar 
en cap circumstància el tremp de 
la seva bondat i la seva lluita pels 
Drets Humans ja que, com va es-
criure en Bertolt Brecht:

 La dona posa en evi-
dència, en tots els 

terrenys, competència, 
laboriositat, resolu-

ció, enginy i valor, i ho 
fa amb una bravesa 
i dedicació capaces 

de magnetitzar el seu 
entorn

Hi ha homes (i dones] que lluiten un dia
 i són bons,
hi ha els que lluiten un any
 i són millors,
hi ha els que lluiten molts anys
 i són molt bons,
però hi ha els que lluiten tota la vida:
 aquests són els imprescindibles.
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Marta Selva Masoliver

Presidenta de l’Institut Català de les Dones

Soledad Real o la dificultat 

de ser dona en un temps i un país

No hi ha dubte que des del respecte 
i l’admiració hi ha moltes maneres 
d’homenatjar la vida i l’obra de 
les persones singulars. A vegades, 
l’empremta d’aquestes persones 
en el seu pas pel món, per la vida 
quotidiana, ens acostuma a passar 
inadvertida, sobretot si es tracta de 
les dones, d’aquelles dones que en 
aparença pot semblar que no han de 
fer grans coses, que vénen al món 
només a dur a terme alguna cosa 
tan senzilla, o tan complexa -segons 
com es vulgui veure- com seria un 
projecte de família, però que en 
el fons acaben esdevenint dones 
valentes, treballadores, solidàries, 
heroïnes corrents que aprenen a 
superar amb saviesa tots els obsta-
cles que es presenten durant el seu 
moment històric per esdevenir en 
el que volen arribar a ser: artistes, 
polítiques, activistes o simplement 
dones excepcionals que han vingut 
al món a treballar en comú per cons-
truir una comunitat en la que cada 
dia la vida sigui una mica millor, 
més agradable, més justa, més lliure, 

deixen el llegat més important de 
tots: el record de la seva experiència 
vital, les seves paraules i l’immens 
respecte a les seves vides de dona. 
Així va ser la Soledad Real, un 
personatge gairebé anònim, que no 
s’ha fet famosa per haver deixat al 

seu darrera una gran obra escrita, 

dona del poble de la que sempre 
recordarem el seu cor rebel i comu-
nista junt amb la seva consciència 
de feminista de veritat.

De la mateixa manera, no es pot 
deixar d’obviar el reconeixement 
al seu itinerari vital, al seu entorn 
quotidià i al record a les diferents 
etapes històriques del segle XX 
que li va tocar viure i durant les 
quals les dones no ho van tenir 

gens fàcil, més aviat al contrari, 
alguna cosa tan simple com exer-
cir de dona els va suposar un ve-

el nostre homenatge cap a ella i, 
per extensió, cap a totes les dones 
políticament actives, protagonis-
tes de la turbulenta i apassionada 

presó, i que van lluitar per millorar 
la situació de les dones i els homes 
del nostre país als que va tocar 
viure aquells episodis històrics, 
ho hem de fer sempre pensant 
en la necessitat de recuperar els 
personatges i de projectar-los en el 
nostre món d’avui en dia per a què 
el seu model ens serveixi per arre-
lar millor la nostra societat actual i 
aconseguir una vida i una cultura 
lliures, equitatives i basades en el 
respecte a la diversitat.

Per això voldria que em permetes-
siu enfocar aquest petit record a la 
Sole traçant quatre pinzellades del 
que ha estat la història més recent 
del segle XX, perquè recordar 
la història i posar-la en paraules 
és atorgar valor afegit a les ex-
periències i és, com a mínim, un 
intent d’absoldre el nostre temps 
de delictes i fantasmes del passat. 
A més, les experiències personals 
de la Soledad Real han estat tan 
polítiques, tan públiques i tan 
potents al mateix temps que no es 
poden desarrelar dels fets del segle 
passat, no se la pot recordar aïllada 
de la història, sinó fent un repàs 
dels episodis històrics dels que ella 
en va ser artífex i protagonista.

prenia el relleu al capdavant de la 

No ho van tenir gens 
fàcil, més aviat al con-
trari, alguna cosa tan 
simple com exercir de 
dona els va suposar 

un veritable obstacle.
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Mancomunitat després de la mort 

van iniciar una vaga que esde-
vindria general. La classe obrera 
protestava per la carestia de la vida. 

la gran guerra europea, a Rússia 
esclatava la revolució bolxevic i, 
a més, neixia la Soledad Real al 
barri barceloní de la Barceloneta. 
Tota una premonició per al que més 
endavant seria la trajectòria perso-
nal i política de la Soledad i a qui 
tocaria viure quatre etapes claus en 
la història del segle XX: la Repúbli-

Transició democràtica.

i d’utopies polítiques, al mateix 
temps que moments polítics i so-
cials tumultuosos en què diversos 
factors d’ordre cultural, ideològic, 

-
cutiran en les històries de vida 
d’aquesta i de moltes altres dones 
que inicialment no haurien hagut 
de tenir cap preeminència especial 
en la realitat socio-cultural del 
segle que tot just començava.

Així, el context ideològic i cultu-
ral en el qual es vivia durant les 
primeres dècades del segle XX 
va determinar de forma clara el 

estaven confinades en l’àmbit 

domèstic i el model de la mes-
tressa de casa com a ideal de dona 
es va implantar amb força en el 
conjunt de les classes populars. 
Però, en aquest sector social, les 

-
sistir, el treball de les dones resulta 
vital per a l’economia familiar i 
difícilment pot acomplir-se aquest 
ideal femení. Va ser per raons com 

d’una família obrera i humil del 
barri barceloní de la Barceloneta, 
des dels 9 anys comença la seva 
vida laboral com a aprenenta a 
tallers i fàbriques d’aquella Barce-
lona en plena ebullició industrial 
i aquest ambient obrer començarà 
a marcar les seves activitats, vi-
vències i actituds, així com els 
seus condicionaments i eleccions 
durant la seva trajectòria social i 
tot el que vindria després.

Posteriorment, ja en plena adoles-
cència, va arribar la República amb 
tot el que va implicar de creació 
d’una nova forma política i social 
de convivència amb vocació de 
resoldre les diferents problemàti-

a les dones la creença que el règim 
donaria resposta a les proposicions 
que defensaven un nou estatus per 
al col·lectiu femení, a partir del 
qual podrien equiparar-se als ho-
mes en drets de ciutadania. Des de 
la dimensió de l’activitat política i 

social que generava el moviment 
obrer o català, dones joves com 
ho era la Soledad Real en aquells 
moments, comencen a ser prota-

-
natives sociopolítiques, llegeixen, 
discuteixen, lluiten per aconseguir 
el ple accés a l’educació, a la cul-
tura i a la millor formació de les 
dones, i les seves interpretacions 
deriven i es concreten cap a una 
proposta alliberadora i igualitària 

com les dones va entendre el signe 
d’aquest moviment en defensar 
la seva llibertat per expressar-se 
i en exigir el mateix tracte en el 
treball. No obstant, ideològica-
ment l’activitat laboral assalariada 
de les dones no estava ben vista i 

femenina als processos productius, 
de manera que se les enviava cap 
a sectors de treball més propis del 
sexe femení, és a dir, aquests tipus 
de feines que es desenvolupaven a 
la llar: servei domèstic, confecció 
i treball a domicili. De fet, la con-
sideració del treball de les dones 
com a complementari, substitutiu 

discriminació salarial. Però també 
hi va haver mesures favorables a les 
dones treballadores, es va prohibir 
l’acomiadament per maternitat i es 
va aprovar la llei de l’Assegurança 
Obligatòria per Maternitat, mesura 
que corresponia a la política gene-
ral de previsió social fomentada pel 
règim republicà.

continuar vigent el model subor-

Elles estaven con-
finades en l’àmbit 

domèstic i el model 
de la mestressa de 

casa com a ideal de 
dona es va implantar

A la presó de Segovia
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dinat d’educació femenina, es 
van obrir nous horitzons culturals 
per a les dones que van poder 
beneficiar-se de la modernitza-
ció del país, dels nous corrents 
culturals i dels equipaments de 
lleure que la República va posar 
a l’abast de la joventut pertanyent 

d’aquests equipaments, el club 
cultural i esportiu Avanti de la 
Barceloneta, i a través de la ma-
teixa militància i la participació a 
les activitats del club, el contacte 
amb companyes i companys i la 
lectura de determinades obres de 
literatura política, la Soledad Real 
va iniciar la seva formació política 
i feminista, procés que, segons ella 
mateixa explicava, va culminar 
durant la seva estada a la presó en 
plena dictadura franquista. Igual 
que tantes altres dones, va ser en 
aquests espais on les joves de la 
República van poder canalitzar les 
seves inquietuds, des de la pràcti-

cultural mitjançant l’assistència 
a xerrades, conferències, etc., i 
sobretot, i en el cas de la Soledad, 
ja com a militant de les joventuts 
comunistes, van desenvolupar 
les seves primeres experiències 
i tasques polítiques que serien 
el precedent de la gran tasca que 
durien a terme totes aquelles dones 
de la reraguarda durant el temps 

No és difícil, doncs, imaginar-se, 
en esclatar la guerra, a les joves del 
club Avanti, entre elles la Soledad, 
senzilla, tenaç, autodidacta, impulsi-
va i rebel, movent-se a contracorrent 

a aquell moment i participar activa-
ment i amb tossuderia en totes les 
tasques de suport i solidaritat en què 
les dones eren requerides. A nivell 
personal, el seu casament amb un 
home no estimat, tot just començada 

-
paració, a causa també de la guerra, 
va suposar per a ella l’inici d’una 

etapa d’alliberament i creixement 
personal gràcies al treball militant 
a què es va dedicar en cos i ànima 
i a la llibertat de moviments que 
l’absència del marit li va permetre. 
Reflexionar sobre aquest fet ens 
hauria de fer pensar en situacions 
com aquesta que va viure la Sole-
dad, i que la guerra va imposar a 
totes aquelles dones casades que, 

obligades a retre submissió al marit 
i que, en la pràctica, va suposar per 

de les relacions entre els sexes i 

social que el gènere femení havia 
hagut de guardar fins a aquells 
moments.

Per altra banda, tot i amb els dis-
cursos tradicionals de les organit-
zacions polítiques del moment que 
atorgaven la principal importància a 
la lluita i als combats que es lliura-
ven en el front i un paper secundari 
a les dones que lluitaven des de la 

reraguarda, i malgrat els horrors 
que moltes van haver de patir, van 
dur a terme tot tipus d’iniciatives 
d’educació i capacitació d’interès 
clau per a les dones, que més en-
llà de la seva aportació a l’esforç 
bèl·lic, van contribuir a la seva 
emancipació i realització personal. 
D’aquesta manera, el que no els 
havia estat permès en temps de pau 
arriben a aconseguir-ho ara: vencen, 
encara que de manera parcial, la 
ideologia patriarcal i aconsegueixen 
la seva incorporació al treball de la 
producció de bens de consum i ser-
veis a la reraguarda. També a causa 
del desenvolupament de la guerra, 
de l’absència dels seus companys 
reclutats per al combat, a edats cada 
vegada més joves a mesura que 
avançava la guerra, i als quals van 
haver de substituir massivament en 
els llocs de responsabilitat política, 
arriben a aconseguir un alt grau de 
formació i politització.

Tal com ella mateixa ens explica a 
través de les entrevistes que conté 
l’obra Las càrceles de Soledad Real, 
document que representa, sens dub-
te, el millor testimoni de vida i de 
paraula del seu recorregut personal, 
polític i social, els seus esforços 

van resistir sota els bombardejos, 
col·laborant en l’evacuació de 

La seva formació po-
lítica i feminista, pro-
cés que, segons ella 
mateixa explicava, 

va culminar durant la 
seva estada a la pre-
só en plena dictadura 

franquista

A la sortida d’una visita a la presó
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a l’exili. Mentrestant, el franquisme 
més ferotge s’instal·lava al nostre 
país i, amb aquest, el desmantella-
ment de les organitzacions demo-
cràtiques, la prohibició de les idees 
i pràctiques renovadores i, per una 
altra banda, va començar també 
la resistència, l’inici de les lluites 
clandestines, la presó i en el pitjor 
dels casos les execucions, tot sovint 
tan injustes.

La Soledad Real és detinguda l’any 

participava en la reorganització 
-

demnada a trenta anys de presó, 
dels quals en va passar setze per 

-

etc.) i, malgrat tot, va continuar la 
seva militància comunista i femi-

la Soledad Real de la seva llarga 
estada a la presó és aterridor, tot i 

-
mació del seu compromís polític de 
dona activa, lluitadora antifeixista, 
antifranquista i feminista i, per una 
altra banda, ens deixa conèixer la 
vida personal i íntima d’aquelles 
dones recluses que, com podien, 
reconstruïen els seus espais de dona 
mitjançant les xarxes de suport que 
elles mateixes teixien. La lluita 
contra les restriccions, la consoli-
dació de la consciència feminista i 
política i, sobretot, la gran voluntat 
pròpia per avançar, treballar i estu-
diar malgrat la penúria i l’aïllament 
de la presó ens aporta una mirada 
molt particular que s’ha de tenir 
present per entendre la personalitat 
irredenta, indomable i compromesa 
d’aquelles dones que el sistema de 
domini franquista no va aconseguir 
enterrar malgrat l’anul·lació ideo-
lògica a què van ser sotmeses.

Però tot i havent aconseguit la 
llibertat al cap de setze llarguís-
sims anys, no van acabar aquí les 
experiències de lluita activa que 
la Soledad va dur a terme durant 

la major part de la seva vida. Surt 
de la presó, se li prohibeix tornar a 
Barcelona i província, es casa amb 
un ex-pres polític, i s’estableixen 
a Madrid. La Soledad és ara una 
dona de pres que ben aviat tornarà 
a ser empresonat, motiu pel qual 
coneixerà i viurà altres experiències 
de lluita antifranquista centrades, 
per una banda, en l’assistència i la 
solidaritat als presos polítics i, per 
una altra, desenvoluparà un nou 
activisme centrat en la millora de les 
condicions d’aquests presos i en la 
lluita pel seu alliberament. Des d’un 
altre espai femení: “les portes de la 
presó”, la Soledad Real es retroba 
amb antigues companyes amb la 
mateixa problemàtica que ella, jun-
tes continuen la lluita, enfortint els 
seus recorreguts personals i polítics 
i la seva sociabilitat feminista. Les 
accions reivindicatives que aquestes 
dones duen a terme en aquells mo-
ments són una mostra més que hem 
de tenir present a l’hora de valorar la 
seva motivació política i social, així 
com el seu compromís personal. És 
d’admirar com posen la seva pròpia 
vivència personal al servei de la po-
lítica desenvolupant una experiència 
pública i col·lectiva que neix del seu 
àmbit més íntim i privat.

cada vegada més activament, pri-
mer en els moviments associatius 

del seu barri i més tard a les lluites 
per l’emancipació de les dones, 
procurant en tot moment conjugar 
la ideologia comunista amb el seu 
ideari feminista.

Tot i que gairebé oblidada per la 
història, igual que moltes altres do-
nes, resti ara el nostre homenatge 
en el record, resti ara el testimoni, 
la veu viva i bategant de les expe-
riències de totes aquestes dones 
invisibles, silenciades per la seva 
condició de dones transgressores, 
dones que van ser silenciades no 
tan sols per ser dones sinó també 
perquè ho eren sense recursos i 
sense poder. Dones que, tot i que 
van protagonitzar una guerra, no 
es van sentir protagonistes de res, 
creien que actuaven de manera 
lògica i natural, amb transparèn-
cia entre el creure i el fer, entre 
el conèixer i l’actuar. La Soledad 
Real ha acomplert el cicle vital, 
el seu desig de canviar l’ordre 
de les coses, amb la llibertat de 
viure plenament i de contribuir a 
la construcció d’un món diferent, 
es completa amb el que avui fem 
amb aquestes paraules que li dedi-
quem: la reconstrucció del passat 
en paraules del present, exercici 
que transcendeix i perpetua la 

-

que ens deixa, visible i invisible, 
és immens.

Congrés del PCE
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Rosa Bofill 

Responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO

Soledad Real,

dona sàbia

línies, enmig d’una crisi caracterit-
zada com a sistèmica a tot el món 
i amb un abast de difícil previsió, 
pràcticament ningú no defensa 
les idees que ens hi han portat: 
llibertat absoluta dels mercats, 
llibertat absoluta del capital, bà-

límits a l’avarícia connatural dels 
seus gestors, afebliment del paper 

La falàcia d’aquests raonaments 
és avui en dia d’una obvietat 
insultant, però no ha estat així en 
els últims vint anys, en els que les 
idees que han donat sentit a la vida 
de la Sole han estat considerades 
obsoletes pels defensors del neo-
liberalisme radical i pels que els 
acompanyaven. La Història posa 
cadascú al seu lloc. 

Sabia de l’existència de la Sole, 
havia traspassat el mur de silenci 
que pretén ignorar les lluites de les 
dones. Sabia d’aquesta camarada 
que, nascuda a la Barceloneta, va 
viure a Madrid molts anys a causa 
de l’exili a què va ser sotmesa per 
la dictadura franquista en sortir de 
la presó. Havia llegit el llibre de 

de Soledad Real, i per tant tenia 

una idea de la vida d’aquesta dona 
extraordinària. 

ocasió de conèixer-la personal-
ment. Recordo que va ser en una 
de les activitats que organitza la 
Fundació Pere Ardiaca. Tots els 
tòpics sobre la dona gran es van 
trencar i em va quedar una imatge 
de vitalitat, energia, curiositat, 
humor, la qual cosa es contradeia 

amb l’edat que tenia. Sorprenia 
el seu interès per comprendre, la 
seva implicació als debats i la seva 
visió global de la realitat, és a dir, 
la seva visió política de la vida. 

Nascuda en un barri obrer a princi-
pis del segle passat, d’una família 
treballadora, amb un pare implicat 

en les lluites obreres, es va veure 
en l’obligació de treballar a una 
edat en què hauria d’haver estat 
a l’escola. D’aquesta realitat crec 
que se’n deriven dues constants 

vida de la Sole: la consciència de 
classe que la va portar al comu-
nisme i a l’autodidactisme obligat 
com a únic camí per satisfer la 
seva ànsia per aprendre.

Militant comunista des de molt 
-

desenvolupa la seva tasca a clubs 
juvenils i, més endavant i ja durant 
la guerra i junt amb altres joves 
comunistes, a l’Aliança Nacional 

Del comunisme en va aprendre la 
solidaritat i la solidaritat la va fer 
prendre més consciència de la rea-
litat de la vida de la classe obrera 
i de les dones i la va impulsar cap 
al compromís de lluita per millorar 
les seves condicions de vida i per a 
la conquesta de la llibertat.

Durant la guerra comença a ger-
minar la seva consciència de la 
situació de discriminació de les 
dones que va derivant cap a un 
plantejament feminista. La Sole 

Del comunisme en va 
aprendre la solidari-
tat i la solidaritat la 
va fer prendre més 
consciència de la 

realitat de la vida de 
la classe obrera i de 

les dones
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serà feminista perquè és comu-
nista, i la lluita per la llibertat i la 
igualtat i al costat dels més opri-
mits la condueix a la lluita pels 
drets de les dones.

A la lluita per a l’alliberament de 
la classe obrera suma la lluita per 
a l’allliberament de les dones de 
la classe obrera i considera que no 
hi ha alliberament de classe sense 
alliberament de la dona com no hi 
ha alliberament de la dona sense 
alliberament de classe.

La Sole harmonitza perfecta-
ment la seva ideologia comunista 
amb el seu pensament feminista 
sense renunciar a cap d’ells: és 
una comunista feminista o una 
feminista comunista. No sempre 
troba comprensió, des del comu-
nisme es pretén prioritzar la lluita 
de classes deixant la lluita per 
l’alliberament de les dones en un 
segon terme, i des del feminisme 
pateix els desencontres derivats 
de les incomprensions cap a les 
dones que presentaven la doble 

militància, que militaven també 
en organitzacions mixtes.

Actualment es veu com a òbvia la 
interacció entre el mode de pro-
ducció capitalista i el patriarcat, 
se sustenten recíprocament i el 
canvi en un d’ells provoca canvis 

va ser una de les precursores.

Per a la Sole, com per a tantes dones 
i homes, la seva militància comu-
nista va representar alguna cosa 
més que un compromís polític, una 
dedicació d’unes hores a les tasques 
polítiques, per a aquestes dones i 
homes ser comunista representava, 
i representa, un projecte de vida. 
Aquesta profunditat del compromís 
és el que explica la força de voluntat 
i la capacitat de resistència que en 

seva contínua activitat antifranquista 
durant els anys d’empresonament, a 
la sortida de la presó, i la seva con-
tinuïtat en la lluita per una societat 
més justa i igualitària després de la 
Transició política.

Una constatació que fa la Sole 
és que les preses del franquisme 
reben menys atenció del partit 
que els seus companys, i el ressò 
públic que tenen les lluites de 
les dones a les presons és mini-
mitzada al costat de les lluites 
dels homes, el que li provoca 
contradiccions que posteriorment 

noranta, a deixar la militància 
en el partit comunista, no així la 

en contacte amb l’organització 
partidària.

treballar amb les dones del seu 
barri madrileny i casa seva va 
esdevenir un punt de trobada 
on es parlava, es debatia, es 
discutia i la lluita de classes i la 
lluita de les dones sempre hi eren 
presents. L’interès per aprendre, 
comprendre, entendre, estudiar i 
transmetre el que havia après i la 
comprensió de l’entorn són l’eix 
que acompanya la seva activitat. 

l’estudi i li preocupa l’extensió 
dels coneixements i la capacitat 
d’anàlisi.

que la seva experiència vital, i la 
de tantes altres dones lluitadores 
com ella, fos coneguda per altres 
generacions i va donar testimoni i 
va seguir lluitant, aquesta vegada 
contra l’oblit al que aquest país 
intenta sotmetre els vençuts pel 
feixisme franquista. I escoltant-la 
explicar les seves experiències 
veiem com a través de les seves 
anècdotes concretes ens donava 
una visió del context i posava 
l’accent en les lluites col·lectives 
i solidàries.

madrilenyo-catalana, dona sàvia, 
dona que fa història, dona que no 
pot ser silenciada.

A la presó de Segovia
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Víctor Díaz-Cardiel

Dirigent històric del PCE

Soledad,

la resistència

la Fundació Pere Ardiaca, amb 
l’Ardiaca, per cert, vaig coincidir 
al penal de Segovia, per participar, 
donant la meva opinió, a l’edició 
d’un llibre que recollís testimonis 
de coneixement i compartir sobre 

en la presentació del llibre que es 
faria a Madrid i Barcelona, doncs 
em va causar sincerament una 
gratíssima alegria.

Vaig pensar, no es poden oblidar 
vides com la de la Sole.
Després d’aquest primer sen-
timent, quan em vaig posar a 
buscar el llibre, entre altres, que 
vaig llegir ja fa uns quants anys, 
sobre les presons de la Sole em 
vaig trobar, primer, que no el vaig 
trobar a casa, segon, en buscar 
a llibreries i arxius, el llibre en 

estaven exhaurits, descatalogats. 
Fins i tot, en una llibreria de dones 
de Madrid em van dir que havien 
conegut la Sole, però que el llibre 
estava exhaurit, que era una llàs-
tima que no el reeditessin.

Sí, vaig conèixer la Sole, després de 
la meva sortida, posada en llibertat 
de la presó central de Segovia, allà 

havia estat la Sole durant un temps 

de tuberculosos regentat per les 
germanes de la caritat… a les quals 

dir, durant uns dies dels tres anys 

que vaig ser en aquell horrible 
penal, en el que, efectivament, al 
matí s’havia de trencar el gel de les 

penal de Segovia, en aquell tètric 

amb els seus companys, van dur 

de diversos mesos d’incomunicació, 
o sigui, sense rebre visites, sense 
comunicació escrita ni oral.

A un col·lectiu de presos polítics, 
vint-i-cinc, dels quals vint-i-dos 

-

van traslladar des del penal central 
a Soria, per dur a terme una vaga 
d’“abstenció a ingerir aliments”, o 
sigui, una vaga de fam, un 19 de 

de Segovia. És a dir, més o menys 
als vint anys de sortir la Sole de 
Segovia, sent traslladada a Alcalà 
de Henares. Igual que la Sole i les 
seves companyes, als vaguistes 
traslladats des de Soria ens van 
imposar un any d’incomunicació, 
que es va veure interromput per la 
tràgica mort del nostre camarada 

l’havien tractat d’una úlcera sag-
nant al penal de Soria des d’on va 
ser traslladat a Segovia.

semidesmantellat, que havia es-
tat ocupat abans per dones, de 
Segovia, anomenat des d’aquells 

-

tres galeries, separades, incomuni-
cades entre si, aïllades, a més en 

La Sole no va ser 
transformada, va 

resistir a aquell ani-
hilador sistema pe-
nitenciari amb una 

fortalesa interior, en 
no acceptar que tren-
qués la seva dignitat 
com a persona, com 

a comunista
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d’hegemonia dels comunistes 
al seu si, des del seu interior, 

menys tenen, certament, els seus 
antecedents en tantes i tantes, 
nombrosíssimes “petites” lluites 
com en les que va participar la 
Sole (també en Paco), com són 
les del Moviment democràtic 
de dones, entre les dones dels 
presos polítics i així un llarg i 
constant goteig d’activitat anti-

concentració…)

reclusió, segons el Reglament 

consistia:“No només en la re-
tenció i custòdia dels detinguts, 
presos i penats, sinó també i 
primordialment a realitzar sobre 
ells una tasca transformadora i 
reductora”.

No obstant, el Ser complet de la 
presó política de la postguerra, va 

del presidi es compendiava en 

i tot que vigilar i castigar.

Per tal de tenir resultats, l’univers 
penitenciari franquista va fun-
cionar com una gran indústria i 
la seva maquinària va executar 
una sèrie d’operacions socials, 
polítiques, culturals, econòmi-
ques, destinades a transformar 
l’existència de capturades i cap-
turats, els habitants d’aquell 
univers, homes, dones, minories, 
van constituir la matèria primera 
de transformació, en el sentit de 
la indústria.

La Sole no va ser transformada, va 
resistir a aquell anihilador sistema 
penitenciari amb una fortalesa in-
terior, en no acceptar que trenqués 
la seva dignitat com a persona, 
com a comunista.

cada una d’elles en cel·les alternes, 
sense obtenir cap resposta a les re-
clamacions i protestes, la situació 
era d’una operació de càstig dins 
d’un règim de sever aïllament. La 
tràgica mort d’en Mario va trencar, 
especialment, les incomunicacions 
escrites i orals amb les famílies.

Recordo, en el poc que podíem par-
lar amb els funcionaris i amb algun 
pres comú que duien a terme la seva 
feina de cuina, especialment, que no 
van dir que el penal havia estat des-
allotjat precipitadament dels últims 
presos que estaven allà. Fins i tot em 
van comentar la famosa vaga de vint 
anys enrere, l’enfonsament en què 
es trobaven, l’insalubre i horrible 
que havia estat aquell penal on la 
Sole hi va passar vuit anys!!

La Sole expressa encertadament 

-
co, quan es pensa i se sent d’una 
determinada manera de pensar i 
sentir, i les possibilitats d’acabar a 
les presons gairebé absolutes.

La Sole, la Matilde Landa, la Ma-
ria Salvo, la Manolita del Arco, la 

-

tat, de dones capaces d’enfrontar-
se, de patir amb especial duresa 
aquells terribles anys de repressió, 
immisericordiosos. Bé mereixen 
una gran trobada d’homenatge pel 

la dictadura i….

Sí, vaig conèixer la Sole els anys 
de, per dir-ho així, impuls dels 
comunistes, en particular dels 
comunistes madrilenys, que va 
radicar en la seva hegemonia 
sobre els diferents moviments 
socials d’oposició a la dictadura, 
en la gènesi, desenvolupament i 
dinamisme dels quals vam jugar 

fonamentals de masses on les/
els comunistes vam desplegar la 
nostra activitat; intensa activitat 
especialment en el moviment 
obrer, (veure, “Madrid en huelga”. 

moviment ciutadà (en el que la 
Sole va desenvolupar una intensa 
activitat, tant en les Associacions 

-
ro” i en el moviment femení); en 
el moviment estudiantil, en els 
col·legis professionals, etc.…

Aquest impuls dels moviments, 
en el  moment més bri l lant 

Visita a la presó de Burgos
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Les dones del Lucero

Helena González Lucas

història real del nostre País ja que 

falsejada. Per això, iniciatives com 
la de la Fundació Pere Ardiaca són 

donar-nos l’oportunitat d’escriure 
sobre la Soledad Real.
 
Per a les dones que havien patit la 
repressió a les presons franquistes 
era molt difícil tenir una vida nor-
mal, seguien sent controlades des 
de lluny o des de prop de totes les 
maneres que puguem imaginar. Per 
això, moltes d’aquestes dones no 
van dubtar en anar a associacions 

creades a l’empara de la Secció 

treballant per canviar la societat amb 

ho en aquestes condicions.

 D’una d’elles és la Soledad Real 
quan comença a col·laborar en el 

conèixer la Sole era professora de 
patronatge i costura en aquest cen-
tre, que era i és un centre només de 
dones. A mi m’encantava sentir-la 
i és que, entre patró i patró, ella 
parlava a les seves alumnes de 
la importància de ser dona, dels 
seus drets, dels seus valors, que 
anava més enllà de la cuina i de 

-
cia de defensar en el que creien, 
com que la riquesa més gran 
que podíem tenir era la cultura, 
cultura i més cultura, era un dels 
seus més preuats consells. Sempre 
me’n recordaré de com ens deia: 
“noietes llegiu molt, llegiu de tot i 
analitzeu, passeu-ho tot per aquí” 
i s’assenyalava el cap.

 La Sole disfrutava d’un caràc-
ter fort i rebel que a vegades li 
provocava algun inconvenient, 
però cap conversa amb la Sole et 
deixava indiferent, cap pregunta 
sense resposta, i sempre des de 
la raó més raonada i l’anàlisi més 
profunda. 
 
Sole, et recordaré sempre amb un 
llibre entre les mans, animant-nos 
a seguir treballant amb el teu to 
una mica manaire i que, malgrat 

-
sava les piles i treballava amb 
molt de gust al teu costat, sabent 
que aquest gran esforç era per al 
meu propi creixement. Vull acabar 
amb una frase que vaig escoltar en 
algun lloc:
 
“Quan una persona gran es mor 
es perd una biblioteca”

Madrid, maig 1980
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Les dones del Lucero

Teresa Valencia Martín 

 A la Soledad Real la vaig conèixer 

barri del Lucero on proporcionava 

patronatge i costura i, mentrestant, 
ens transmetia els seus ideals més 
preuats: la Igualtat, la Llibertat, la 

-
va en el dia a dia el dret de les dones 
a elegir el seu propi destí com a 
persones de ple dret. Feminista con-
vençuda, ens animava a implicar-
nos en la vida social per transformar, 
des de la nostra mirada de dona, els 
forts plantejaments patriarcals de 
dominació i submissió.

 “Les dones – ens deia – no podem 
girar-nos d’esquena a la política, 
perquè la política no es pot fer 
sense comptar amb les dones; no és 
debades que representem la meitat 
de la població i, com a generadores 
de vida, ningú millor per defensar-
la”.

seves idees, però mai no la vam sen-
tir imposar el seu criteri perquè sí; 
raonava els seus punts de vista amb 
arguments irrefutables, intel·ligents 
i mesurats i gairebé sempre, per no 
dir sempre, la raó quedava a les 
seves mans.
 

-
tat entre homes i dones, la Igualtat 
de Drets i Oportunitats, la Igualtat 
entre iguals…” les desigualtats 
socials són l’àmbit 
propici en què es genera el descon-
tentament i l’agressivitat”
 

Pensava, com pensem moltes, que 
podria eradicar-se la fam en el món 
amb el que els governs fan despesa 
en armament; creia a ulls clucs que 
la PAU es construiria mitjançant el 
desenvolupament dels pobles per 
explotar els seus propis recursos i 
d’aquesta manera potenciar la cul-
tura i les facultats dels seus habitants 

mateixos drets.
 

-
balització: -“Estimades, la GLO-
BALITZACIÓ només globalitzarà 
la pobresa mentre no se situï l’ésser 
humà per damunt dels interessos 
comercials i econòmics. Si no es 
possibilita l’eliminació de la po-
bresa, s’avançarà cap a desequi-
libris més grans i a injustícies més 
vergonyoses.”
 

se a les malalties que l’assetjaven, 
en molts casos com a resultat dels 
maltractaments rebuts durant la 

solidaritzar-se amb el poble i els 

la seva vida, amb prop de noranta 
anys, devastada pel desgast resultant 
de les seves xacres, encara dedicava 
la major part del seu temps possible 
a defensar el que sempre havia 
defensat sense donar-se treva a ella 
mateixa. Pot ser que la mantingués 
en peu la força del seu caràcter vo-
luntariós i enèrgic pel que no poques 
vegades es deixava portar.
 
Alguns mesos abans de la seva mort 
vaig tenir el privilegi de visitar-la a 

la Residència de Barcelona on va 
acabar els seus dies. No semblava 
ni molt menys la seva habitació el 
lloc on es consumia la seva exis-
tència, sinó un indret ple de vida 
en el qual els llibres i publicacions 
ocupaven gran part de l’habitació 
i dels quals seguia prenent apunts 
i opinant amb gran encert de tot el 
que passava.
 

-
tació plena de llum i coneixement, 
sabent a més que possiblement no 
la tornaria a veure…

 Amiga Soledad

Inmolaste tus sueños más hermosos 

en aras de una causa: la igualdad,

imaginaste un cielo de palomas 

volando en libertad.

Y creíste, Quijote adolescente,

que tu brazo podría doblegar

 a esos monstruos que oprimen a la gente, 

yugulando la Paz.

Pobre gaviota, ¿Quién quebró tu vuelo,

varándote en oscuro cenagal?

Como ICARO, compusiste tus alas,

y volviste a volar.

Y apostaste de nuevo por la vida,

Y creíste en la justicia y en la paz 

sin pensar que son frágiles veleros

y acecha el temporal.

Gracias por esos años que has vivido

compartiendo experiencias y amistad,

y por lo mucho que nos has transmitido 

Amiga Soledad… 
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Les dones del Lucero

Alicia Cabezudo

-

una persona tan Humana com no 
n’he vist mai cap altra d’igual… 

Després vaig assistir a un curs 
en el mateix centre sobre política 
feminista i va ser, en incorporar-
me a aquest taller, quan vaig 
començar a conèixer el que era la 
política, ja que la Sole ens expli-
cava tot el que podíem fer.

molt de caràcter, i una gran 

lluitadora, ens deia que no ens 
havíem d’adormir sobretot en la 
lluita per la cultura i els drets de 
la dona i, sobretot, havíem de 
llegir molt.
 
També recordo aquells matins 
dels dissabtes al pati de casa 
seva en agradable tertúlia amb 
altres companyes, en les que 
ens parlava entre altres coses 
de la globalització i de com 
havíem de llegir entre línies. 
Se’ns passava el matí sense 
adonar-nos-en, ja que amb les 
seves amenes explicacions ens 
feia pensar i donar la nostra 

vaig començar a comprendre 
gràcies a ella.
 

-
celona un grup de companyes, 
li vam donar una gran alegria; 
la vam veure lluitant contra el 
temps que se li acabava, però 
amb la mateixa lucidesa de sem-
pre, envoltada dels seus llibres i 
molt atenta a tot el que passava 
llegint tot el que queia a les se-

d’ella enduent-nos cadascuna 
de nosaltres alguna cosa del seu 
coneixement… 

Setmana Cultural al Centro amb motiu del 8 de març
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Les dones del Lucero

Lola López

-
rri, al que ja fa molts anys que hi 
pertanyo, en una Assemblea en la 
que vam convocar les sòcies en la 
qual demanàvem la renovació de 

la mà oferint-se a ajudar-nos, i 
quin ajut tan positiu va ser per 
a nosaltres, sobretot per a mi. 

les companyes, a ser solidària, a 
posar-me sempre de la banda dels 
desposseïts i a entendre el que és 

Directiva.

Amb ella vam aprendre a reivindi-
car els drets de les dones i moltes 

coses més, perquè era un pou de 
saviesa amb el seu caràcter, que 
el tenia i molt fort, per això va 
suportar disset anys de presó. Va 

poder més a causa de la seva mala 

la clau de casa seva i m’apropava 

estava pitjor de les seves xacres, 

a buscar-la i se la van endur a 
Barcelona a una residència. L’any 

avisar que es moria i hi vam anar 
tres companyes a veure-la. I la 
nostra sorpresa va ser molt gran 
en veure-la asseguda a una cadira 

cap damunt del diari, en veure’ns 
ens va mirar i ens va dir aquestes 

paraules tan impactants:”M’estic 
morint! “ La van asseure al llit les 
infermeres i, un cop asseguda, ens 
va donar tota mena de recomana-

, a cada una el que ella creia més 

novel·la “La catedral del mar” 
perquè l’havia de llegir ella. Ho 
dic perquè era increïble en l’estat 
en què es trobava com podia tenir 
aquella força tan tremenda. Va 
estar dues hores sense parar de 

sorpreses. Sembla ser que quan 
ens en vam anar va entrar en un 
estat del que ja no es va recuperar. 

fer riure sense voler-ho, perquè 
seguia manant-nos i ordenant-nos 

Festa al Centro Cultural de la Mujer
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la Soledad Real, una dona plena 
d’amistat i afecte cap a la gent que 
l’envoltava.

Va ser la meva professora de pa-

agradable sentir-la parlar amb tanta 
humanitat de tot el que li va tocar 
viure, la seva feina i vivències a 

 

com havia estat la seva vida entre 

intenció en dir-ho era que sabéssim 
la veritat de tot el que havien passat 
ella i les seves companyes de presó, 

Les dones del Lucero

 Maite Fernández Pérez

ja que les seves alumnes no sabíem 
res de política per la nostra edat.

Però mai no va voler ser ella la 
protagonista ni l’heroïna de la 
història.També recordo com ho 
comentava; ni en la seva cara ni 
en les seves paraules li vaig veure 
mai un gest d’odi ni rancúnia cap 
a ningú. Ho explicava, o això em 
semblava advertir, com una part 
de la seva vida que li havia tocat 
viure, i no en renegava.

També recordo els seus aniver-
saris; ens invitava a un grup 
d’amigues a la seva casa del barri 

baixa amb un gran jardí tot ple de 

sota l’ombra de la qual ens as-

de veure’ns allà al seu voltant, se 
la veia contenta i feliç i els seus 
ulls tenien una lluentor especial.

-
sona que la Sole m’ensenyava 
patronatge, em va dir en to des-
pectiu: “Aquesta és comunista!”. 
No vaig poder menys de contestar 
enfadada, Olé per la Sole! Tan de 
bo tots els no comunistes fossin 
com ella.

amb aquestes lletres la meva ad-
miració i afecte cap a tu.

Soledad en la seva casa del Lucero
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Les dones del Lucero

Nuria Iñiguez Vinyals 

sort de conèixer la Soledad Real i 
sentir-me amiga d’ella.
 

-
pressionar des del primer moment 
com parlava, sobretot de política. 

text: t’ho feia veure tan clar! Tan 
comprensible!... T’emocionava 
veure com es donava al Partit i a 
la lluita de les dones; el feminisme 

tots els valors que tenies dins teu 

a treballar en grup, a posar-me en 
el lloc dels més desprotegits, a 
defensar els nostres drets com a 

deia:”Doneu responsabilitat a les 
persones i veureu el seu creixe-
ment com a éssers humans”.

“Sole, ets la 
meva mestra en política”.

Són molts els moments que he 
passat amb ella: conferències, 
actes polítics, aniversaris junt amb 
amics a la seva entranyable casa, 

conjunt en els mateixos temes- 
en homenatges que se li han fet a 
Madrid i dos a Barcelona, en els 
que vaig tenir la sort de ser la seva 

l’Ajuntament de Sanz, dedicat a la 

segon, a la Barceloneta, concedit 

Són moltes les vivències que he 
tingut amb ella. Una de les coses 
que a mi més m’agradaven eren les 
xerrades que teníem a casa seva, 
junt amb altres companyes, parlant 
de política. No puc oblidar aquelles 
tardes d’estiu parlant, en el seu pati, 
en una tauleta de braser envoltada 

la seva agradable ombra. La Sole 

La última vegada que la vaig 
veure va ser a la residència 

van avisar tot dient que estava 
molt malament i la vam anar a 
veure tres companyes del centre. 

vaig veure trista, menuda, peti-
tona, no semblava la dona que 
jo recordava: forta i dinàmica. 
Les primeres paraules que ens va 
dir en veure’ns van ser: “M’estic 
morint”. Però tan bon punt la 
van instal·lar al llit es va trans-
formar, ja era la Sole de sempre. 
Va parlar de la situació política, 
donant-nos consells per seguir 
endavant, amb molta força. Vam 

explicar acudits, ens va regalar 
un llibre de la seva biblioteca 
a cada una, i ens el va dedicar. 

que estaríem juntes. Uns dies 
després moria.

La Soledad era una dona de 
caràcter fort, conseqüent amb els 
seus ideals, molt hospitalària, i la 
seva casa estava oberta a tothom, 
sobretot per als companys del 
Partit, sempre tenia amics allotjats 

de Mèxic…).

La Soledad s’anticipava sempre 
amb tremenda lucidesa al futur, 
tot el que ella ens deia està passant 
avui pas a pas.

Soledad Real, no t’oblidem i sem-
pre estàs entre nosaltres.

ens servia unes tòniques i els seus 
inseparables festucs i ametlles; a 
ella li encantaven, deia que li pro-
porcionaven molta energia. Allà 
assegudes, ens llegia tots els docu-
ments que ella anava recopilant per 
tal que algun dia algú els recollís i 
se’n pogués fer història.

Soledad i Lola López
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Les dones del Lucero

Isabel Carretero
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En diverses activitats organitzades per la 
Libreria de Mujeres de Madrid

Libreria de Mujeres de Madrid, març 2009
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Elena Lasheras Pérez

Llibreria Dones de Madrid

Soledad Real,

la dona que va existir

Mentre ells feien la mort defensant la 
República a les trinxeres, ella, elles 
tenien cura de la vida defensant la 
República a la reraguarda. Aquest va 
ser un dels molts inicis de la Soledad 
Real. I també una de les nostres 
primeres preguntes.

Aquesta història de les dones a 
la reraguarda o sostenint la vida 
dels seus companys empresonats 

-
fugint la pobresa. Aquestes dones 
muntanya ocultant els maquis en 
els més profunds boscos amb el 
seu cos, reiniciant una vegada i una 
altra els partits a la clandestinitat. I 
tantes dones republicanes barrotant 

arxius podíem trobar aquestes he-
roïnes ja que sabíem tant de tants 
herois?!

Havíem llegit algun llibre feia temps 
com “Las cárceles de Soledad 
Real”, “Silencio Roto” de la Fernan-
da Romeu, els testimonis recollits 

Massa poc per als seixanta anys que 
havien passat. 

Així va començar tot, tractant de 
reparar una injustícia, amb el desig 
de conèixer-les i donar-les a conèixer 

per poder aprendre’n. Una festa, un 
homenatge.

dones que havien defensat la Re-
pública es van reunir a Madrid per 
rebre un homenatge de les feministes 

de la Llibreria de Dones. De tots els 

andaluses, gallegues, asturianes i 
basques, de Madrid i de Barcelo-
na, valencianes i alguna exiliada a 

socialistes, en aquell moment van 
-

taven allà com a dones que s’havien 
lliurat a una creença que anava 
més enllà d’idees o d’ideologies: 
defensar la llibertat. I aquell primer 
homenatge el rebien de les dones 
feministes. Més d’una d’aquestes 
velles i sàvies dones no s’ho podia 
creure després de la quantitat de 
grans mentides que havien explicat 
sobre nosaltres.

Així, enredades 
com les cireres en un 
cistell, unes ens van 
anar connectant amb 

unes altres

A aquest homenatge s’hi van unir 
les dones de l’Institut de la Dona, 
i moltes altres, dones i homes, que 
van voler estar presents en aquesta 
festa, la premsa i la televisió es van 
fer ressò en els mitjans de comunica-
ció d’aquest inusitat esdeveniment. 
L’associació d’ex-presos ens va 
proporcionar els primers noms i més 
tard elles mateixes ens en van es-
mentar d’altres que havien conegut 
a les presons o que vivien en el seu 
mateix poble. I així, enredades com 
les cireres en un cistell, unes ens van 
anar connectant amb unes altres.

Aquest preciós acte ens va deixar 
dos regals inesperats. Un va ser 
que va començar una petita sèrie 
d’homenatges per a les dones re-
publicanes, un d’ells, a Toulouse, 
les va emocionar profundament. 

escriure llibres. Però, sobretot per a 
nosaltres les llibreteres, el regal va 
ser que algunes d’aquestes dones tan 
belles van començar a freqüentar la 
Llibreria, la Rosario Sánchez Mora, 

s’asseia amb nosaltres a la taula de 
braser on treballem, anava esgranant 
els seus records, els seus pensa-
ments, les seves conviccions.
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Aquell temps de la presó i el difícil 
que era repartir un ou dur, que havia 
arribat al cistell d’alguna visita fa-
miliar a una d’elles, entre les tretze 
dones que s’ajuntaven per revisar el 

mestres preses ensenyaven a llegir 
i escriure a les que no en sabien, i 
aquestes a cosir o brodar a les dones 
més formades per tal que les seves 
famílies poguessin vendre aquests 
treballs i treure’s uns dinerons que 
els ajudessin.

Les llàgrimes silencioses de les 
dones empresonades mentre canta-

les tretze jovenetes cap a la seva 
mort. La crueltat de les monges 
cel·ladores d’aquelles presons. La 
pietat d’alguna d’elles. L’important 
d’estar guapes i alegres per rebre la 
visita que arribava d’allà fora i no 
entristir-la. 

Aquells primers mesos de la guerra a 
Barcelona on les dones van prendre 
les regnes perquè els seus homes 
estaven al front i van organitzar el 
repartiment del pa per tal que arribés 
a totes i tots i ningú no acaparés. La 
presa dels autobusos per a què la ciu-
tat no es paralitzés, la reorganització 
en els barris de les escoles, l’acollida 
en famílies dels que venien fugint de 
les massacres.

Més tard van arribar els partits i els 
homes que no van valorar el seu 
esforç ni la seva capacitat. 

la guerra i l’entrada dels feixistes 
a Barcelona. Primer organitzar la 
sortida dels dirigents grans o petits 
i les seves famílies, després ella. La 
traïció dels francesos, la tornada 

tortura, els anys de presó.
Perquè la Sole va aprendre amb el 

vessa el seu amor sobre la humanitat 
més desafavorida.

Si el seu primer marit la pegava, va 
aprendre a ser lliure abocant-se en 
la defensa d’altres homes i dones. Si 
la tortura a la presó humiliava el seu 
més íntim cos femení, va trobar en la 
relació amb les altres empresonades 
i adolorides la complicitat per poder 
sobreviure totes juntes. I en sortir 
de la presó després de tants anys, 

Dones del Barri Lucero.

I quan ella parlava, la Llibreria 
quedava en silenci, la gent que 
passava per davant de la seva porta 
s’acostaven a poc a poc a la taula 
de braser i escoltaven, les més joves 
s’asseien a terra ben atentes a les 
seves paraules. I parlava de la lluita 
de classes i de la lluita de les dones. 
Del silenci d’elles sense deixar de 

fer i jugar-se-la per la justícia. De 
l’amor als que semblen menys i que 
són més. I comentava els llibres de 
pensament feminista que acabava 
de llegir com en una lliçó magistral 
des d’una càtedra. I la gent escoltava 
o participava des d’allà, asseguda a 
terra o repenjada en alguna estanteria 
plena de llibres. I la Sole dissentia 
de l’autora a la que havia llegit, o hi 
estava d’acord i la feia créixer amb 
aquella mirada llarga que li dona-
va l’experiència de la seva vida. I 
creava un ambient màgic, creava la 
meravella amb les seves paraules, 
amb la seva mirada fosca directa als 
ulls que commovia el cor. 

 Algun any després de l’Homenatge 
a les Dones Republicanes, ja ami-

gues i mestra de totes nosaltres, en 

Llibreria de Dones, la Sole va aixe-
car la veu públicament. Un lament. 

Acusada tantes vegades al llarg de la 
seva vida amb paraules boniques en 
les que ella creia sent el que no po-
dia deixar de ser: rebel, comunista, 
pobre o roja que, tot i que feien mal 
en ser utilitzades com a insult, a ella 
la feien sentir-se orgullosa, més con-
vençuda cada dia que la seva banda 
era la justa; ara arribava l’acusació 
dels que ella més respectava, els ho-
mes del seu partit l’acusaven de ser 
dona i defensar les dones. Als seus 
gairebé 80 anys encara la podien 
ferir acusant-la de feminista.
 
Hi havia una vegada la mateixa his-
tòria, repetint a través dels segles el 
destí de la dona. 

Si no és callada s’oculten les seves 
paraules, no passarà a la història. 
Si ets dona i pobre, no existeixes. 
No has existit. Si aquesta dona és 
llesta i no calla, és mantinguda a 
distància.

de por i desesperança, escolto les 
seves veus femenines i cascades 
per l’edat cantar entusiasmades 
l’Himno de Riego. I les puc veure en 
peu amb el puny en alt disposades 
a començar de nou si fos necessari. 

intensa, i a la vegada plena de deli-

molt lluny, plena de coneixements 
antics i nous però encara convençu-
da de demanar el que pot semblar 
impossible. I, reconfortada, reneix 
en mi l’esperança.
 

existir i va deixar la seva empremta 
en moltes dones i alguns homes.

I quan ella parlava, la 
Llibreria quedava en 

silenci, la gent que pas-
sava per davant de la 

seva porta s’acostaven 
a poc a poc a la taula 
de braser i escoltaven
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Lidia Falcón

Militant feminista, advocada i escriptora

Soledad Real,

fidelitat als seus ideals

La Soledad Real pertany a la gene-
ració de gegants que van intentar 

solidària, igualitària i republicana, i 
per aquest ideal ho van donar tot: lli-

la vida. La Soledad, com tants altres 
dels seus camarades i companys, va 

s’hi compten entre ells ni traïcions 
ni desercions, va ser valenta i va 
afrontar amb enteresa els terribles 
esdeveniments que li van tocar viu-
re, i va estar en primera línia de foc 

acabat- defensant el progrés front la 
reacció, l’avenç front el retrocés, la 
igualtat contra l’explotació, el futur 

front la mort.
 
Aquelles dones i homes que a 

aquell moment es trobaven en plena 
joventut, alguns tot just traspassada 
l’adolescència, com els més grans, 

a la causa republicana i comunista, 
es van dedicar amb total abnegació 
a la lluita contra el feixisme, i en ella 
hi van invertir les seves forces, el 
seu talent, la seva esperança. Perquè 
transcorreguts tres quarts de segle, 

que com ella ens van deixar fa poc, 

encara segueixen resistint els envits 
de l’ofensiva capitalista i feixista.
 
La Soledad, amb la lucidesa que 
van tenir tots els resistents al cop 
franquista, sabia que la gran ba-
talla entre la supervivència de 
la humanitat i l’horror que es va 
desencadenar després a tot el món 

qual heroicament va militar tota la 
seva vida, ho sabia ella i els milers 
de combatents pel progrés i la lli-
bertat que van venir a aquest país a 
lluitar a les Brigades Internacionals, 
ho sabia ella, com ho sabien els 

van donar el seu suport, quan les 
democràcies ens abandonaven a la 

resistents, que han estat titllats per 
l’aparell d’agit.prop del capitalisme 

repressors i assassins-, van ser els 
únics lúcids en aquell món dividit 
entre les dictadures feixista i nazi 
disposades a reprimir i a exterminar 
la humanitat, i les anomenades de-
mocràcies, únicament preocupades 
per obtenir beneficis econòmics, 

-
donar els pobles sota el terror de 

els lluitadors republicans, els revo-
lucionaris i internacionalistes que 
van venir de tot el món per salvar 
la República espanyola sabien, amb 
més certitud que ningú, que la de-

la derrota de l’esperança, com va 
escriure l’André Malraux en la seva 

 
La Soledad sabia tot això per la 
seva lucidesa, i estava disposada a 
defensar el futur del poble espanyol 
i de tots els pobles del món, amb 
aquella gran determinació que el 
seu excepcional caràcter li conferia. 
Perquè en el seu petit cos, d’aparent 
feblesa, vivia un gegant d’energia, 
que cap enemic no podia esquerdar. 
I van ser molts els que va tenir al 
llarg de la seva no curta vida. Només 
aquesta extraordinària força explica 

 Pertany a la generació 
de gegants que van 

intentar construir una 
Espanya avançada, so-
lidària, igualitària i re-

publicana, i per aquest 
ideal ho van donar tot
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que pogués sobreviure els vuitanta-
nou anys que comptava quan va 
morir, malgrat haver patit presons, 
pallisses, tortures, soledat, enganys i 
traïcions, i la pèrdua dels seus éssers 
més estimats.
 
Però a més de la gesta heroica de 
la Soledad, en la lluita contra les 
forces faccioses primer i contra la 
inacabable dictadura després, que li 
va suposar inacabables anys de pre-
só, ella va iniciar ben aviat un més 
difícil compromís: el del feminisme. 
La Soledad no es conforma, com 
altres camarades i companyes de 
batalles, amb seguir les passes que 
assenyalen els dirigents del partit, 

arriscats. No és només el perill que 
suposa la militància clandestina en 
un partit perseguit com si els seus 
components fossin feristeles, en un 
món regit per l’imperi del capita-
lisme i en un país tiranitzat per la 
dictadura més terrible que ha hagut 
de patir en tota la seva història. No 

militant, una excel·lent comunista, 
i difondre la propaganda del partit, 
reunir-se en secret, acomplir les 
consignes de la direcció, mantenir 
encesa la foguera de la resistència, 
seguir lluitant per realitzar algun 
dia la revolució. No, la Soledad 
adquireix una més profunda cons-
ciència, la de comprovar que la seva 
condició de dona la relega a una més 
menyspreada marginació, a patir 
explotacions i opressions que els 
seus companys homes desconeixen. 

ella i per a les dones en general la 
lluita per construir el socialisme no 
conclou amb la seva victòria, perquè 
els homes socialistes poden ser tam-
bé masclistes, perquè un règim que 
pretén la igualtat segueix relegant 
les dones als llocs secundaris de 
l’economia, la política, la cultura. 
Perquè aquells camarades heroics, 
que estaven disposats a donar la 
salut, la llibertat i la vida per canviar 
el món, eren incapaces de canviar-se 

a si mateixos i seguien tractant les 
seves esposes i les seves camarades 
de partit i redactant els programes 
socials amb esquemes patriarcals 
de la societat capitalista. 

La Soledad té un company senti-
mental dedicat com ella a la causa, 
i en la seva relació es confessa plena 
i corresposta, però això no és obsta-
cle per a què sàpiga resoldre, amb 
la seva extraordinària agudesa, les 
situacions d’explotació que tan sols 
les dones pateixen, que no s’enganyi 

mai davant de les actituds menys-
preants, encobertes per un acusat 
paternalisme, que tantes vegades els 
dirigents del seu partit manifesten 
cap a ella i les seves companyes; 
per tal que triï el camí de la defensa 
dels seus principis feministes tot i 
amb el preu de ser víctima de noves 
marginacions i menyspreus.
 

la seva joventut ni en la seva madu-

perquè els nostres llocs de residèn-
cia estaven separats, ella a Madrid, 
on malgrat ser catalana ha de viure 
mig segle seguint el camarada que 
serà el seu marit, i jo a Barcelona, on 
malgrat ser madrilenya acabo vivint 
gairebé tota la meva vida seguint la 
meva mare i la meva àvia, que han 
de fugir d’aquell Madrid, on de ser 
descobertes serien perseguides i 
assassinades. Aquest trastorn en les 
nostres vides produït per la catàs-
trofe de la pèrdua de la guerra per 
als republicans, que ens porta para-
doxalment a viure a les ciutats on 
no hem nascut, ens separarà també 
durant tots els anys juvenils. Però 

un dia vaig poder tornar a Madrid, 
on em vaig instal·lar durant bastant 
temps, i allà, afortunadament, la 
vaig conèixer. I vaig recuperar amb 
el seu tracte, l’emoció, el calfred, de 
recuperar el contacte amb les dones 
de la generació de la meva àvia i de 
la meva mare, aquelles gegants que 

la, acompanyar-la, treballar amb 
ella, va ser un dels privilegis que la 
vida em reservava.
 
Tots els que la van conèixer recor-
daran la vitalitat inesgotable que la 
feia vibrar, el timbre de la seva veu, 

i de les situacions, la tenacitat amb 
que acomplia els seus propòsits, la 
inexpugnable tossuderia amb què 
defensava tant els seus principis 
com les seves obsessions. Totes les 
qualitats i defectes que retraten les 
dues generacions que constitueixen 
les més admirables de la nostra 

mateix temps les més menyspreades 

nets del franquisme, que avui ens 
governen. 
 
Però cap contratemps, cap des-
afecció, cap controvèrsia amb els 
camarades i dirigents del partit, la 
van poder apartar del seu treball 
feminista, al que es va dedicar pràc-
ticament en exclusiva en els últims 
vint-i-cinc anys de la seva vida. 
Amb això es va restar moltes sim-
paties, no tan sols dels reaccionaris 
habituals sinó també al si del seu 
propi partit, que malgrat les seves 
limitacions segueix sent un gran i 
honrós partit, l’empara i solidaritat 
del qual són útils i que ella apreciava 
més que ningú. Però ni amistats ni 
conveniències serien preeminents 
front a les seves conviccions i els 
seus principis. Si els seus camarades 
no entenien la lluminosa tasca que 

dones i denunciar les injustícies 
que els homes els feien patir, pitjor 

Quan ja havia passat de 
la seixantena es llença 
a constituir l’Associació 
de Dones del Lucero, el 

barri on vivia
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s’adonessin de les seves limitacions 
i seguissin les seves passes.
 
Sorprenentment, quan ja havia 
passat de la seixantena es llença a 
constituir l’Associació de Dones del 
Lucero, el barri on vivia, aglutina les 
seves veïnes i les seves camarades, 
que la segueixen fascinades pels 
seus plantejaments i la seva activitat 
constant, aconsegueix un local, obté 
algunes miserables subvencions ins-
titucionals que li serveixen per des-
envolupar una activa campanya de 
defensa dels drets de la dona, molt 
superior al que aquelles mesquines 
ajudes econòmiques haguessin 
permès a altres dones, i després es 

-
ment en suport a la candidatura que 
els Partits Feministes vam presentar 
a les eleccions europees del 1999. 
 
Allà, en el local de la seva associa-
ció, vaig parlar sobre la massacre 
que s’abat sobre les dones per la 
violència masclista, allà, em va or-
ganitzar ella presentacions i debats 
per defensar el nostre programa 
electoral, allà, la Soledad, ens va 
fer l’honor a totes les companyes 
dels Partits Feministes d’acceptar 
ser candidata en la nostra formació 
política. Allà la vaig conèixer, i la 
vaig admirar i em vaig enamorar 
d’ella. I en certa mesura crec que 
ella em va correspondre.
 
L’excepcional de l’opció de la 
Soledad és que, en primer lloc, a 
l’edat que ja havia assolit i després 
d’una vida sencera de militància en 
el partit, s’atrevís a qüestionar les 
consignes i les decisions dels seus 
dirigents en el relatiu a la lluita de les 

-
vicció que el treball feminista havia 
de ser objecte de tot el seu interès, 

les diferents postures que els grups 
feministes representen acceptés que 
la del Partit Feminista era la que ella 

què vaig tenir l’oportunitat de parlar 
amb ella, quan exposava el nostre 
ideari coincidíem en la necessitat 
que les dones tinguessin la seva 
pròpia organització política, que 
elaboressin l’ideari que havia de 
regir-la i els programes que havien 

vam constituir el partit, havia defen-
sat, es circumscrivien a les reivindi-
cacions immediates que les dones 
espanyoles tenien, i l’objetiu prin-
cipal de les quals era anar trencant 
les enormes barreres i destruint els 
murs que el franquisme havia erigit 
contra nosaltres, durant tot aquell 
gairebé mig segle de dominació. 
Així, la lluita per obtenir la igualtat 
en les lleis, per aprovar el divorci i 
l’avortament va consumir la major 
part dels trenta anys que han passat 
des que va morir el tirà. Insertar-se 
laboralment a la societat, reclamar 
la igualtat de salari, l’accés als llocs 

no és un assumpte de tota la societat-, 
i no es considera que aquestes hagin 
de participar en la política des del 
feminisme. Per a la Soledad va estar 
clar ben aviat que la seva participació 
en la política a través del seu partit la 
separava de la seva tasca feminista. 
La doble militància de la que tant 
s’ha parlat i la polémica de la qual 
no està resolta. Ni tampoc l’única 
militància en una associació que es 
limita a reivindicar aspectes parcials 
dels objectius a assolir. Si militava 
ara en el feminisme ho faria com a 
objectiu primordial, perquè el femi-

-

socialisme. Molt més universal que 
aquesta, ja que incloïa les dones, 

transformadors de la humanitat, o, 
en el millor dels casos, enviades a 
asseure’s a la sala d’espera mentre 
els homes realitzaven aquesta ingent 
tasca, amb la promesa d’obtenir el 
que se’ls debia en el moment en què 
consideressin oportú.
  
La seva determinació per seguir 
aquest camí va permetre que 
les companyes de l’Associació 
col·laboressin sense problema en 
les tasques que es va adjudicar 
des d’aleshores. L’Associació va 
funcionar com un col·lectiu har-
mònic, les camarades que estaven 
amb la Soledad van treballar acti-
vament i intel·ligentment i a elles 
també els hauríem de retre el seu 
reconeixement. Aquella campanya 

1999, en la que els Partits Femi-

associacions que es van aliar amb 
nosaltres, vam trencar l’aïllament 
polític que havia mantingut sem-
pre el feminisme, en la que vam 
aprendre els enrevessats trucs amb 
que les lleis aprovades pels Parla-
ments democràtics aconsegueixen 
marginar totes les formacions que 
no siguin les que representen el 
gran i mig capital, especialment les 

de responsabilitat i sobretot intentar 
frenar la xacra de la violència, van 
ser els objectius a assolir, i la con-
secució de la qual encara està lluny, 
que van seguir regint les passes del 
Moviment Feminista.

Però això deixa sempre el MF fora 
del poder de decisió, el limita a les 
reivindicacions que es poden enten-

criteri reduccionista de la ideologia 
patriarcal per a qui el destí de la dona 

En un acte al Centro
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-
me, el més modest dels moviments 
revolucionaris- ens va ensenyar a 
totes la duresa i l’alegria de partici-
par en l’arena electoral. 
 
Resultava evident comprovar que en 
el coneixement que la gent tenia del 
feminisme no entrava el compromís 
polític i era, per tant, enormement 

entenien el nostre plantejament que 
la ideologia feminista inclou en les 
seves reivindicacions les de tots els 

considerats polítics el feminisme, i 
concretament el Partit Feminista, 
tenia la seva resposta. Ni la guerra 
ni la pau, ni la crisi econòmica, ni 
l’explotació dels treballadors, ni la 
conservació del medi ambient, eren 
aliens a les nostres preocupacions ni 
a les nostres anàlisis, i allà estàvem 
per donar-los les nostres respostes 
i alternatives, a les que la Soledad 
aportava la seva gran experiència. I 

juntes i presentar públicament el 
nostre treball i les nostres decisions, 
ens va unir i ens va enamorar. 
 
Perquè més tard, quan pels zim-
zams de la vida que ens sacsejava 
sense lògica ni pietat, les dues ens 
vam trobar residint novament a Bar-
celona, em va escollir com a amiga 

i com a advocada, serveis ambdós 
dels que estava molt necessitada, ja 

Va ser en aquesta època quan més 
assiduament la vaig tractar i quan 
la vaig poder ajudar mínimament 
davant dels complexos problemes 
que li van plantejar les últimes dis-

vam poder sortir juntes i amb el 
gran amic Xavier Padullés que tant 
la va acompanyar en els últims anys 
del seu penar a la residència de gent 
gran on va estar reclosa i realitzar 
gestions amb professionals i notaris 
que la van reconèixer i la van admi-
rar, però una repressió més, aquesta 
impensable i inadmissible, va ser la 
darrera agressió que va patir i que 
va acabar amb les seves ja escasses 
forces. 

quarterària i severa contra ella, 
que necessitava més que ningú 
comprensió i ajut, va ser impedida 
per les severes directrius de la resi-
dència d’anar a votar el Parlament 

la Soledad Real la que es resignés a 
no poder exercir el seu trascenden-
tal dret d’escollir les seves opcions 
polítiques i, per tant, rebutjant els 
impediments que li posava la di-

i recórrer a peu diversos carrers 
-masses per a ella- per tal d’arribar 
al col·legi electoral, va acomplir el 
seu propòsit i va introduir el seu vot 
a l’urna. Seria el darrer acte polític 
de la seva vida. Al dia següent es va 
veure incapaç d’aixecar-se del llit, 
i ja no el va abandonar. La Soledad 

tenir el privilegi i l’honor que em re-
cordés favorablement davant de tots 
aquells que la van acompanyar. 
 

l’exemplaritat d’una vida que per la 
seva excel·lència, la seva dedicació 
a la causa de la humanitat, les seves 
qualitats heroiques, és molt difícil 
d’imitar. Però tenim l’obligació de 
fer-ho perquè aquest és el veritable 
testament que ella va deixar, perquè 
aquesta és l’única tasca que hem de 
dur a terme per salvar el que quedi 
d’aquest país i d’aquest món que 
els grans depredadors, algutzirs 
d’un capitalisme genocida, volen 

-
rrera voluntat de la Soledad Real és 
que continuem la seva tasca sense 
defallir, sense trair-la, sense buscar 
excuses per menysprear-la, sense 
acontentar-nos amb succedanis i 
conxorxes amb els que els nostres 
governs pretenen enganyar-nos 
cada dia. 
L’única manera d’honrar, de re-
conèixer la gran tasca que la So-
ledad Real va dur a terme al llarg 
de tota la seva vida, d’agrair-li tot 
el que va fer per nosaltres, i per les 
dones en especial, d’acomplir la 
nostra promesa de no oblidar-la, de 
no malbaratar el seu enorme llegat, 
tresor que mai no apreciarem en el 
seu just valor, és intentar seguir les 
seves passes sense abandonar la llui-
ta, escoltant la seva veu, recordant 
les seves paraules, rellegint la seva 
vida, aprenent de les seves lliçons, 

estimar en vida. Només aleshores 
serem dignes d’haver-la tingut de 
mestra i d’amiga.
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Llum Ventura

Dinamitzadora de “Dones del 36”

Soledad Real,

dona del poble

Vaig coincidir per primer cop amb 
la Soledad quan havia tornat a viure 
a Barcelona per acabar els seus dies 

vam posar d’acord i va participar 
en els actes que en aquells temps 
estàvem realitzant a l’Associació 

sóc una de les fundadores.

en ella a una persona entranyable i 

el seu caràcter incansable, femi-
nista i especial com el de totes les 
dones i homes que van viure la 
terrible guerra civil espanyola.

nom de Soledad Real s’associa a 
una dona del poble que ha prota-
gonitzat molts capítols de la nostra 
història i que s’ha de rememorar 
per fer-li justícia.

De procedència humil, de classe 
obrera però amb un interès per 
lluitar pels drets més elementals de 
les persones, va dedicar tota la seva 
vida a causes justes i necessàries.
Va treballar molt en contra del 
franquisme des de la militància 
comunista i des del feminisme per 
difondre les seves inquietuds sobre 
aspectes socials i polítics que en 

aquell moment eren infravalorats 
pel règim.

-
ferents quan la descobrim. Sempre 

anys empresonada durant el perío-
de més ferotge de la repressió. A 
causa del seu tarannà feminista, va 
col·laborar en tasques amb dones a 
la reraguarda i va pertànyer a dife-
rents associacions veïnals durant 
els últims moments del franquisme 
i la transició. 

Les seves arrels venen d’Almansa. 

d’una classe obrera amb molt po-
ques oportunitats de millora.

Amb 9 anys ja va començar a tre-
ballar en un taller de costura per 
decisió de la seva mare, que era 
brodadora. L’economia familiar, 
segons la mare, necessitava de 
l’ajut de la Soledad. Aquell fet la 
va marcar profundament i va ser 
el primer graó que la va conduir 
cap a la lluita en defensa dels tre-
balladors.

La incorporació de la Soledad al 
món de la política va ser gràcies a 
la relació que mantenia amb el seu 

vagues contra la injusta situació 
laboral dels obrers. Aquells fets 
protagonitzats pel pare, a més de 
les seves pròpies vivències, van 
provocar que es despertés en ella 
aquell sentiment de voler canviar 
les coses. 
 
Durant la guerra, va jugar un paper 
molt actiu en el barri de la Barce-

les tasques militants i solidàries 
del barri. Va haver d’improvisar 
refugis contra els bombardejos, 
grups d’infermeres per fer les pri-
meres cures, menjadors, tasques 
d’intendència, llars d’infants... Va 

a Barcelona per treballar a una 
empresa metal·lúrgica ubicada a 
la Barceloneta. Allà va ser on la 
Soledad va viure la seva infantesa i 
molts anys posteriors. Vivien en un 
“quart de casa”, uns pisos molt pe-
tits als quals així se’ls anomenava 
i que evidenciaven les penúries 

A la Universitat de Barcelona
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pertànyer a diferents associacions 
feministes i comunistes i mai no va 
oblidar la seva formació cultural 
que va dur a terme d’una forma 
autodidacta. Se sentia molt arrela-
da al barri i sabia que la tasca era 
necessària. Malgrat tot, va haver 

guerra civil per culpa de la situació 
desesperada que li va tocar viure 
sota els bombardejos a Barcelona.
L’exili també va comportar pati-
ment i, a partir de la situació poc 
favorable que li va tocar viure fora 

a la Barceloneta, el barri pobre que 
la va veure créixer, i des d’allà va 
participar en el combat contra el 
franquisme. La resistència va ser 
complicada i la clandestinitat peri-
llosa, però el seu impuls i lluita no 
es van aturar ni un segon. A poc a 
poc les detencions es van anar pro-

les mateixes conseqüències.

Més de setze anys va haver de 
suportar les vexacions, tortures i 
maltractaments que es practicaven 
a les presons franquistes. I el que és 
pitjor, pel fet de ser dona i pobre la 
seva situació va ser molt més terrible. 
Si la realitat dels homes empresonats 
va ser estremidora, més penosa va ser 
la de les dones que pràcticament van 

grans oblidades. 

Aquella realitat viscuda en pròpia 
pell va sensibilitzar la Soledad i va 
incidir més en la seva lluita femi-
nista. No va renunciar ni als seus 
valors polítics ni socials, però va 
centrar la seva tasca en la defensa 
de les dones, el sector més feble i 
menyspreat de la societat.

Va parlar amb moltes dones i va 
conèixer moltes situacions que 
l’horroritzen. Va prendre conscièn-
cia de quin havia de ser el seu paper 
a partir d’aleshores.

de tots aquests coneixements i ex-
periències vitals.

Passats els anys de presó, se’n va 
anar a viure a Madrid. Allà la vida 

anys de postguerra, de misèria i 
penúries i la situació era desespe-
rant. Vivia en el barri del Lucero 
en una barraca que pertanyia al 
pare del seu marit, que en aquells 
moments estava a la presó. Sempre 
controlada, sempre assetjada per la 
vigilància incansable de la policia i 
sota el risc de tornar a la presó. La 
relació amb altres dones de preso-

ners va començar a donar fruits. 
Realitzaven activitats de suport als 
presoners com, per exemple, rodes 
de premsa clandestines. 

Però això no va ser fàcil i, al cap de 
poc temps, la van tornar a empreso-
nar per activista clandestina.

novament reorganitzar les tasques 
que abans realitzava però sense 
massa èxit. Les dones no eren valo-
rades ni en el mateix partit i això la 
va portar a una insatisfacció terrible; 
per la qual cosa es va centrar més en 
l’afer feminista. Un d’aquests espais 
va ser el de les associacions de mes-

va participar d’aquestes associacions 
franquistes però lluitant per causes 
des del punt de vista d‘esquerres. 

de creació d’escoles, llars d’infants, 
locals per a dones... 

Va participar també en el desenvo-
lupament social dels barris, el mo-
viment veïnal del barri del Lucero 
de Madrid li va proporcionar grans 
satisfaccions personals, perquè va ser 
des d’allà des d’on va poder mobilit-
zar seriosament el sector femení.

lluita intensa per la justícia, llegat 
que s’ha de recordar per donar a 
conèixer, transmetre a totes les ge-
neracions de dones més joves.

Realment va ser una dona ex-
cepcional i va ser un plaer poder 
escoltar-la quan parlava dels drets 
de les dones i dels drets de la classe 

-
partir amb ella els dos anys i mig 
que va viure a Barcelona van ser 
una gran troballa per a mi. 

va deixar, va ser un moment molt 

s’havia de compensar d’alguna 
manera, per la qual cosa vam pen-
sar que seria interessant retre-li 
un homenatge des del barri que la 

podíem fer per ella. 

Vam treballar en un projecte nascut 
des de la Barceloneta, el seu barri. 

en els mateixos ideals que defensava 
la “nostra” Soledad, s’ha aconseguit 
que l’escola d’adults dugui el nom 
de Soledad Real. Aquesta petita 
mostra d’afecte i d’admiració, re-
presenta un sentit homenatge que 
ha de servir per recordar qui era i el 
que havia representat en la nostra 
història la Soledad Real. Una dona 
que de forma anònima va contribuir 
a lluitar fervorosament per acabar 
amb moltes injustícies que ja for-
men part del nostre passat recent 
però que, malauradament, no s’han 
d’oblidar per tal que no es tornin a 
repetir mai més.   
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Laura Sintes

Músic

Estimada Sole

faltar. Recordo tantes vegades totes 
aquelles xerrades que compartíem 

deixant que el sol de la tarda ens aju-
dés a fer més càlids els records dels 
que parlaves mentre miraves una 
capsa plena de fotos. Tota una vida 
en imatges, plena d’experiències, 
agradables algunes i esgarrifoses 
d’altres, però totes elles viscudes 
tan intensament com només una 
persona amb la teva energia i va-
lentia sap fer-ho. “Ai, reina, quina 
vida la dels comunistes, la mare que 
ens va parir!” deies sempre amb un 
somriure.

Recordo la primera vegada que ens 

quan vaig entrar a la teva habitació, 
et vaig veure allà asseguda prop de 

l’habitació plena de llibres, notes, 
fotos; una imatge d’una dona petito-
na, de moviments contundents i amb 
uns ulls tristos i amb una brillantor 
plena de força i magnetisme. Sens 

deixava passar més llum de totes.

I així, amb la tranquil·litat de les 
tardes d’hivern durant les que 
arreglàvem el món, em vas anar 
explicant la història de la teva 
vida, aquella història que mai no 
es podrà resumir en unes línies ni 

en unes fotos encabides a la capsa 
dels records.

Un dia vas treure una d’aquelles fo-
tos en la que es veia una imatge en-
tranyable d’una família. “Mira 
vas dir - aquest és el meu pare. Un 
home bo com ell sol, que treballava 
de sol a sol de metal·lúrgic a les 

tota la raó del món, tu sempre n’has 

del teu pare al qual adoraves pro-

d’admiració quan m’explicaves els 
records que tenies de les vagues en 
les que havia participat el teu pare, 

Seguim recercant dins d’aquella 
capsa plena de trossos de vida i me’n 
va cridar l’atenció una en que es veia 
una nena d’aspecte tímid recolzada 
a una façana. “- Mira aquesta, Sole. 
Eres tu? Debies estar feta una bona 
peça, tu, de petita!” “- Doncs no t’ho 
creguis, reina. Jo era una nena que 
no sabia jugar perquè mai no havia 
jugat. Vaig començar a treballar de 
molt joveneta i em van començar a 
cridar des de molt joveneta, també. 
La meva mare treballava i jo m’havia 
de quedar fent les tasques de casa 
i tenint cura dels meus germans. 
La vida era difícil aleshores, reina. 
Quan tenia 7 anys ja cosia per a 
una modista, allà en el barri, i als 
9 anys vaig començar a treballar 
assalariada a un taller de costura. 
El treball m’agradava molt, feia 
serrells per a cobrellits, tovalloles, 
doblegava mocadors, brodava un 
“Benvingut al món” a les camisoles 
dels nadons...m’anomenaven la Be-
lluguet, perquè mai no estava quieta. 
Després, no obstant, vaig canviar 
i aquella ja no m’agradava tant, 

calderes de La Maquinista, saps? 
Allà ...molt lluny de la nostra casa 
a la Barceloneta. Sí, senyor, era un 
socialista dels bons, una persona 
bona que no va anar mai a l’escola, 
però que em va ensenyar molta cul-
tura, però cultura de la bona, cul-
tura humana i social, la que és més 
necessària per a la vida”. I tenies 

Sole al Montseny (6-5-2006)
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perquè treballava en una fàbrica 
d’impermeables i em passava tot 
el dia engomant les costures amb 
el dit”. 

Ja ho veus, ...treballant des de 
petita, i sense tenir gairebé temps 
per jugar.

I quan explicaves el dia en què va 
arribar la República a Barcelona? 

-
ves aquell dia en què anaves a lliurar 
un paquet a prop del Passeig de 

els carrers. Aleshores vas sentir com 
un noi cridava des del metro “Nena, 
ja saps que ha arribat la Repúbli-
ca?” i vas cridar “Doncs, visca la 
República!”. Aquell era un dia que 
havies de compartir amb el teu pare, 
aquella persona que t’havia ensen-
yat a apreciar la justícia i la solida-
ritat, l’única altra persona a la que el 
cor li podia bategar amb la mateixa 
força i podia sentir la mateixa ale-
gria de veure que les coses estaven 
canviant, en veure que per tot arreu 
hi havia gent que llençava Visques a 
la República pletòrics d’eufòria. Tal 
com deies: “Vaig sentir alegria, les 
coses canviarien, tot el que tantes 
vegades havia parlat amb el meu 
pare s’estava fent realitat. Va ser 
el desig d’igualtat el que m’ha fet 
comunista i és la meva vida. Vaig 
disfrutar molt la República, junt 
amb el meu pare”.

És cert, el comunisme sempre ha 
estat la teva vida, i sempre ho has 

quan les coses van començar a 
canviar de veritat, i no cap a millor 
precisament ni com esperaves, quan 

Aleshores, tot va començar de ve-
ritat. Aleshores era quan vas haver 
de demostrar el teu valor i les teves 
conviccions i, aleshores, va ser quan 
la Sole valenta, lluitadora i decidida 
va veure la llum.

en el treball militant a la reraguarda, 
organitzant i ajudant a les barricades 
fetes de cotó i cartró en el passeig 
de la Barceloneta. Sempre donant 
un cop de mà allà on més falta feia, 
atenent els ferits, buscant metges i 
benes, abastint les barricades, as-
saltant magatzems per aconseguir 
menjar, cuinant, agafant roba estesa 
per poder donar mudes de recanvi 
als milicians que deies que anaven 
bruts de pols i misèria.

D’aquestes tasques vas passar a 
ser la responsable de les dones del 

I aquesta tasca va ser tan ben valo-
-

activitat en el secretariat femení i 

mereixies.

Però les situacions més difícils 
encara havien d’arribar. Ben aviat 

Responsable d’un camió, vas acon-

tot vas tenir un accident pel camí. 
Amb el teu pare, que feia la tristesa 
i la solitud més lleugeres, vas poder 

la Bretanya, a Le Pouligen i Mois-
don de la Rivière. L’estada aquí 
va ser el principi del malson que 
vindria, sobretot quan et vas haver 
de separar del teu pare, al qual van 
traslladar a un altre camp.

Vam seguir mirant la capsa dels 
records i hi va aparèixer una foto en 
què es veia un pont, molt de lluny. 
“- Què és això, Sole?” La teva cara 
va canviar d’expressió. “- És com 
el pont d’Hendaia, saps on és? 
Doncs aquest pont el vaig creuar 
a empentes i estirades de cabell 
i amb un tros d’abric de menys, i 
quin fred! Sí nena, les tropes del 
Terç francès ens van entrar a la 
força a cops i estrebades. El noi que 
m’acompanyava em va estirar amb 
tanta força que em va arrencar la 
màniga de l’abric que portava, què 
et sembla?”. Això és una cosa que 
sempre he admirat de tu, Sole. Sem-
pre tenies a punt un somriure, una 

tocat viure, mai no se’t va esborrar 
el somriure de la cara. Un somriure 
ple de valor i d’enyorança de tot el 
que havies deixat enrere.

Aquest valor és el que feia que res 

a Barcelona, vas començar la reor-

i semblava que les coses tornaven a 
canviar de color, la llum tornava a 
entrar a la teva vida, una llum que es 

Sempre t’ha brillat la mirada d’una 
manera especial quan parlaves d’ell.

Sole al Montseny (6-5-2006)
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Però la felicitat et va durar molt poc, 

detenir i et van portar a la comissa-
ria de la Via Laietana, on vas patir 
tota mena de tortures, vexacions, 
interrogatoris i humiliacions durant 

Tan sols era el principi. D’aquí, sense 
haver-te de recuperar mai de la por i la 
ràbia, cap a la presó de dones de Les 

de preses era la rutina de cada dia. 
Però també la solidaritat i la super-
vivència van marcar aquesta estada. 

que els familiars venien al carrer per 
poder aconseguir els diners necessa-
ris per comprar menjar i productes de 
neteja, sobretot per a totes les àvies i 
nens dels que estaven empresonats i 
no podien treballar. Tot un exemple 
per a tothom.

buscar dins de la capsa, tota decidida 
“- Què busques?” “- Ai, aquesta 
foto, mira, a que és un bon mosso? 
És el meu Fornellet.” Els ulls et bri-
llaven d’una manera molt especial 
quan em vas explicar el que havia 
passat amb la teva relació amb en 
Josep. “

la mort a la Via Laietana”. Mai no 

notícia et va poder arribar a enfonsar 

-

condemnar pel jutjat de Repressió 
-

sada de delicte contra la seguretat 

Això ho haurien d’haver preguntat 
a qualsevol de les persones que 
havien aconseguit sortir endavant 
i sobreviure gràcies a la teva ajuda, 
a la teva solidaritat, al teu valor i al 
teu esperit de treball, sempre incan-
sable, sempre plena d’esperança i 
ganes de lluitar.

La condemna no va ser immediata 
i una sèrie d’estades a diferents 
presons va començar. Primer cap 
a Las Ventas a Madrid; passant 
per la de Torrero a Zaragoza, la 
pitjor de totes, oi Sole? A Madrid, 
era especialment dur veure com 
s’emportaven les noies de matina-
da per afusellar-les, i com s’havia 
de veure, amuntegada amb moltes 
altres preses de condicions ben 
diferents. D’allà vas haver d’anar 
a la Presó d’Alcalá de Henares, on 
la sentència es va fer palesa: trenta 
anys. Mitja vida, trenta anys que 
van començar a Málaga, on l’estat 

deplorable que totes les dones que 
éreu allà us vau unir per a tenir cura 

i alimentar tots els nadons; Segovia, 
on eres castigada per no voler par-
ticipar en actes religiosos i on feia 
tant fred que havies de picar el gel 
que s’havia format en l’única pica 
que tenies per poder rentar-te i on 
et vas organitzar amb altres presos 
comunistes per començar una vaga 
de fam com a protesta per la situació 
en la que estàveu. 

Sempre has demostrat una força 
interna enorme, i un valor, unes ga-
nes de sortir endavant i una fermesa 
d’idees admirables. Has passat per 
càstigs d’incomunicació absoluta 
a les presons, malalties que vas 
arrossegar la resta de la teva vida, 
tortures, humiliacions, situacions in-

Sole al Montseny (6-5-2006)
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frahumanes, i sempre has seguit aju-
dant els que estaven en la mateixa 
situació que tu, sempre demostrant 
una enteresa i un altruisme que ho 
diuen tot de tu, de com eres i de tot 
el que aportaves a la gent que tenies 
al teu voltant.

I les coses no van anar massa millor 
quan vas sortir de la presó. De la 
capsa dels records, va aparèixer 
aleshores una foto en què es veia 
una Sole, ja en llibertat condicional, 
caminant per un indret en què no hi 
havia més que neu, portant un cistell. 
A la sortida de la presó, la tornada a 
Madrid no va ser tot l’agradable que 
potser havies esperat. Rebutjada per 
ser una ex-presa i per ser catalana, 
et vas veure obligada a empènyer 
l’economia de la família quan en 
Paco, el teu company en aquell 
moment, va ser empresonat. “-Mira 
reina, aquesta sóc jo, que li porto 
algunes cosetes a la presó a en Paco, 
treballava com una boja per a què no 
li faltés de res a la presó”.

Recordo quan et vaig conèixer, as-
seguda, sempre llegint, sota la llum 
i la calor del sol que entrava per la 

-
vies una vellesa trista i solitària, com 
deies. Recordo quan et vaig pre-
guntar “-com estàs Sole?” i em vas 

contestar: “- Saps una cosa, reina? 
A vegades tinc ganes de plorar, però 
ja no em queden més llàgrimes”. 
Recordo tot el que em vas explicar, 
tot el que em vas ensenyar, totes les 
tardes que vam passar tot cercant 
a la capsa dels records. Recordo 
l’exemple de superació que vas 
suposar per a mi, però no només 
per a mi, has estat un exemple per 
a tota la gent que ha tingut la sort de 
poder-te conèixer.

I ara que ja no hi ets, que ens has 
deixat un buit que ningú no podrà 
omplir mai, et mereixes que et re-
cordem amb l’afecte i l’estimació 
que vas repartir al llarg de tota la 
teva vida, i que no sempre et van 
saber tornar.

vas dir que volien posar el teu nom 
a un carrer de Madrid, però no tan 
sols un carrer, et mereixes tota una 
ciutat a nom teu. I ben aviat tindràs 
una escola d’adults en el teu barri, 
a la Barceloneta, que també durà el 

fet molta il·lusió poder veure aques-
ta escola, imagino el teu somriure 
quan escoltis la notícia. 

Vull que sàpigues, Sole, que t’admiro. 
Des que et vaig conèixer, des de sem-

pre, has estat un exemple a seguir 
per a mi en tots els aspectes i en tots 
els sentits. Per la teva força, la teva 
energia, les teves ganes de canviar les 
coses i arribar una altra vegada a la 

-
fortant veure’t tranquil·la i sempre 
amb el somriure als llavis després 

tot amb les teves malalties, moltes 
d’elles a conseqüència del teu pas per 
totes aquelles maleïdes presons.

i ser capaç de seguir l’exemple de 
valor que has deixat.

Les futures generacions no podem 
créixer sense saber històries com 
la teva, per al present i per al futur. 
Segur que gent com tu és la que és 

teu nom, la teva presència i el teu 
record mai no s’esborraran d’entre 
nosaltres, ja ho veuràs.

Tan sols em queda, Sole, donar-te 
les gràcies. Moltíssimes gràcies 
per haver-me donat l’oportunitat 
d’haver-te conegut, i per haver-me 
ensenyat tot el que he après amb 
tu. I gràcies per ser com eres, i com 
sempre seràs en el record de tots.

Per sempre.

70 aniversari de la fundació del PSUC. D’esquerra a dreta, Laura Sintes, Pilar del Amo, Soledad Real y Rosario Cunillera
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Entrevista a Neus Català

Soledad Real,

bona republicana i bona comunista

però per la seva manera de fer i pel 
que m’han explicat les companyes, 
per a mi representava “Les dones 
de la República”, jo també era 
d’aquella època, però ella va ser un 

dona de caràcter, una dona de bon 
caràcter, una dona de partit, i una 
bona companya, d’aquelles dones 
que, penso en un grup, i hauríem 
de buscar més i trobaríem dotze-
nes de dones d’aquell temps, que 
han fet possible que estem vivint 
avui en dia. I en aquells temps jo 
penso que tenia més valor el que 
feien aquelles dones que el que 
fem ara, perquè ara tenim molts 
mitjans i abans no en teníem cap, 
calia anar a cercar-los i a més les 
dones estaven molt atrafegades 
perquè si treballaven en el taller 

i després a casa seva, i si estaven a 

dones d’aquell temps, que moltes 
amb prou feines havien pogut anar 
a l’escola i que van ser elles les que 
van jugar un paper, es van implicar 
tant amb la vida, que no van quedar 
oblidades. Ara ja oblidem més, 
perquè és un altre temps, una altra 
manera, és més normal ara, però 
en aquell temps les dones que es 

en qüestions socials eren més aviat 
una cosa excepcional, jo no parlo 
de la dreta, quan  parlo parlo del 
poble que treballa....

Són d’aquelles dones que amb el 
seu comportament van ser les pio-
neres del moviment feminista tant 
d’aquí com de Madrid, tot i que 
d’allà no en conec tant les coses. 
Aquí hi havia treball per a les dones 
i, és clar, treballaven, els sindicats 
feien de connexió i si no hi havia 
el contacte amb els companys; la 
dona treballant pren consciència 

sé més coses que d’una altra banda, 
aquí hi havia aquesta indústria, la 
gent estava més avançada, perquè 
ja hi havia sindicats, hi havia un 
moviment, i aquestes dones quan 
anaven als tallers i tot això prenien 
consciència.

l’he coneguda i no l’he coneguda, 
-

des amb ella, ja de gran, ja gairebé 
abans de morir, quan vam tornar a 

una de les dones que em va presen-
tar la Margarita Abril; però resulta 
que ella vivia en un lloc i jo vivia 

Soledad Real i Neus Català en el sopar anual de la Fundació Pere Ardiaca
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en un altre, si haguéssim viscut més 
a prop segurament ens hauríem vist 
més sovint, però ella no vivia aquí, 
vivia a Madrid, i després sí que va 
venir a viure a Barcelona. 

Però jo sempre havia sentit a parlar 
molt de la Soledad Real, perquè ja 
a França, després de la guerra, en 
el nostre diari de la Unió de Dones 

ens preocupàvem precisament 
per aquestes dones que estaven a 
les presons, pel que feien i com a 
exemple del que feien o havien fet, 
i de com estant a la presó dirigien 
el treball o,...aquelles dones que 
estaven a la presó amb els pocs 
contactes que tenien se les arre-
glaven per saber i per veure què 
sabien i per veure què podien fer, 
com podien ajudar..., allà hi van  
aprendre molt..., les presons van ser 
una escola, és a dir, que nosaltres 
en el diari posàvem com a exemple 
aquestes dones. 

era el de discutir, treballaven, perquè 
també les feien treballar, discutien 
per veure com podien...,perquè van 
agafar gent a la presó que tampoc 
estava preparada políticament, per 
això van posar la qüestió d’educar-
se i d’educar políticament, aquest va 
ser un dels seus papers, molt bons. 

que han sortit de la presó estaven 
molt preparades, perquè discutien, 
a moltes dones els hi va donar 
consciència, si no revolucionària, 
perquè a moltes dones les van agafar 
perquè no van trobar els seus marits 
o el que fos, no totes estaven poli-
titzades, només que haguessin estat 
republicanes i haguessin defensat 

presó van prendre consciència, va 

feixistes, com tots els repressors, 
creuen que castigant i oprimint 
guanyen, però el que guanya és el 
que està més oprimit perquè pren 
més consciència...

llegir el llibre de Las cárceles 
de Soledad Real, però fa molts 
anys. 

-
tèntica, de conviccions, i crec que 
políticament estava molt atenta, 
molt preparada, per haver estat a 
la presó, ser pobre i treballar. Per 
a mi ha estat una dirigent de les 
dones d’aquells temps, tan sols 
amb el seu nom, el de la Sole, la 
coneixíem a França, com ja he dit, 
quan jo treballava de responsable 
en el diari de la Unió de Dones 

-
tre grup de redacció, la nostra tas-
ca era denunciar el feixisme d’en 
Franco i la defensa dels presos, i 
també de les dones, naturalment. 
I aleshores tot el que feien les 
dones preses ho publicàvem. 

bona comunista.  

Neus Català, Soledad Real i Jordi Miralles en el sopar anual de la Fundació Pere Ardiaca
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Manuel Moreno 

Àrea d’Història de la Fundació Pere Ardiaca

“Quina vida la dels comunistes, 

la mare que ens va parir!”

quan algú va tenir l’encert d’enviar-
me a dormir a casa de la Soledad. 
Lamento no saber el seu nom 
perquè és un deute que tinc amb 
aquella persona. 

Feia un fred esgarrifós a Madrid. 
-

augurat el congrés que donaria 

La sessió   va ser llarga i plena 
d’alegries, aquelles alegries que 
provoquen aquest tipus de pro-
cessos unitaris en els que et veus 

d’angoixa, que era massa tard per 
anar a casa d’uns camarades tan 

Real” i esperava trobar-me amb un 
parell de vellets i benintencionats 
camarades. 

Vaig arribar a casa seva, en el barri 
del Lucero, en un  taxi. Anava amb 

vam arribar no hi havia ningú per 
rebre’ns. No cal que us expliqui 
la de càbales que vam arribar a 
fer durant més d’una hora i mitja 

va aparcar a la porta. D’ell en van 
baixar la Sole i el seu marit Paco, 
que era taxista, i amb cara de pocs 
amics la Sole ens va etzibar: 

- Aquí, tan tranquils els senyorets 
i nosaltres buscat-los per tot “sa-
lamanca”.

No va ser un bon principi. No cal 
ni dir que, quan havia  passat mitja 
hora, ells ja no es  recordaven del 

a una estufa de butà, parlant de 
la desmemòria, de l’oblit. No 
ho dubtàvem, tota la culpa la 

m’explicava com s’havia  sentit  
en aquella “transició” imposada, 

amb en Paco i amb ella després 

el nou Partit els reconeixeria i que 
lluitaria per la memòria d’aquelles 

seu peregrinatge i nosaltres amb 
prou feines recordàvem el fred que 
havíem passat i que se’ns havia  

poc els meus companys en anar a 
dormir i, uns minuts més tard, en 

quedar la Soledad i jo, enganxats 

i aquells camarades que ho havien 

la nit va començar una relació 
estranya i a distància que duraria 
més de vint anys. 

Vam parlar de la Lina Ódena, de la 
Margarita Abril, del barri en el que 

Amb Dolores Ibarruri al 1975 a Iugoslàvia
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va néixer, “la Barceloneta”, de la 
república, de la guerra. Vam parlar 
de la presó, del llibre que havia  es-

prou feines vam dormir una hora 
aquella nit. 

Poc temps després d’aquesta 
primera vegada, la vaig tornar a 
visitar perquè havia  aconseguit 
despertar el meu interès per la 
Lina Ódena i ja estava treballant 

dirigent juvenil. Va organitzar 
una reunió, novament a Madrid,  
amb la Trinidad Torrijos, milicia-
na comunista que havia  militat  
amb la Lina i amb la Margarita 
Abril, camarada meva del Partit a 

-
sep Serradell “Román”, ajudant 
a l’organització del nou Partit. 

la meva llibreta. Tenia molt poca 
experiència en l’art de les entre-
vistes i la conversa d’aquestes 
tres dones em va sobrepassar. Allà 
estava jo, impressionat, deixant 
que l’entrevista esdevingués una 
classe magistral del que era ser 
comunista i prenent contacte amb 
una realitat que em va acompanyar 
des d’aleshores, la de les dones 
lluitadores, aquelles que mai 
no eren reconegudes, perquè  al 

silenci imposat pel franquisme 
i més tard per la transició se li 
sumava el fet de ser ignorades per 
ser dones. 

Amb aquest trio d’asos vaig iniciar 
el treball de recuperació de la me-
mòria històrica, en el que encara 
avui hi estic treballant. D’altres 
amigues de la Soledad, veteranes 
comunistes que encara ara ens 

-

Rodríguez, entre altres, segueixen, 
a la seva edat, donant exemple de 
tenacitat, intentant que no s’oblidi 
la lluita de tantes dones per la lli-
bertat i per la igualtat.  

vaig observar el gir que estava do-
nant la Sole. Tota la seva vida havia 
estat extremadament disciplinada 
a les consignes i a la direcció del 

i la causa, en qualsevol cas, exigia 

a parer meu, la caiguda d’aquesta 
confiança cega en els líders, la 
mirada atenta sobre els resultats i 

la militant a l’ús de les novel·les 

militant que volia resultats i que 

vigilava l’aptitud dels seus repre-

per a punyetes”.

Des de Barcelona vaig anar seguint 
primer el seu treball il·lusionat i 
després, a poc a poc, la seva de-

que va acabar amb una dolorosa 
ruptura el 1993. 

He de reconèixer que a partir 
d’aquest moment em va costar 
seguir-li la pista. Sé que anava allà 
on se la reclamava sempre que 
fos alguna activitat de l’esquerra. 
Són els temps en què es presenta 
a les eleccions a la llista del Partit 
Feminista, els temps en què rep 

assisteix a xerrades i col·loquis amb 
grups antisistema. 

La Sole no renuncia, en cap mo-
ment, al seu ideari comunista. No 

concessions al sistema, però no 
troba el partit que la representi. Se  
sent enganyada i segurament amb 
raó. S’apropa amb més decisió al 
moviment feminista i aboca tota 
la seva ànsia de canvis en la lluita 
de gènere. No vol dir que aquesta 
activa militància feminista suposi 
l’abandonament de la seva ideo-
logia sinó tot el contrari, la força 
de les seves idees socialistes la 
impulsen a treballar pels drets de 
les dones. 

Durant pràcticament una dècada, 
amb prou feines vaig tenir contacte 
amb la Soledad. Amics comuns em 
mantenien informat de les seves 
lluites amb les dones del barri del 
Lucero de Madrid, entitat en la que 
havia entrat a impartir uns cursos 
de costura i patronatge i on, ben 
aviat, s’havia  fet imprescindible. 
Poc després d’entrar-hi ja s’havia  

de les seves companyes, els hi 
aconsellava lectures feministes, les 

Al 2006 amb Gregorio López Raimundo
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una visita que vaig realitzar fa molt 

del Lucero, elles em comentaven 
la seva forma de fer les coses i com 
“entre puntada i puntada, hi posava 
la seva doctrina”.

telèfon, volia saber d’ella sense 
intermediaris, saber si es recordava 
de mi i proposar-li que participés en 
un llibre de testimonis en homenat-
ge a la Margarita Abril, que havia  
mort aquell estiu. 

Una de les seves companyes del 
Lucero em va agafar el telèfon i em 
va informar que la Sole estava al llit, 
recuperant-se d’una fractura de ca-
dera, i no sabia si voldria posar-s’hi. 
Uns segons més tard la sentia a l’altra 
banda de l’auricular i, amb la seva 
veu cridanera, em preguntava que qui 

em va omplir de satisfacció, i després 
d’informar-me de què hauria de par-
lar una mica més alt perquè no sentia 
massa bé, va acceptar de col·laborar 
en el llibre de la Margarita.

Absolutament disciplinada, al cap 
de pocs dies rebíem a la seu de 
la Fundació Pere Ardiaca la seva 
col·laboració i un escrit agraint-nos 
que ens haguéssim recordat d’ella. 
Vaig trucar per agrair-li la seva 
rapidesa i em va comentar que era 
possible que hagués de marxar de 
Madrid ja que la fragilitat dels seus 
ossos li havia donat molts disgus-
tos últimament i els seus nebots i 
nebodes vivien a Barcelona.

Va ser un curt període d’incertesa, 
ja que un matí vaig rebre una truca-
da telefònica dels meus companys 
de la Fundació, informant-me que 
la Soledad s’havia  presentat a la 

compartim local, i després de pre-
sentar-se havia  informat que volia 
fer una aportació econòmica per 
al Partit, va deixar la seva adreça a 

Barcelona, a casa de la seva neboda 
Núria i va  marxar. 

Recordo que la vaig trucar per 
telèfon i que estava tan sorda que 
no ens enteníem, cosa que, per cert, 
la posava de molt mal humor. Vaig 
optar per anar a visitar-la i quan 
vaig arribar a casa de la Núria ja 
era a la porta, preparada per sortir. 
Ni de bon tros una tarda tranquil·la, 
asseguts a una taula i prenent un 
cafè. Tot el que quedava de dia em 
va tenir com si fos el seu xofer, 
d’aquí cap allà, fent encàrrecs.

Així va començar la seva relació 
amb la Fundació Pere Ardiaca, 
va començar a assistir als actes 
que sobre memòria històrica 
realitzàvem, començant per la 
presentació del llibre de la Mar-
garita Abril, i després als sopars i 

a gairebé totes les activitats que 
estaven programades. Durant gai-
rebé tres anys ens va acompanyar 
en el treball i durant aquesta època 
vam tornar a recuperar les conver-

de la seva tremenda decepció amb 
el Partit, el qual, segons la Sole, 
no va reconèixer mai els esforços 
dels seus militants, els anys de 
presó. Va explicar, amb molta 
tristor, com a l’enterrament d’en 
Paco no hi havia ningú del Partit i 
em recordava que ell havia  passat 
més de vint anys de presó en presó, 
per lluitar contra en Franco i pel 
comunisme. 

Per això ella no volia tornar a agafar 
el carnet del Partit, tot i que de tant 
en tant feia una aportació econòmica. 

sent comunista però que havia acabat 
amb la disciplina partidària. 

També ens adoctrinava i prevenia 

atenció en el llenguatge sexista i totes 
les expressions, ja fossin directes o 
subliminals, que atacaven els drets 
de les dones. Va establir una rela-
ció d’amistat amb la Laura Sintes, 
membre de la Fundació i seixanta 
anys més jove, amb la qual va com-
partir moltes tardes i caps de setmana 
sense que la diferència d’edat fos un 
inconvenient, ben al contrari, sent un 
esperó per enfortir aquests lligams 
d’afecte i camaraderia. 

A la Laura li devem una de les més 
entranyables entrevistes que se li 
van realitzar a la Sole i segurament 
la darrera, ja que poc després, el 

de l’entrevista resumia els quasi 
noranta anys de la seva existència: 

mare que ens va parir”. 

Podem dir, perquè és cert, el clàssic 
tòpic que la seva vida serà exem-
ple de lluita per a tots i totes, però 
també és cert que ens fa mal la seva 
absència i que seguim estimant-la 
com si no se n’hagués anat, com si 
pogués baixar qualsevol dia d’un 
taxi per donar-nos una estirada 
d’orelles o una abraçada. 

Entrega de premis Rosa Manzano (29-4-2003) a les Dones del Lucero
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Demaneu-lo a la vostra llibreria o a:

FUNDACIÓ PERE ARDIACA (www.fpereardiaca.org)

Av. Portal de l’Àngel 42 2on A (fpereardiaca@fpereardiaca.org)

08002 Barcelona

Introducció: Manuel Moreno

Azagra

Produeix:

www.debarris.com
c/ Perla, 31 bxs.

Amb el suport de:

Aquest és un còmic molt especial per a la Fundació Pere Ardiaca i ho és per diversos motius. 
La vida de la Lina Ódena transcorre en un període molt complex i al mateix temps molt 
important de la història recent de Catalunya i Espanya. 

Els últims cinc anys abans de la seva prematura mort, amb tan sols vint-i-cinc anys, recorren 
la instauració de la II República i el seu curt camí en temps de pau. La sublevació dels 
militars traïdors al govern legítim i l’inici de la guerra acabaran amb la seva vida i amb les 
esperances d’un poble d’aconseguir la llibertat i la justícia.

És un còmic molt especial, perquè ens parla de la lluita pels drets de les dones, perquè 
retrata una època en què les joves pagaven un preu molt elevat per cada petita conquesta 
en la lluita per la igualtat. Ho és també perquè el seu compromís tenia molt a veure amb 
la lluita de classes, va ser fundadora de la Joventut Comunista de Catalunya (J.C.C.) i més 

-
mitè Executiu del Partit Comunista de Catalunya (P.C.C.) i a la Internacional Comunista. 
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Des de la meva infantesa fins al seu final 

lligams familiars de la meva admi-
ració per ella, com a dona, com a 
comunista, com a militant femi-
nista, com a la persona que em 

Per això m’és complicat separar 
els diferents aspectes que al llarg 
dels anys ens han acompanyat, i 
en demano disculpes.

L’APARICIÓ DE LA SOLE A LA 
MEVA VIDA

La memòria se’m perd en els re-
cords que avui em venen al cap, 
però sempre em queden aquells 
que, encara avui, són els més en-
tranyables per a mi. 

deuria ser molt petita, és de 
quan el meu avi (el seu pare) i 
la meva mare (la seva germana) 
ens feien seure i ens llegien 
totes les cartes que ens arriba-
ven d’ella, així ens la van fer 
sentir cada cop més propera i 
la vam anar estimant els quatre 
germans, malgrat que no la 

teníem amb ella eren per carta i 

per alguna que altra fotografia 
que ens arribava. Tot això ens 
permetia explicar-nos per què 
la Sole estava a la presó i des-
prés ens permeté defentsar-nos 
i defensar-la de tots aquells que 

ens deien “que la Sole només 
ens portava problemes”.

A vegades, quan arribàvem de 
l’escola —ho recordo i no ho 
oblidaré mai—, veiem alguna 
capa verda i damunt del cap algun 
“tricorni” pels voltants de la casa. 

apareixia una veïna que ens rete-

ens venia a buscar. La cara de la 
meva mare era diferent segons el 
que havia passat o el que temia 
que pogués passar… Les imatges 
dels registres no s’obliden mai! Ni 
tampoc l’odi i la por a les forces 

de seguretat. Posteriorment, hem 
sabut que la major part de les 
vegades eren deguts a que la Sole 
o la família havien passat alguna 
informació amagada en una carta, 
vés saber on!

Per a la meva curta edat, la Sole 
era una dona molt valenta que 
estava a la presó per lluitar per a 
que fóssim més lliures, per voler 
que el país fos un país en demo-
cràcia. Per això, escoltàvem de 
nit i molt fluixet “la Pirenaica”, 
perque les emissores de l’època 
no eren de refiar i, quan sentíem 
parlar al Dictador, el meu pare o 
la meva mare ens feien apagar la 
ràdio immediatament.

suposo que per això el meu avi, 
malgrat que encara era petita, em 
feia sentir més gran i volia que 
compartís coses amb ell, com fa 
qualsevol avi amb els seus nèts; 
però les coses que compartíem 
eren ben diferents de les dels meus 
companys.

-
loneta i nosaltres al barri d’Horta. 

Ens feien seure i ens 
llegien totes les car-

tes que ens arribaven 
d’ella

Núria Salamé

Presidenta de l’Associació Catalana d’Amics del Poble 
Saharaui (ACAPS) i neboda de la Soledad Real
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a correus, sistemàticament es 
produïa la mateixa situació que se 

teva mare, guapa?””Pobrissona”, 

la resposta del meu avi no es feia 

presa política”. Ho deia amb tan-
ta força que em feia sentir molt 

tre ells parlaven, jo a vegades els 
escoltava i plorava pensant en les 
barbaritats que li podien estar fent; 
sabia que si la meva mare em deia 
que estava en una cel·la de càstig 
volia dir que li havien pegat molt, 
que passava molt de fred i que 
es posaria malalta. Aquests fets 
també eren una tortura per tots 
nosaltres!

de tants viatges que vaig fer a Ma-
drid, la Sole em va llegir una carta 
(en tenia moltes de guardades). 

voltants dels Reis, jo li preguntava 
quin dia passarien els Reis per Se-

molta ironia, em va dir: “nena, a 
Segovia, amb el fred que hi feia, 
encara que fossis monàrquica, ni 
els Reis hi podien passar…”.

AMB ELS ANYS, UNA PREN CONS-
CIÈNCIA DEL QUE ESTÀ PASSANT 
I DE COM ESTÀ PASSANT, I SOBRE 
TOT, SI TÉ UNA FAMÍLIA QUE ÉS 
CONSEQÜENT

No podré oblidar mai que des de 

visita de la família. Durant aquest 
temps la van anar traslladant de 
presó en presó a Madrid, Torrero, 

Málaga, Segovia, sempre massa 
lluny per a una família pobra. 
La penúria de la post-guerra era 
implacable, calia prioritzar els 
medicaments i el paquet abans de 
viatjar, i, de vegades calia ajudar 
als familiars que es trobaven en 
situacions molt difícils o a les 
preses que sortien i que tenien 

Les imatges dels regis-
tres no s’obliden mai!

Un cop al mes, el meu avi venia 
a buscar-me (suposo que quan 
cobrava) per anar a comprar el 
menjar que enviaríem a la Sole. 
Agafàvem el tramvia i, durant 
tot el trajecte, anàvem parlant 
de les coses que hi posaríem al 
cistell, de quines coses eren les 
que més li agradaven. Havíem de 
pensar en coses que es poguessin 
repartir entre les companyes, i 
m’explicava com era la solidaritat 
entre elles, com es repartia tot, 
com s’ajudaven.

permetien poder posar una capsa 

Havíem de pensar en 
coses que es pogues-
sin repartir entre les 

companyes

El dia de les seves noces (17-8-1957)

de medicaments, carn de codony, 
formatge, fruits secs, llet, sabó i, si 
no ho recordo malament, no podia 
passar els dos quilos.
Un cop a casa seva, començava un 
altre procés, encaixar-ho bé, i, el 
que a mi més m’agradava, desfer 
un sac i tapar tota la capsa amb 
els retalls del sac.L’àvia ho cosia 

“saqueres”. Posàvem el nom en un 
paper i ho enganxàvem. A vegades 
li escrivíem una carta o em deia 
que havia “amagat” algun escrit, 
un senyal, no sé exactament com 
ho feien perque l’àvia sempre deia 
“emporta’t la nena al balcó” i quan 

ràbia que em feia! Posteriorment, 
em van dir que era per protegir-
me, per si algú em preguntava 

orgullosa, era com demostrar a 
l’home de correus que la Sole 
era molt important, i que no se’n 
avergonyia. A mida que passàven 
els anys, la nostra relació epistolar 
es va convertir en una cosa molt 
especial, les cartes que jo rebia 
sempre eren una mostra d’il·lusió i 
d’alegria, les dels meus pares i els 
meus avis eren més reals, vagues 
de fam, aïllaments, cel·les de càs-

cartes no arribaven, però sempre 
hi havia familiars d’altres presos 
que els feien arribar notícies. 
Aquests familiars ho patien com si 
fos un assumpte propi, tant li feia 

els avis o familiars es reunien a 
casa, em feien anar a jugar men-
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menjar el cap de setmana, llavors 
també venien els meus avis, espe-
cialment el meu avi. Aquest dinar 
era una qüestió de principis, de 
força, de coneixements, eren les 
meves primeres lliçons de vida. 
He tingut el plaer de gaudir de 
grans dones i, mentre eren a la 

m’ha acompanyat tota la vida.

A la Sole li van donar la llibertat 

que encara no l’havien torturat 
prou, el dia de sortida s’allarga 
més del necessari perque faltava 
un paper, sempre falta un paper! 
Recordo els nervis que ens van fer 

era al carrer, però encara faltarien 
molts anys per a poder tornar a 
Barcelona, estava desterrada i no 
podia venir.

Des de la presó coneix al Paco 

per carta, pres a Burgos, per cert. 
La seva relació epistolar també 
va tenir la seva gràcia. No podien 

Paco escrivia a la meva mare fent-
se passar per un familiar, i la meva 
mare canviava el sobre i la enviava 
a la Sole. Això que ara sembla una 
tonteria, tenia el seu risc, cada cop 
que la guardia civil venia a casa 
hi havia més interrogatoris per 
a la meva mare i cel·la de càstig 

repressió!.

ens vam estimar molt, i em sembla 
que per a ell vam ser una autèntica 
família. Humil, treballador, discret 
i sempre a l’ombra de la Sole. 

És la meva filla i és una 
presa política

als familiars lluny. Aquesta soli-
daritat m’ha acompanyat tota la 
vida. Però encara no entenc com 
ho va poder aguantar. Suposo que 
va ser per la seva fortalesa i pel 
recolzament de totes les seves 
companyes. La meva família, els 
meus avis en especial, van tenir 
durant tota la vida el recolzament 
incondicional de la família Parera, 
sé que van ser els únics que la van 
anar a veure un cop a Segovia. Per 

darrer moment, l’estima que ens 
va donar la família Parera ens 

el meu humil homenatge a tota 
aquella gent que com ells han estat 
sempre al costat de les preses i els 
presos de la forma més anònima.

tant he pogut conèixer de prop 

preses als que les famílies no els 
donaven el recolzament emocional 
que necessitaven o parlaven del 
familiar com “el responsable” de 
les situacions que els havien tocat 

-
neixement d’aquestes situacions, 
els meus pares els convidaven a 

Mentre la Sole encara era a la 
presó, ell va preparar el que sería 
la seva casa. Tots els que l’hagueu 
conegut estareu d’acord amb mi 
en que van convertir una barraca 
en ua caseta, humil però plena de 
vida i d’història. Allà s’hi acollia a 
tothom, “casa meva és casa teva, si 

la casa quedés tancada en un petit 
patí feia que ningú escoltés i que 
es pogués sortir d’un en un i molt 
discretament.

Arriba el moment en que deixen 
viatjar a la Sole a Barcelona. Arri-
bava a l’estació de França i vam 
anar tots amb molta antelació, 
perque recordo als meus avis i als 
meus pares amb els meus germans 

jo portava una foto que la meva 
mare m’havia donat, em vaig 

que vaig veure a una dona amb 
un farcell i un paquet molt gran, li 
vaig preguntar “vosté és la meva 
tieta, oi?”, em va agafar al coll i 
va deixar els paquets a terra. La 
meva mare deia que mai em van 
donar tants petons seguits! És 
possible que es confongui en la 
memòria el fet d’haver-ho sentit 
explicar tantes vegades a la fa-
mília, però el que és cert és que 

Sole a la presó de Segovia

Valeriano Real, pare de Sole
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vaig ser la primera en conèixer-la 

els reportatges que fan referència a 
fets com els que menciono, no puc 
deixar d’emocionar-me, sembla 
que qualsevol dels personatges 
pogués ser la Sole.

es casà. Però al cap d’uns 3 anys 
tornen a detenir a en Paco. Re-
cordo perfectament la trucada de 
telèfon i els plors de la Sole. La 
meva avia ja havia mort i el meu 

la Sole van voler que anés a viure 
a Madrid per a poder dedicar-li els 
darrers anys de la seva vida. Tot 
sen’anà en orris!

Detenen a en Paco i el meu pare 
se’n anà a buscar al meu avi a Ma-

de matinada com sempre ho fan, 

el meu avi dormia i la Sole va 
suplicar que no el despertessin. Al 
matí, la Sole li digué que al Paco li 

era taxista) i que estaria uns dies 
fora, i que com que ella treballava, 

meu avi va fer la maleta, sense 
pregutar, sense dir res, i quan va 
estar al tren li va dir al meu pare: 

detingut al Paco”.

La Sole es va convertir en dona 

podia anar a fer-li companyia a 
Madrid. Sempre hem tingut una 
complicitat molt especial. Re-
cordo que de vegades teníem una 
reunió a casa d’unes companyes 
i em deixaven a la cuina per a 
que no sentís res, però després 
baixàvem per l’escala i parlaven 
del tema “ no et deixis tutejar pel 
de la porta”, li deien a una dona 
d’un presoner molt jove, “porta 
a la butxaca un mocador brut 
per quan t’escorcollin. A mi em 
semblaven fantàstiques aquestes 
estratègies, tant que algunes coses 
de les que vaig escoltar i aprendre 
em van servir en moment difícils, 
com per exemple quan t’estaven 

escorcollant: “uf, quin treball tan 
lleig el vostre”. Proveu-ho, els 
posa molt nerviosos!

La meva mare va morir molt jove, 

amb nosaltres el paper de mare. 

molta complicitat amb ella va fer 
que construíssim uns llaços que, 
malgrat les ultats que després ens 
va tocar viure, mai es van desfer.

Tant al Paco com a la Sole els 
vam estimar molt i, mentre la 
salut els ho va permetre, van 
participar en totes aquelles festes 
i celebracions que es produïen en 
una família nombrosa.

a Madrid i allò em va permetre 
entrar en els cercle de les seves 
amigues i amics, cosa que també 
em va permetre conèixer de pri-
mera mà les seves grans decep-
cions. D’aquests temes, espero 
que en parlin d’altres companys 
amb més coneixements: dels seus 
viatges clandestins en els que 
s’ooperà, dels reconeixements 
que es feia en països amics. La 

-
del als seus principis, dels que 
no va dubtar mai. Però ixò, de 
vegades, li comportava terribles 
desenganys.

Després de tristos episodis polí-
tics, va dedicar tota la seva lluita 

Des de 1943 fins 
al 57 mai no va re-
bre una visita de 

la família

Cada cop que la 
guàrdia civil venia 

a casa hi havia 
més interrogato-
ris per a la meva 

mare

El seu home es alliberat de la presó de Burgos (2-9-1965)
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a l’àmbit feminista, sense oblidar 
mai la seva condició de comu-
nista. Va crear al barri on vivia el 

al barri del Lucero, un barri obrer 
en el que va iniciar una sèrie 
d’activitats com ara la costura o 
l’alfabetització. I la seva capacitat 
emprenedora i lluitdora va fer anar 
creixent una consciència de gènere 
en dones que mai no se’l havien 
plantejat. La seva estratègia va 

anés adquirint més compromisos 

punt d’arribar a ser reconegudes i 
premiades per responsables polí-
tics municipals..

Les iniciatives van anar creixent: 
van començar cosint, van montar 
al centre un taller de costura en 
el que ensenyaren a dissenyar 
patrons que per la nit en Paco 
preparava a casa, per passar, amb 
el temps, a un altre nivell, pre-
parar conferències, exposicions, 

crear una biblioteca, fer viatges 
culturals que abans preparaven 

reconeguda i ho va gaudir molt.

Va arribar el dia en que en Paco va 
tenir un accident vascular cerebral 
que el va deixar molt limitat, però 
així i tot encara els vam anar a 
buscar varies vegades a Madrid, 
i una vegada a Barcelona, amb 
cadira de rodes, els portàvem a 
passejar per la Barceloneta i des-

los que s’estaven aburgesant, i la 
seva resposta era “ai, nena, són 
els catòlics els que volen patir, no 
nosaltres, eh”.

la seva malaltia, que a mida que 
s’anava agreujant complicava la 
seva mobilitat, érem nosaltres els 

era molt feliç amb la nostra com-
panyia, eren uns dies diferents: 
jugàvem a cartes fins que ens 

menjars especials i ells convida-
ven sempre a alguns amics per a 
compartir les vetllades.

estat per a la Sole i en Paco unes 
companyes incondicionals. Per 
dures que hagin estat les situa-
cions, sempre han estat al seu 
costat i han sigut per a ells, aquella 
família que en els moments pun-
tuals i urgents no hi era. Moltes 
gràcies a totes elles.

No seria justa si deixés d’anomenar 
“la llibreria de les dones”, tal i com 
ella deia. A la llibreria i amb les 
companyes que la gestionen, és 
on ella va trobar el seu espai més 
intel·lectual. Mai no deixà de lle-
gir, estava al corrent dels llibres 

que feien referència als temps 
viscuts durant la República, espe-
cialment aquells en els que les pro-
tagonistes eren les dones. Sempre 
em regalava llibres que després 
comentàvem. Tenia una llibreta en 
la que anotava tots aquells comen-
taris o “cites” d’autors que després 
li van permetre construir les seves 
xerrades, ningú no hagués dit que 

La Sole es va con-
vertir en dona de 

pres

En Paco va sortir 
dos anys abans 
que la Sole de la 

presó

Francisco Rebato company de la Sole

Sole en el Centro Cultural de la Mujer del Barrio del Lucero
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era autodidacta! A la llibreria va 
fer xerrades i participà en debats, 
però també es celebraren molts 
dels seus aniversaris en els que 
mai no van faltar les companyes 

-
teres. Si jo hi podia assistir es 
sentia molt feliç, podia presumir 
d’aquella família que de vegades 
no va tenir tan a prop com ella 

que li vau fer sentir moments tan 
feliços!

ella mateixa m’explicava, gaudí 
durant un temps d’una llibertat 
que mentre en Paco estava malalt 
no tingué, però per un altre costat, 
ells també s’anava deteriorant i 
la soledat no l’ajudà. Va tenir un 
accident domèstic, un radiador 
li va caure a sobre, i es va haver 
d’hospitalitzar-la primer i poste-
riorment anar a una residència per 
a fer la rehabilitació. La tortura no 
perdona, les seqüeles físiques les 
va suportar com va poder i amb 
tota la dignitat, però les psíquiques 
no, i això l’aparell repressor ho 

sap i els torturadors, també. És 
per això que no els ho perdonaré 
mai. Aquells que es van proclamar 
vencedors a costa de tant de dolor. 
Massa patiment per a un cos i una 
ment.

Al cap de poc temps, i després 

veièssin dia a dia que les coses 
anàven pitjor, ens vam plantejar 
que vingués a viure a Barcelona. 
Ho va acceptar amb il·lusió i 
va venir a viure a casa meva. A 
casa meva, hi havia el meu pare, 
vuit anys més gan que ella, però 
amb l’ajuda d’una companya que 
m’ajudava en les tasques de casa, 
ho vam organitzar tot per a poder-
los atendre i cuidar-los.

Un cop a Barcelona, el fet d’estar 
atesa, descansada i cuidant la seva 
diabetes i els seus problemes mè-
dics, li va permetre posar-se bona 
ràpidament. Va tornar a trobar-se 
amb les seves amistats, i va esta-
blir contacte amb companys que 
feia temps que no veia, es va tornar 
a relacionar amb els companys 
de la Fundació Pere Ardiaca i de 
la “Llibreria de Dones”, entrant 
en una etapa en la que el seu 

a les meves nétes, i això la feia 

venien els diumenges i aquesta 
“moguda” familiar la feia estar 

molt animada. Aquesta situació 
va durar uns mesos, però aviat 
van aparèixer novament alguns 
problemes, i va voler tornar a 
la seva casa de Madrid. Amb la 
complicitat dels meus germans 
vam anar convencent-la de que 
es quedés aquí a casa meva o en 
una residència, però a Barcelona, 
prop de la seva família. Després de 
llargues converses, ella va decidir 
anar a una residència, ja que hi 
estaria més tranquil·la. A mi, això 
em va fer sentir malament, però 
vaig entendre que era el millor per 
a ella i, a la llarga, per a tots, degut 
al seu estat de salut. 

d’un centre per a la gent gran, 
però ens va semblar millor que 
s’estigués en un altre centre, i 
com que a la sortida del centre 
on jo trebllava inaguraven una 
residència privada amb les millors 

instal·lacions, serveis sociosanita-
ris complets i assistència sanitaria 

després de veure’n unes altres, que 

millor opció. A la Sole li agradà 
molt ja que estava a peu de metro i 
al costat de la meva feina, i, a més, 
vam aconseguir que tingués una 
habitació des de la que es pogués 
veure el mar.

Aquí va començar la darrera etapa 
de la Sole. Al principi tot anava 
molt bé, feia viatges a Talarn, on hi 
tenia amics, hi anava i en tornava 
en taxi. Durat la seva estància va 
gaudir de la llibertat que volia, als 
matins o al migdia ens vèiem, als 
caps de setmana la venia a buscar 
algun dels meus germans, que tot 

 Ningú no hagués 
dit que era autodi-

dacta!

Sempre es va 
mantenir fidel als 

seus principis

Sole amb Margarita Abril 
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sovint la portaven a menjar “al 
Salamanca” a la Barceloneta, on 
hi trobà un dels propietaris que la 
va reconèixer i tornaren a repren-
dre una vella amistat. Sempre que 
podia participava obertament en 
totes les activitats i xerrades que 
s’impartien a la Residència.

Va tornar a trobar als companys 
i companyes de la Fundació Pere 
Ardiaca, els incondicionals, els 
amics, els que donen la mà sense 
esperar res a canvi. Manolo, Lau-

de ben segur que oblido, però la 
veu fer sentir molt feliç, éreu dels 
seus, les persones amb les que 

polític tot el que volia dir, vau ser 

vau saber respectar els moments 
difícils, quan apareixien les seves 
alteracions, la vau acceptar tal i 
com es mostrava, entenent quan 

era ella i quan no ho era, quan el 
seu cap la traïa i quan era capaç 

companys per tota l’atenció que 
li vau dispensar, per tot el que va 
poder compartir amb vosaltres tant 
a nivell ideològic com emocional, 
per tots els bons moments que li 
vau fer passar, per comptar amb 
ella en tots els actes que sabíeu que 
la podien fer feliç i que ens van 
permetre als darrers moments po-
der complir les seves voluntats.

A la Residència tant la Directora 
com el metge i la treballadora so-

-
gués allà mateix ens permetia fer-
li un seguiment i ella estava ben 
atesa. Si no menjava m’avisaven i 

Massa patiment 
per a un cos i una 

ment

Va néixer per llui-
tar i va morir llui-
tant, als 89 anys

al migdia, en sortir, li portava, com 
qui no volia la cosa, algun capritx 
que sabia que a ella li agradaria. 

els diumenges per a que els meus 

família la van fer molt feliç. Sem-
pre tenia quelcom per a ells, per a 
les nenes contes que em feia anar a 
comprar a la llibrera de dones, per 
als nens no era tan exigent, podien 
ser carmels!

Malgrat la vida que li tocà viure, la 
Sole va ser feliç, ja que tot el que va 
fer ho va fer amb consciència, sa-
bent el que feia. Nasqué per lluitar 
i va morir lluitant, als 89 anys, tan 
sols restaven uns dies per arribar 
als 90, una data que ella esperava 
per a celebrar-ho tots junts.

-
miadar, cosa que ella feia amb més 

la seva vida política no sóc jo qui 
l’hagi de jutjar, però si que puc dir 
que fou una dona que ho donà tot 
pels seus ideals, i que va ser con-

la seva vida. La nit abans de morir 
encara em donava instrucciones 
per a mi, per a la vida, per a la 
lluita de no decaure, per a deixar 
un món millor als més petits.

És per tot això que val la pena 
seguir lluitant, per a que les dones 
que com ella van iniciar un camí 

traspàs tinguin la seguretat que els 
seus patiments no han estat en va, 
que allò que elles van iniciar un 

dia, unes altres ho seguiran. Segur 

per tot el que m’has donat, Sole!

ELS QUE VENCEN, SIGUIN 

QUINS SIGUIN ELS MITJANS 

FETS SERVIR, MAI NO SE’N 

AVERGONYEIXEN 

(N. Maquiavel)

Sole amb Gregorio López Raimundo
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SONETO ACRÓSTICO PARA LA SOLE

Opaca es ya tu voz, que no silente,
Legado fiel de fiera militancia
Encarcelada. Niego la sustancia 
De tu nombre, que no es soledad: miente.

A los ochenta años, a tu gente
Dejas el ejemplo, pura jactancia, 
Reconocida tu beligerancia
En la sólida lucha permanente.

¡Al tiempo! Que la historia, texto ingrato,
Llagada de apagados carceleros,
Ofrecerá un rincón a tu relato:

Petita Barceloneta, Lucero
Edificado, Real alegato,
Zurda Soledad, referente obrero.

Josemi LORENZO ARRIBAS



Jotaeme, 
la joventut del comunisme




