
homenagem à catalunha

14909-Homenagem à Catalunha (4P).indd   1 15/02/21   15:07



Coleção Jornalismo Literário — Coordenação de Matinas Suzuki Jr.

41 inícios falsos, Janet Malcolm
A sangue frio, Truman Capote
Anatomia de um julgamento, Janet Malcolm
A árvore de Gernika, G. L. Steer
Berlim, Joseph Roth 
Chico Mendes: Crime e castigo, Zuenir Ventura
Dentro da floresta, David Remnick
Elogiemos os homens ilustres, James Rufus Agee e Walker Evans
Esqueleto na lagoa verde, Antonio Callado
Fama e anonimato, Gay Talese
A feijoada que derrubou o governo, Joel Silveira
Filme, Lillian Ross 
Hiroshima, John Hersey
Honra teu pai, Gay Talese
O imperador, Ryszard Kapuściński
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Colunas da milícia socialista do Poum, em Barcelona, 1936.  

Orwell é o homem alto que se destaca no final da fila.

“Trabalhadores à vitória!” 

Pôster do Partido Obrero  

de Unificación Marxista 

(Poum) conclama suas  

hostes para a luta, 1935.
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Membros do Poum  

marcham em  

Barcelona, 1936.

Eileen Maud Blair, esposa de Orwell, sentada à direita, visita o front de Aragón, 1937. 

Orwell é o que está de pé logo atrás dela.
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11

1.

Em Barcelona, na caserna Lênin, um dia antes de me juntar 

à milícia, vi um miliciano italiano de pé junto à mesa dos oficiais.

Era um sujeito de aspecto rude, com 25 ou 26 anos, cabelo 

ruivo‑alaranjado e ombros largos. A aba do boné de couro estava 

enterrada com força sobre um dos seus olhos. Ele estava de perfil 

para mim, o queixo encostado no peito, fitando desconcertado o 

mapa que um dos oficiais havia aberto sobre a mesa. Algo em sua 

expressão me comoveu profundamente. Era o rosto de um ho‑

mem capaz de cometer um assassinato e jogar sua vida fora por 

um amigo — o tipo de rosto que se espera de um anarquista, 

embora o mais provável é que fosse comunista. Havia nele ao 

mesmo tempo candor e ferocidade, e também a patética reverên‑

cia que os iletrados têm por aqueles que julgam ser seus superio‑

res. Era óbvio que não entendia absolutamente nada do mapa; e 

estava claro que considerava a leitura de mapas uma estupenda 

façanha intelectual. Mal consigo explicar isso, mas poucas vezes 

conheci alguém — um homem, quero dizer — com quem tenha 

simpatizado de modo tão imediato. Enquanto conversavam em 
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torno da mesa, um comentário revelou que eu era estrangeiro. O 

italiano ergueu a cabeça e perguntou de pronto:

“Italiano?”

Respondi num espanhol precário: “No, inglés. Y tú?”

“Italiano.”

Ao sairmos, ele avançou pela sala e apertou a minha mão 

com muita força. Curioso, a afeição que se pode sentir por um 

estranho! Era como se o espírito dele e o meu tivessem por um 

momento transposto o golfo da língua e da tradição para se en‑

contrarem na mais plena intimidade. Queria que gostasse de mim 

tanto quanto eu gostara dele. Mas também sabia que, para reter 

essa impressão inicial, seria preciso que não o reencontrasse; e 

nem carece dizer que nunca mais o vi depois. Tais contatos eram 

muito comuns na Espanha.

Menciono esse miliciano italiano porque ele ficou vivida‑

mente marcado em minha lembrança. Com seu uniforme surra‑

do e o rosto feroz e patético, ele exemplifica para mim a atmosfera 

especial daquela época. Está mesclado a todas as recordações que 

tenho desse período da guerra — as bandeiras vermelhas em Bar‑

celona, os trens lúgubres repletos de soldados maltrapilhos se ar‑

rastando até o front, os vilarejos cinzentos devastados pela guerra 

na retaguarda da linha, as enlameadas e gélidas trincheiras nas 

montanhas.

Isso foi no final de dezembro de 1936, menos de sete meses 

atrás, e ainda assim é uma época já recuada numa enorme dis‑

tância. Acontecimentos posteriores a relegaram ao esquecimento 

mui to mais completamente do que o fizeram com 1935 ou, até 

mesmo, 1905. Eu viera à Espanha com a ideia vaga de escrever ar‑

tigos jornalísticos, mas quase de imediato me alistei na milícia, 

porque naquele momento e naquela atmosfera isso parecia o mais 

apropriado a fazer. Na prática, os anarquistas continuavam a con‑

trolar a Catalunha, e a revolução continuava a todo o vapor. Para 
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aqueles que estavam ali desde o início, provavelmente parecia, 

mesmo em dezembro ou em janeiro, que o ímpeto revolucionário 

estava se esgotando; no entanto, para um recém‑chegado da In‑

glaterra, Barcelona tinha um aspecto assombroso e arrebatador. 

Pela primeira vez, eu me via numa cidade onde a classe trabalha‑

dora assumira as rédeas. Quase todos os prédios mais importan‑

tes haviam sido tomados pelos trabalhadores e estavam adorna‑

dos com bandeiras vermelhas, ou com as bandeiras rubro‑negras 

dos anarquistas; todos os muros estavam pichados com a foice e o 

martelo e com as iniciais dos partidos revolucionários; a maioria 

das igrejas havia sido saqueada e suas imagens, queimadas. Aqui e 

ali igrejas eram sistematicamente demolidas por grupos de traba‑

lhadores. Todas as lojas e todos os cafés exibiam um aviso dizendo 

que haviam sido coletivizados; até mesmo os engraxates tinham 

sido coletivizados e as suas caixas, pintadas de vermelho e de pre‑

to. Garçons e atendentes de lojas o olhavam nos olhos e o trata‑

vam de igual para igual. Os tratamentos servis e mesmo os ceri‑

moniosos haviam temporariamente desaparecido. Ninguém dizia 

mais “Señor” ou “Don”, ou mesmo “Usted”, todos se chamavam de 

“Camarada” e “Tú”, e diziam “Salud!”, em vez de “Buenos días”. 

Uma das primeiras experiências que tive, ao tentar dar gorjeta a 

um ascensorista, foi ouvir um sermão do gerente do hotel. Não 

existiam mais carros particulares, todos haviam sido requisitados; 

e todos os bondes e táxis, bem como grande parte dos outros 

meios de transporte, estavam pintados de vermelho e de preto. 

Cartazes revolucionários estavam por todos os lados, flamejando 

nos muros com vermelhos e azuis vívidos, que faziam os poucos 

anúncios remanescentes parecerem manchados de lama. Descen‑

do as Ramblas, a larga artéria central da cidade onde multidões 

circulavam sem parar de uma ponta a outra, os alto‑falantes ber‑

ravam canções revolucionárias ao longo do dia e noite adentro. E 

o aspecto da multidão era o mais curioso de tudo. Na aparência, 
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era uma cidade na qual as classes abastadas tinham praticamente 

deixado de existir. Exceto por algumas mulheres e alguns estran‑

geiros, não havia mais gente “bem‑vestida”. Quase todo mundo 

usava trajes grosseiros de trabalhadores ou macacões azuis, ou 

então uma variante do uniforme das milícias. Tudo isso era curio‑

so e comovente. Muito escapava à minha compreensão, mas reco‑

nheci de pronto que se tratava de uma situação pela qual valia a 

pena lutar. Também acreditei que as coisas eram como pareciam 

ser, que se tratava mesmo de um Estado dos trabalhadores, e que 

toda a burguesia havia escapulido, ou sido morta, ou passado vo‑

luntariamente para o lado dos trabalhadores; não me dei conta de 

que boa parte dos burgueses abastados estavam apenas amoitados 

e temporariamente se fazendo passar por proletários.

Mesclado a isso tudo havia algo da atmosfera maligna da 

guerra. A cidade exibia um aspecto desolado e sujo, as vias e os 

edifícios estavam malcuidados; as ruas, pouco iluminadas à noite 

por medo de ataques aéreos; as lojas, quase sempre em mau esta‑

do e semivazias. A carne era insuficiente e o leite quase impossível 

de se obter, faltava carvão, açúcar e gasolina, e havia uma escassez 

muito grande de pão. Mesmo nessa época, as filas para conseguir 

pão muitas vezes se estendiam por centenas de metros. Porém, até 

onde se percebia, as pessoas estavam contentes e esperançosas. 

Não havia desemprego, e o custo de vida era ainda muito baixo; 

raras eram as pessoas claramente miseráveis e, além dos ciganos, 

ninguém mendigava. Acima de tudo, havia uma crença na revo‑

lução e no futuro, a sensação de adentrar de súbito uma era de 

igualdade e liberdade. Os seres humanos procuravam se compor‑

tar como seres humanos, e não como engrenagens na máquina 

capitalista. Nas barbearias, avisos anarquistas (os barbeiros eram 

quase todos anarquistas) explicavam solenemente que eles não 

eram mais escravos. Nas ruas, cartazes coloridos conclamavam as 

prostitutas a abandonarem a prostituição. Para qualquer um vin‑
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do da civilização insensível e desdenhosa das raças anglófonas 

havia algo de patético na literalidade com que esses espanhóis 

idealistas repetiam as frases gastas da revolução. Na época, as 

mais ingênuas canções revolucionárias, todas exaltando a frater‑

nidade proletária e execrando a perversidade de Mussolini, eram 

vendidas nas ruas por centavos. Inúmeras vezes vi um miliciano 

iletrado comprando uma dessas canções, lendo com dificuldade a 

letra e, logo em seguida, assim que pegava o jeito da coisa, passan‑

do a cantá‑la no tom apropriado.

Passei todo esse tempo na caserna Lênin, sendo treinado de 

modo ostensivo para a frente de batalha. Ao me alistar na milícia, 

disseram que seria enviado ao front no dia seguinte, mas na ver‑

dade tive de esperar pela formação de uma nova centuria. As mi‑

lícias de trabalhadores, reunidas às pressas pelos sindicatos no 

começo da guerra, ainda não tinham sido organizadas como um 

exército regular. As unidades de comando tinham a “seção”, com 

cerca de trinta homens; a “centúria”, com uma centena; e a “colu‑

na”, que, na prática, reunia qualquer quantidade maior de comba‑

tentes. A caserna Lênin era um conjunto de edifícios de alvenaria 

esplêndidos com uma escola de equitação e pátios calçados enor‑

mes; tinha sido um quartel de cavalaria e fora tomado nos com‑

bates de julho. A minha centúria estava alojada num dos estábu‑

los, sob manjedouras de pedra onde ainda se liam os nomes da 

cavalaria. Os cavalos haviam sido requisitados e enviados ao 

front, mas o lugar ainda fedia a urina de cavalo e aveia apodreci‑

da. Passei cerca de uma semana na caserna. Lembro sobretudo da 

catinga equina, dos toques trêmulos de clarim (todos os cornetei‑

ros eram amadores — a primeira vez que ouvi os toques de cla‑

rim espanhóis foi vindo do outro lado das linhas fascistas), os 

tap‑tap‑tap dos pregos das botas no pátio, as longas marchas ma‑

tinais ao sol de inverno, os confusos jogos de futebol, com cin‑

quenta de cada lado, no cascalho da escola de equitação. Havia 
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talvez mil homens na caserna, e por volta de duas dezenas de mu‑

lheres, além das esposas dos milicianos que se incumbiam de co‑

zinhar. Ainda existiam mulheres servindo na milícia, mas não 

muitas. Nas primeiras batalhas, elas tinham lutado ao lado dos 

homens sem qualquer problema. É algo que parece natural em 

tempos de revolução. No entanto, as ideias começavam a mudar. 

Os milicianos tinham de ser mantidos fora da escola de equitação 

quando as mulheres treinavam, pois costumavam zombar delas e 

desencorajá‑las. Poucos meses antes, ninguém veria nada de cô‑

mico numa mulher empunhando uma arma.

O quartel inteiro estava no estado de imundície e de caos ao 

qual a milícia reduzia todos os edifícios que ocupava, e que pare‑

cia ser um dos subprodutos da revolução. Em cada canto se topa‑

va com pilhas de móveis destroçados, selas quebradas, capacetes 

de latão da cavalaria, bainhas de sabre vazias e comida estragada. 

Havia um espantoso desperdício de alimento, sobretudo de pão. 

Somente na minha caserna, um cesto cheio de pão era descartado 

a cada refeição — algo vergonhoso diante de tanta escassez em 

meio à população civil. Comíamos em mesas compridas sobre ca‑

valetes, em marmitas de lata sempre engorduradas, e bebíamos de 

uma coisa medonha chamada porrón. Um porrón é um tipo de gar‑

rafa de vidro com bico afilado, do qual jorra um fino jato de vi‑

nho sempre que é inclinada; como dá para beber sem tocar o bico 

com os lábios, pode ser passado de mão em mão. Eu protestei e 

pedi um copo normal assim que vi um porrón sendo usado. Para 

mim, essas garrafas pareciam demais com comadres de vidro, so‑

bretudo quando estavam cheias de vinho branco.

Pouco a pouco, começaram a fornecer uniformes aos recru‑

tas e, como estávamos na Espanha, tudo era distribuído de forma 

picada, e portanto nunca se sabia com certeza quem havia recebi‑

do o quê, e muito daquilo que mais necessitávamos, como cin‑

turões e cartucheiras, só foi liberado no último instante, quando 
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o trem já estava a postos para nos conduzir até o front. Falei em 

“uniforme” da milícia, o que provavelmente vai causar uma im‑

pressão errada. Não era bem um uniforme. Talvez fosse mais 

apropriado chamá‑lo de “multiforme”. As roupas de todos se‑

guiam o mesmo plano geral, mas nunca eram exatamente iguais 

umas às outras. Quase todo mundo no exército usava culotes de 

algodão grosso canelado, mas acabava aí a uniformidade. Alguns 

usavam grevas ou polainas caneladas, outros recorriam a pernei‑

ras de couro ou botas de cano alto. Todos vestiam jaquetas com 

zíper, algumas de couro, outras de lã, e nas cores mais variadas. 

Os tipos de bonés e boinas eram tão numerosos quanto os usuá‑

rios. Era comum adornar a parte dianteira do boné com uma in‑

sígnia de partido, e além disso quase todo homem levava no pes‑

coço um lenço vermelho, ou vermelho e negro. Uma coluna de 

milicianos era uma turba de aparência extraordinária. Mas as 

roupas tinham de ser distribuídas à medida que ficavam prontas 

nessa ou naquela fábrica e, considerando as circunstâncias, até 

que não eram tão ruins. Todavia, as camisas e as meias eram de 

um algodão deplorável, que de pouco serviam contra o frio. 

Odeio pensar no que os milicianos passaram nos primeiros me‑

ses, quando nada havia sido organizado. Lembro de me deparar 

com um jornal, de apenas cerca de dois meses antes, no qual um 

dos dirigentes do Poum, após visitar a frente de combate, afirma‑

va que tentaria ver se conseguia que “todo miliciano tivesse uma 

coberta”. Uma frase que dá calafrios a qualquer um que já dormiu 

numa trincheira.

No meu segundo dia na caserna, teve início algo que era co‑

micamente chamado de “instrução”. No começo ocorreram cenas 

de caos tremendas. Os recrutas eram na sua maioria jovens de 

dezesseis ou dezessete anos das vielas pobres de Barcelona, toma‑

dos de ardor revolucionário, mas ignorando por completo o sig‑

nificado da guerra. Era impossível até mesmo conseguir que se 
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mantivessem em formação. A disciplina era inexistente; quando 

discordava de uma ordem, o sujeito saía da formação e discutia 

acaloradamente com o oficial. O tenente que nos instruía havia 

sido antes oficial do Exército regular, e ainda mantinha a aparên‑

cia, com sua postura elegante e seu uniforme impecável. Curiosa‑

mente, era um socialista sincero e ardoroso. Ainda mais do que os 

próprios recrutas, ele insistia na completa igualdade social entre 

todos os postos. Lembro de sua dolorosa surpresa quando um 

recruta ignorante o chamou de “Señor”. “O que é isso? Señor! 

Quem está me chamando de Señor? Não somos todos camara‑

das?” Duvido que isso tenha tornado sua tarefa mais fácil. Entre‑

tanto, os recrutas rudes não recebiam nenhum treinamento mili‑

tar que lhes seria de alguma serventia. Disseram‑me que os 

estrangeiros não eram obrigados a participar da “instrução” (os 

espanhóis, logo vi, tinham uma crença patética de que todos os 

estrangeiros sabiam mais do que eles a respeito de assuntos mili‑

tares), mas claro que me apresentei com os outros. Estava ansioso 

para aprender a usar uma metralhadora, uma arma que nunca 

tivera oportunidade de manusear. Para minha decepção, descobri 

que não nos ensinariam nada sobre o uso de armas. A chamada 

“instrução” era apenas o mais antiquado e estúpido exercício de 

marcha; volver à direita, volver à esquerda, meia‑volta, marcha 

em coluna de três, e todo o resto dessa baboseira inútil que eu 

aprendera aos quinze anos. Era uma forma extraordinária de trei‑

nar um exército para a guerrilha. É óbvio que, quando se dispõe 

de apenas alguns dias para treinar um soldado, o que se deve fazer 

é ensiná‑lo aquilo de que vai precisar mais; como se proteger, co‑

mo avançar em campo aberto, como montar guarda e erguer um 

parapeito — e, sobretudo, como usar as armas. No entanto, essa 

horda de jovens impacientes, que seriam jogados na linha de 

frente dali a poucos dias, nem sequer aprendiam a atirar com um 

fuzil ou a puxar o pino de uma granada. Na época não me dei 
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conta de que isso se devia ao fato de não existirem armas dispo‑

níveis. Na milícia do Poum, a escassez de fuzis era tão grave que 

as novas tropas recém‑chegadas ao front tinham de ficar com as 

armas de quem iriam substituir na linha. Acredito que, em toda a 

caserna Lênin, os únicos fuzis existentes eram os usados pelas 

sentinelas.

Após alguns dias, embora ainda pudéssemos ser chamados 

de turba por qualquer critério normal, fomos considerados aptos 

a ser vistos em público e, pelas manhãs, nos faziam marchar nos 

jardins públicos que ficavam na colina atrás da Plaza de España. 

Ali era o campo de treinamento das milícias dos partidos, bem 

como dos Carabineros e dos primeiros contingentes do recém‑

‑criado Exército Popular. Do alto dos jardins, o espetáculo era 

estranho e alentador. Por todos os caminhos e aleias, em meio aos 

bem‑ordenados canteiros floridos, pelotões e companhias de ho‑

mens marchavam com rigidez de um lado para outro, estufando 

o peito e tentando desesperadamente parecer soldados. Ninguém 

carregava arma e nenhum vestia o uniforme completo, ainda que 

na maioria deles o traje das milícias repontasse aqui e ali. O pro‑

cedimento era quase sempre o mesmo. Durante três horas, nós 

nos pavoneávamos de um lado ao outro (o passo de marcha espa‑

nhol é bem curto e acelerado), e aí fazíamos uma pausa, rompen‑

do a formação e afluindo sedentos até uma pequena mercearia 

que, a meio caminho do topo da colina, vira crescer de forma 

extraordinária as vendas de vinho barato. Todo mundo era muito 

amistoso comigo. Por ser inglês, eu despertava a curiosidade de‑

les, e os oficiais Carabineros me tinham em alta conta e me paga‑

vam bebidas. Enquanto isso, sempre que conseguia ficar a sós 

com o nosso tenente, eu suplicava que me ensinassem a usar uma 

metralhadora. Costumava tirar do bolso meu dicionário Hugo e 

o importunava num espanhol atroz:
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“Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero 

aprender ametralladora. Quándo vamos aprender ametralladora?”

Sempre me respondia com um sorriso constrangido e a pro‑

messa de que mañana haveria treinamento com metralhadora. 

Nem é preciso dizer que esse mañana nunca chegou. Vários dias 

se passaram e os recrutas aprenderam a marchar compassada‑

mente e a ficar em posição de sentido com alguma elegância, mas, 

se sabiam algo, era apenas de que lado do fuzil saíam as balas. 

Certo dia, ao passar por nós quando descansávamos, um Carabi‑

nero armado permitiu que examinássemos o seu fuzil. Ali ficou 

evidente que, em todo o destacamento, exceto eu, ninguém fazia 

ideia de como carregar o fuzil, quanto mais mirar e disparar.

Durante esse tempo eu enfrentava as costumeiras dificulda‑

des com o idioma espanhol. Além de mim, havia apenas um in‑

glês no quartel, e ninguém, nem mesmo entre os oficiais, falava 

uma palavra de francês. E as coisas ainda ficavam mais difíceis 

para mim porque meus companheiros em geral conversavam em 

catalão entre si. A única maneira de me fazer entender era sempre 

trazer comigo um pequeno dicionário, que sacava do bolso nos 

momentos de crise. Mas eu preferiria ser estrangeiro na Espanha 

do que na maioria dos países. Como é fácil fazer amigos na Espa‑

nha! Depois de um ou dois dias, duas dezenas de milicianos já me 

chamavam por meu nome de batismo, me davam dicas e me en‑

chiam de hospitalidade. Não estou escrevendo um livro de propa‑

ganda e não quero idealizar a milícia do Poum. Todo o sistema de 

milícias tinha falhas graves, e os próprios milicianos formavam 

um grupo mesclado, pois nessa altura começava a diminuir o re‑

crutamento voluntário, e muitos dos melhores homens já esta‑

vam no front ou haviam morrido. Entre nós havia sempre uma 

certa porcentagem completamente inútil. Jovens de quinze anos 

eram trazidos pelos pais para se alistarem, evidentemente por 

causa das dez pesetas diárias que os milicianos ganhavam de sol‑
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do; e também por causa do pão que a milícia recebia em abun‑

dância, e que podia ser contrabandeado para casa e entregue aos 

pais. No entanto, desafio qualquer um que, como eu, tenha sido 

posto no meio da classe trabalhadora espanhola — talvez devesse 

dizer classe trabalhadora catalã, pois, além de alguns aragoneses e 

andaluzes, conheci apenas catalães — a não ficar impressionado 

com a decência essencial e, sobretudo, com a franqueza e a gene‑

rosidade deles. A generosidade de um espanhol, na acepção corri‑

queira do termo, por vezes chega a ser constrangedora. Quando 

você lhe pede um cigarro, ele o obriga a ficar com o maço inteiro. 

E, para além disso, há a generosidade num sentido mais profundo, 

uma efetiva grandeza de espírito, com a qual me deparei inúmeras 

vezes nas circunstâncias menos auspiciosas. Alguns dos jornalis‑

tas e outros estrangeiros que viajaram pela Espanha durante a 

guerra afirmaram que, em segredo, os espanhóis se ressentiam 

amargamente da ajuda externa. Só posso dizer que nunca obser‑

vei nada desse tipo. Lembro de que, poucos dias antes de deixar a 

caserna, um grupo de milicianos retornou do front em licença. 

Estavam conversando animadamente sobre suas experiências e 

falavam com admiração sobre alguns combatentes franceses que 

haviam conhecido em Huesca. Os franceses eram muito corajo‑

sos, comentaram, acrescentando com veemência: “Más valientes 

que nosotros”. Claro que coloquei isso em dúvida, e aí eles explica‑

ram que os franceses sabiam mais da arte da guerra — estavam 

mais familiarizados com granadas, metralhadoras e coisas assim. 

Ainda assim era um comentário revelador. Um inglês teria prefe‑

rido que lhe cortassem a mão a dizer algo desse tipo.

Todos os estrangeiros que serviram na milícia passaram as 

primeiras semanas aprendendo a apreciar os espanhóis, e ficando 

exasperados com algumas das suas características. Na linha de 

frente, esse tipo de exasperação por vezes chegou a me provocar 

acessos de fúria. Os espanhóis são bons em muitas coisas, mas 
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não em fazer guerra. Sem exceção, todos os estrangeiros ficam 

estarrecidos com a ineficiência deles, sobretudo com a enlouque‑

cedora impontualidade. A única palavra em espanhol que ne‑

nhum estrangeiro deixa de aprender é mañana. Sempre que pos‑

sível, as tarefas de hoje são adiadas para mañana. Isso é algo tão 

notório, que os próprios espanhóis fazem piada a respeito. Nada 

na Espanha, desde uma refeição até uma batalha, jamais ocorre 

na hora prevista. Como regra geral, as coisas costumam acontecer 

tarde demais, mas de vez em quando — só para que ninguém 

possa confiar nos atrasos — também ocorrem antes do previsto. 

Um trem cuja partida está marcada para as oito sai em geral entre 

nove e dez, mas talvez uma vez por semana, devido a um capricho 

do condutor, o trem parte às 7h30. Esse tipo de coisa pode ser um 

tanto difícil. Em teoria, até que admiro os espanhóis por não 

compartilharem a nossa neurose setentrional com o tempo, mas, 

desgraçadamente, não consigo me livrar dela.

Depois de incessantes rumores, mañanas e atrasos, de repen‑

te recebemos ordens para seguir para o front dali a duas horas, 

mesmo sem termos grande parte do equipamento. Houve então 

um tumulto enorme diante do armazém da intendência; no final, 

diversos milicianos tiveram de partir sem o equipamento com‑

pleto. As casernas logo se encheram de mulheres que pareciam ter 

brotado do chão e se puseram a ajudar os seus companheiros a 

enrolar as cobertas e arrumar as mochilas. Foi um tanto humi‑

lhante, mas, para ajeitar a minha nova cartucheira de couro, tive 

de recorrer a uma jovem espanhola, casada com Williams, o ou‑

tro miliciano inglês. Era uma criatura meiga, de olhos escuros e 

muito feminina, com um jeito de que nascera para balançar um 

berço, mas que na realidade participara valorosamente nos con‑

frontos de rua de julho. Agora ela carregava um bebê, nascido 

apenas dez meses depois da eclosão do conflito, e talvez concebi‑

do atrás de uma barricada.
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Com a partida do trem prevista para as oito, só por volta das 

oito e dez os oficiais esgotados e suados conseguiram nos reunir 

no pátio central do quartel. Tenho uma lembrança bem nítida da 

cena iluminada por tochas, as fileiras cerradas de milicianos com 

mochilas nas costas e mantas enroladas e presas sobre os ombros, 

como bandoleiros; os gritos e o estrépito das botas e das marmi‑

tas de lata; e então soou um tremendo e por fim bem‑sucedido 

assobio para que se fizesse silêncio; em seguida, uma espécie de 

comissário político ficou de pé sob uma enorme bandeira verme‑

lha tremulante e fez um discurso em catalão. Enfim, nos fizeram 

marchar até a estação, pelo trajeto mais longo, de cinco ou seis 

quilômetros, de modo a nos exibir para toda a cidade. Nas Ram‑

blas, ordenaram que parássemos enquanto uma banda requisita‑

da tocava uma ou outra música revolucionária. Mais uma vez, a 

parafernália do herói conquistador — gritos e entusiasmo, ban‑

deiras vermelhas e bandeiras rubro‑negras por todos os lados, 

multidões amistosas se comprimindo nas calçadas para nos ve‑

rem, mulheres acenando das janelas. Como tudo aquilo parecia 

tão natural, e o quão remoto e improvável parece hoje! O trem 

ficou tão lotado que mal havia espaço nos corredores, para não 

falar nos assentos. No último instante, a mulher de Williams sur‑

giu correndo na plataforma e nos deu uma garrafa de vinho e 

dois palmos de uma salsicha de cor vermelho‑vivo, que tinha gos‑

to de sabão e provocava diarreia. O trem se arrastou para fora da 

Catalunha e seguiu rumo ao planalto de Aragão em sua velocida‑

de normal de tempo de guerra, um pouco menos que vinte qui‑

lômetros por hora.
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