
Concha Pérez Collado - Από τις τελευταίες µαχήτριες της CNT στον 
ισπανικό Εµφύλιο Πόλεµο 

 

Η Concha Pérez Collado γεννήθηκε στη Βαρκελώνη στις 17 Οκτώβρη 1915, στη 
γειτονιά Les Corts, και ήταν το τρίτο από έξι αδέλφια έξι αδελφών, αλλά από δύο 
διαφορετικές µητέρες. Ο πατέρας της ήταν ο Juan Pérez Güell, αναρχικός που 
φυλακίστηκε για τις πολιτικές του ιδέες, η πρώτη συντρόφισσα του οποίου πέθανε 
από φυµατίωση όταν η Concha ήταν µόλις 2 ετών, και ξαναπαντρεύτηκε. 

Μετά από µια, κατά βάση, ικανοποιητική παιδική ηλικία, αν και χωρίς να είναι σε 
θέση να πάει στο σχολείο, όταν η Concha έγινε 16 χρόνων, άρχισε να συµµετέχει 
στις δραστηριότητες του ελευθεριακού κινήµατος και, αµέσως µε την ανακήρυξη της 
Δηµοκρατίας, εγκατέλειψε το εργαστήριο γραφικών τεχνών όπου εργαζόταν, για να 
συµµετάσχει στις δραστηριότητες των Ateneo Libertario Faro και Ateneo Agrupación 
Humanidad, δηλαδή συλλογικότητες γύρω από τα Ελευθεριακά Αθήναια Faro 
(Φάρος) και Humanidad (Ανθρωπότητα). 

Σύµφωνα µε µια βιογραφία της Sara Moroni που δηµοσιεύτηκε στη «Germinal. Re-
vista de Estudios Libertarios» («Germinal - Επιθεώρηση Ελευθεριακών Μελετών»), 
ήταν στα Αθήναια αυτά όπου η Concha Pérez έµαθε να διαβάζει και να συζητά µε 
τους συντρόφους της τα γραπτά των µεγάλων στοχαστών του αναρχικού κινήµατος. 

Το 1932 έγινε µέλος της Federación Anarquista Ibérica (FAI - Αναρχική Οµοσπονδία 
Ιβηρικής) και ένα χρόνο αργότερα συνελήφθη και φυλακίστηκε επειδή έφερε ένα 
πιστόλι κρυµµένο στο στήθος της για να βοηθήσει έναν σύντροφο, ιδιοκτήτη του 
όπλου, έξω από ένα εργοστάσιο. 



Αφού εργάστηκε ως χειρίστρια σε ένα ξυλουργικό εργοστάσιο, λίγες µέρες πριν από 
τον εµφύλιο πόλεµο, προσχώρησε στην Comité Revolucionario de Les Corts 
(Επαναστατική Επιτροπή της γειτονιάς Les Corts), που έχτισε τα πρώτα 
οδοφράγµατα στη Βαρκελώνη και εξόπλισε φορτηγά που έφυγαν για το µέτωπο. 

Στις πρώτες µέρες του πολέµου, η Concha Pérez συµµετείχε στην επίθεση στους 
στρατώνες Pedralbes, στην κατάληψη ενός µοναστηριού γυναικών και έγινε µέλος 
της ένοπλης οµάδας Los Aguiluchos de Les Corts, η οποία είχε 100 µέλη, εκ των 
οποίων µόνο οι επτά ήταν γυναίκες. 

Αφού πολέµησε στα µέτωπα Caspe και Belchite, όπου λέγεται ότι έσωσε τη ζωή ενός 
συντρόφου, επέστρεψε στη Βαρκελώνη και εργάστηκε σε εργοστάσιο παραγωγής 
όπλων. 

Στις 3 Μάη 1937, συµµετείχε εθελοντικά σε περίπολο αναγνώρισης στην περιοχή 
Plaza de Catalunya, αλλά έπεσε σε ενέδρα όπου τραυµατίστηκε, έχοντας ένα 
µεταλλικό θραύσµα πυροµαχικών στο πόδι της για πολλά χρόνια. 

Τον Δεκέµβρη του 1938, µε την ήττα, έφυγε από τη Βαρκελώνη και, όταν πέρασε τα 
γαλλικά σύνορα, µεταφέρθηκε στο στρατόπεδο προσφύγων στο Argelès. Αργότερα, 
εργάστηκε ως εθελόντρια νοσοκόµα σε στρατόπεδο προσφύγων, όπου συνάντησε 
τον γιατρό Isidoro Alonso, από τη Μαδρίτη, ο οποίος ήταν σοσιαλιστής, και έγινε ο 
σύντροφός της για ένα διάστηµα, αποκτώντας µάλιστα µαζί του τον µοναδικό της γιο 
της, ο οποίος γεννήθηκε στη Μασσαλία. 

Επέστρεψε στη Βαρκελώνη το Σεπτέµβρη του 1942, όπου, καθώς δεν µπορούσε να 
στηρίξει το παιδί της, έπρεπε να το αφήσει σε ορφανοτροφείο. Αργότερα, µια 
οικογένεια εβραϊκής καταγωγής για την οποία εργάστηκε ως οικιακή βοηθός, την 
βοήθησε να αποδείξει στο κράτος ότι κερδίζει ένα επαρκές χρηµατικό ποσό και ότι 
είναι έτσι σε θέση να αναθρέψει τον ανήλικο γιο της, επανακτώντας την επιµέλειά 
του. 

Στη Βαρκελώνη, η Concha επανενώθηκε µε έναν πρώην σύντροφό της από τα 
χρόνια του Ateneo Libertario Faro, τον Maurici Palau, ο οποίος είχε περάσει τέσσερα 
χρόνια στη φυλακή, και ξεκίνησαν µια ροµαντική σχέση που διήρκεσε 30 χρόνια. Και 
οι δύο άνοιξαν ένα περίπτερο στην αγορά του Sant Antoni, όπου πουλούσαν 
κοσµήµατα και εσώρουχα που έφτιαχναν οι ίδιοι, περίπτερο που κατά τη διάρκεια της 
φρανκικής δικτατορίας, χρησίµευε ως τόπος συνάντησης αναρχικών. 

Μετά το θάνατο του Φράνκο και την πτώση της δικτατορίας, η Concha συµµετείχε 
στη ίδρυση και οργάνωση των πρώτων συνελεύσεων γειτονιάς καθώς και στην 
ανασυγκρότηση της CNT. Το 1997, ήταν από τα ιδρυτικά µέλη του Asociación Mu-
jeres del 36 (Σύνδεσµος Γυναικών του ’36) που υπό την αιγίδα του τότε Δηµοτικού 
Συµβουλίου Βαρκελώνης, συγκέντρωσε µερικές γυναίκες που κατά τη διάρκεια του 
Εµφυλίου Πολέµου είχαν συµµετάσχει σε πολιτικά και κοινωνικά κινήµατα στην 
πρωτεύουσα της Καταλωνίας. 

Πέθανε στη Βαρκελώνη το 2013. 



*Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης. 

**Στη φωτογραφία η Concha Pérez στη Βαρκελώνη στις 14 Δεκέµβρη 2010. Φώτο: 
Joan Cortadellas. 

***Σχετικός σύνδεσµος: 
http://www.cgtvalencia.org/memoria/20180419/muere-concha-perez-una-de-las-ulti-
mas-milicianas-de-la-cnt-en-la-guerra-civil/25192.html?fbclid=IwAR1XTS2u7OH-
yowJKVThLxMTKHLwCfZB2f11om5tCrT7FM3ReYFC9bk66koM
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