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Úvod

Za téma své seminární práce z historie jsem si zvolil Španělskou revoluci, chcete-li tak Španělskou občanskou válku. Je to téma, které nenajdeme v učebnicích, téma, které je opředeno rouškou mlčení, nepochopení a pak také snahami zamlčovat skutečnosti a předkládat lživé konstrukce událostí. Nejhorším příkladem je komunistická propaganda podporovaná tehdejším systémem v SSSR, ale pozadu nezůstávají ani kapitalistické „demokracie“ západní Evropy, které události ve Španělsku zamlčují či jinak překrucují. Například Daily Mail  v Anglii mezi oslavováním katolických kněží prezentoval Franka jako vlastence, zbavujícího svou vlast hord nepřátelských „rudých“.  
Budu se věnovat především událostem uvnitř protifašistického bloku, jelikož jak napsal Orwell : „Nebylo by vůbec možné, aby se o španělské válce psalo jen z čistě vojenského hlediska. Byla to především politická válka. Žádná její část, alespoň ne během jejího prvního roku, se nedá pochopit bez alespoň částečné znalosti vnitrostranického boje, který zuřil na vládní frontové linii.“ Proto se také ve své práci budu zabývat právě těmi politickými boji, jelikož zastávám názor, že válka proti Frankovi nebyla ani tak prohraná na frontě jako v zázemí. Budu se také snažit vyvodit závěr, který by objasňoval situaci ve Španělsku a příčiny vítězství fašistů.



Použité zkratky :

CNT - Confederation Nacional del Trabajo - Národní federace práce (revolučně syndikalistická organizace ovlivněná anarchisty)
FAI - Federación Anarquista Ibérica - Iberská anarchistická strana
UGT - Union General de Trabajadores - Všeobecný svaz pracujících (reformistické odbory kontrolované socialisty)
POUM - Partido Obrero de Unification Marxista - Dělnická strana marxistického sjednocení (disidentská revoluční komunistická strana, opozice vůči „stalinismu“)
PSO - Partido Socialisto Obrero - Dělnická socialistická strana
PCE - Partido Comunista Espaňol - Španělská komunistická strana
PSUC - Partido Socialisto Unificat de Catalunya - Katalánská sjednocená socialistická strana (sloučené katalánské socialistické  a komunistické strany)

Krátce k odborovým organizacím

Ještě než se začnu zabývat samotnou španělskou revolucí, je důležité si něco říci o odborových organizacích CNT-FAI a UGT, které hráli tak důležitou roli ve vývoji Španělska. Důležité je také pochopení vztahu mezi CNT a FAI.
CNT byla revoluční organizací námezdně pracujících, existující za účelem sjednocení všech vykořisťovaných mas v boji za lepší životní a ekonomické podmínky a případné zničení kapitalismu a státu. Jejím cílem byl svobodný komunismus, jejím prostředkem přímá akce, nezávislá na politice všech stran. CNT jako masové hnutí měla ve svých řadách i ty, kteří nepodporovali nekompromisní obranu požadavků námezdně pracujících nebo nesdíleli její konečný cíl a nahlíželi na politické strany v tom smyslu, že mohou zavést a legalizovat některé sociální reformy. Jinými slovy to znamená, že jestliže takřka všichni anarchisté z FAI byli členy CNT, pak ne všichni členové CNT  byli anarchisté. V červenci 1936 měla CNT jeden milion a v roce 1938 více než dva miliony členů. Největší vliv a drtivou převahu měla v Katalánsku.
Druhá polovina organizovaných dělníků se nacházela v druhé velké organizaci UGT. Byly to reformistické odbory pod silným vlivem Socialistické strany. Jejich členská základna měla kolem jednoho a čtvrt milionu členů v roce 1934. V roce 1937 pak měla asi 1,5 milionu členů. Socialistická strana byla klasickou socialistickou politickou stranou, která se účastnila vlády a prosazovala dílčí požadavky svých členů, takže v UGT se organizovali ti méně revoluční pracující, i když i to je zavádějící, protože v některých oblastech převažovalo její revoluční levé křídlo.
Vztah obou organizací nebyl po celou dobu jejich existence nijak růžový. Během let zazněly i návrhy na sjednocení, ale neuspěly především z důvodu rozdílnosti politických postojů obou organizací. Ani dělnické hnutí tedy ve Španělsku nebylo jednotné.

I. Španělsko před rokem 1936

Roku 1931 padla diktatura Primo de Rivery a byla vytvořena republika. V čele stála socialisticko-republikánská vláda. Politicky byla naprosto neschopná a bývalí monarchističtí politici ji používali k hájení svých zájmů a k represím vůči revolučnímu hnutí.
V letech 1931-32 probíhá ve Španělsku krize. Mnoho lidí je bez práce (podle některých údajů až 650 000). Zvedá se tak vlna odporu proti vládě.
Během roku1932 proběhla na území Španělska vlna nepokojů charakterizovaná vyhlášením několika generálních stávek a demonstracemi dělníků a rolníků. 
Roku 1933 se konaly nové volby, ve kterých byla levicová vláda poražena, a to především masovou neúčastí námezdně pracujících, za kterou byla odpovědná hlavně odborová organizace CNT.
Během roku 1933 proběhla další vlna stávek (přes 1000, v nichž bylo zabito na sto účastníků a další tisíce uvězněni jako odpůrci pravicového systému)
V následujících dvou letech vládne reakční pravice s fašistickými tendencemi. Tato doba je označována jako „doba temna“.( během dvou let bylo uvězněno mnoho dalších odpůrců režimu)
V říjnu 1934 byla vyhlášena generální stávka, která se ihned rozšířila po celé zemi a následně vypukají nová povstání. Ta byla potlačena, nejkrvavěji bylo potlačeno povstání horníků v Asturii. Následovaly rozsáhlé represe a zatýkání.
Ve Španělsku nadále vřelo napětí a mezi španělskými námezdně pracujícími, kteří byli organizováni do dvou velkých odborových organizací  CNT a UGT (viz výše), se začali rozvíjet myšlenky na uskutečnění sociální revoluce.

II. Události během ledna až června 1936

Na začátku roku bylo vězněno 33000 politických vězňů následkem nelidských represí po asturijském povstání v říjnu 1934. Právě snaha o propuštění politických vězňů mohla vést k tak velké účasti v únorových volbách (účastnilo se jich množství členů CNT-FAI i přes apolitický postoj této organizace).
Volby proběhly 6.února a skončily výhrou levice a nastolením vlády Lidové fronty. Dohoda o vytvoření Lidové fronty byla uzavřena již 15.ledna a strany, které ji uzavřely, se zavazovaly k propuštění politických vězňů a k obnovení autonomie Katalánska (vytvoření Generalitat - katalánská vláda, vlastní prezident).
Po volbách byl vydán vládou Lidové fronty dekret, který osvobozoval asi 15000 nepřátel pravice. V dalším období však proběhly nové represe a do vězení začali proudit noví političtí vězni, kteří se tentokráte stali obětí levice.
Již v tomto období byl cítit tlak ze strany fašistické pravice, která již před volbami začala připravovat uvnitř armády vojenské spiknutí a převrat s cílem obsadit Španělsko. Jedinou reakcí se však stal manifest CNT (vydaný již před volbami), který varoval před pučem španělský lid. Ten za centrum označil kolonii Španělska Maroko. Vláda Lidové fronty však tato varování bagatelizovala. Podle slov ministra války to byly pouhé „řeči“, které mohly být charakterizovány jako „nepravdivé a postrádající jakékoliv opodstatnění“, rozšiřované za účelem vyvolání „úzkosti mezi veřejností, rozsévání nevole vůči armádě“... a tak dál. Dále pak veřejně prohlásil, že v armádě panuje přísná disciplína a loajalita vůči vládě.
Ani nástup vlády Lidové fronty však napětí v zemi nezklidnil. Od února do června proběhla řada nepokojů, z nichž mnohé byly namířeny proti excesům pravice. Bylo zorganizováno 228 lokálních a 113 generálních stávek. V bojích se silami „veřejného pořádku“ a mezi politickými uskupeními bylo zraněno 1278 a zabito 269 lidí a vězení se začala plnit dalšími politickými vězni ( z velké části to byli anarchističtí militanti).
Zde bych chtěl především zmínit, že námezdně pracující neměli žádné zbraně, a přestože tlak ze strany pravice sílil, vláda odmítla vydat zbraně s odůvodněním, že žádné nemá. Jak se zmiňuje Vernon Richards ve své knize „Poučení ze Španělské revoluce“, vláda by si raději vybrala svůj zánik, než ozbrojení lidu.

III. Vojenské povstání v červenci 1936

Povstání vypuklo 11.července, kdy se skupina Falangistů (španělští fašisté) pomocí zbraní zmocnila rozhlasové stanice ve Valencii a vydala prohlášení: „Zítra se to samé stane ve všech rozhlasových stanicích po celé zemi.“ Velmi smutná byla reakce předsedy vlády Caesara Quiroga: „Co myslíte tím, že armáda povstala ? Dobrá, ale co mne se týče, já ulehnu...“
Falangisté měli podporu reakčních politiků a finanční podporu španělských  průmyslníků, statkářů a katolické církve. Tady je dobré vědět, že Franka nebylo možno srovnávat s Hitlerem či Mussolinim. Jeho vojenské povstání byla vzpoura především s cílem nastolit feudální poměry než nějaký fašismus, právě proto měl podporu aristokracie a katolické církve. Proti sobě však neměl jen pracující třídu, ale také liberální buržoazii, která normálně podporuje fašismus všude, kde se v modernější formě vynoří.
Samotná ofenzíva generálů začala o šest dní později, 17.července, v Maroku, kde byla obsazena města, přístavy a strategické pozice. Následovaly vraždy militantních dělníků a známých levicových osobností. Reakcí vlády bylo prohlášení, že „díky opatření, předem přijatému vládou, můžeme říct, že rozsáhlé antirepublikánské hnutí ztroskotalo. Vládní akce bude postačovat k tomu, aby byla obnovena normální situace.“ 18. července pak byla vláda donucena přiznat, že Sevilla je v rukou generála Quiepa de Liana.
Bezprostřední reakcí vlády však bylo přeskupení kabinetu s vyhlídkou na dohodu s povstalými generály. Ti ovšem jakoukoliv dohodu odmítli, čímž demonstrovali svou sílu. Vláda tak mohla jít dvěma cestami: demobilizovat ozbrojené síly, čímž by umožnila vojákům a důstojníkům, kteří nesympatizovali s generálem Frankem, oprávněnou dezerci, v některých případech i k odzbrojení vojenské vzpory, anebo mohla ozbrojit lid. Vláda se však nedala ani jednou cestou, čímž projevila svou nerozhodnost a nedůvěru v lid ve zbrani ( to znamená obavu, že by nemohla lid nijak kontrolovat ). 
Přes tyto reakce vlády došlo k masovému povstání lidu, který tím vyjádřil svou vůli bránit se. Ten během několika dní v potlačení vzpoury na mnoha místech uspěl a vláda , jak v Madridu, tak v Barceloně, přestala buď de iure nebo de facto existovat. Tím začala Španělská revoluce.
Dva dny po začátku povstání, v noci 19. července, vyhlásil Národní výbor CNT prostřednictvím rozhlasového přijímače (Union radio) generální stávku.
V Barceloně pak ráno část vojáků z místních posádek opustila kasárny a začala okupovat některé strategické budovy ve městě. Revoluční pracující z CNT s malými oddíly úderných gard a četnictva (kteří byli normálně proti anarchistům) během 24 hodin přinutili generála Godeta a jeho jednotky ke kapitulaci. Následně na to CNT a FAI obsadila kasárny a zmocnila se výzbroje, kterou rozdělila mezi dělníky. Ti pak zabránili propuknutí povstání v Taragoně, Leridě a Geroně. Podobně tomu bylo i v Madridě. Avšak jinak tomu bylo v jiných částech země. V Asturii bylo povstání potlačeno za cenu velkých ztrát, díky nerozhodnosti státních úřadů a vlády Lidové fronty. Povstání generálů bylo úspěšné v Andalusii a Extremaduře.
Ve Valencii byly kasárny obklopeny pracujícími , dříve než mohly jednotky zaujmout  strategické postavení (tato situace trvala 14 dní). Vláda však odmítla ozbrojit lid a nařídila ukončení generální stávky. Jenomže v té době existovala jen na papíře a neměla žádnou autoritu. Mezitím se místní CNT spojila s konfederací v Katalánsku a Madridu a do Valencie byly zaslány pušky a kulomety. Nakonec CNT zaútočila na kasárny a ukončila tak dvoutýdenní boje.
Narozdíl od Valencie se v Zaragoze, kde se k povstání přidala celá posádka, nepodařilo puč zlomit, a to i přesto, že zde měli pracující jasnou převahu. Jednoduše neměli zbraně, k této situaci se vyjádřil přední místní militant CNT : „Musíme uznat, že jsme byli zbytečně otevřeni. Ztratili jsme přespříliš v rozhovorech s civilním guvernérem, a dokonce jsme věřili jeho slibům... Mohli jsme udělat více ? Možná jsme čekali příliš mnoho od naší početní síly.“
Přes všechno podcenění vlády se ukázalo, že puč je pečlivě připravená a naplánovaná operace. Základnou fašistů pro další reorganizaci vojsk a suroviny se stalo vládou popírané Maroko.





IV. Rozvoj revoluce a začátek „kolaborace“ předáků CNT-FAI

Povstání generálů bylo poraženo nejdříve v Katalánsku (tam měla drtivou převahu CNT). V jednotlivých městech byly na obranu revoluce vytvořeny lidové milice, které korigoval Výbor antifašistických milicí, v němž zasedali zástupci dělnických organizací i různých politických stran (delegáti byli voleni podle poměru zastoupení členstva jejich organizace, devět jich bylo z odborů, tři z katalánské liberální strany a dva z různých marxistických politických stran - POUM, komunisté a další). V té chvíli měl Výbor moc Generalitat.
Pracující vytvořili bezpečnostní hlídky (které nahradili  policejní jednotky), z hranic byli odvoláni celníci, což bylo opatření proti záškodnickým útokům ze strany Franka, a obsazeny byly telefonní ústředny. Tím předvedli zdravý rozum a předvídavost, protože tak měli v rukou informační kanály, které nemohly být nikým zneužity.
V ostatních částech země probíhalo další sestavování Revolučních výborů nebo dělnických vlád,  existovaly ale také oblasti, kde zůstaly vládní instituce nedotčeny a jinde zase pracovaly vedle revolučních výborů. Na některých místech pak byly založeny anarchistické komuny (některé z nich působili ještě do příštího roku, kdy byly násilně potlačeny vládou).
Po potlačení povstání se ihned začaly organizovat dobrovolnické kolony. Již čtyři dny po vítězství v Barceloně vyrazila první kolona čítající asi 10 000 dobrovolníků směrem na Zaragozu. Během několika dní se pak hlásilo dalších 150 000 dobrovolníků. 
V průmyslových oblastech dělníci obsazovali továrny, kde, pokud to bylo možné, předělali výrobu a snažili se vyrábět zbraně, obrněné vozy a podobně. Mezitím rolníci zabírali statkářskou půdu a ve městech došlo k reorganizaci veřejných služeb pod kontrolu pracujících. Distribuce potravin byla zajišťována dělnickými organizacemi. O způsobu převzetí veřejných služeb a distribuci potravin Richards píše: „Tento způsob převzetí mohl být chaotický, ale žádný kritik dosud nepoukázal na to, že by někdo zemřel hlady.“
Ani improvizovaná obrana Barcelony a následný postup a boje kolon nebyli nijak zvlášť uspořádány, přesto však zaměstnávali armádu po mnoho dní. O improvizovaných kolonách se takto vyjádřil profesionální voják plukovník Jimenez de la Beraza: „Z vojenského hlediska je to chaos, ale chaos, který funguje. Nenarušujte ho !“
Koncem července byl už pokus generálů o převrat poražen v polovině Španělska, všude jinde si Frankovy jednotky upevnily své postavení a připravovaly se na další ofenzívu.
V této době se také vytváří fronta mezi fašistickým a protifašistickým blokem.
Krátce po porážce povstání v Katalánsku pozval prezident Generalitat Luis Companys předáky CNT na schůzku do svého úřadu v paláci. Ti mu potvrdili podporu, i když neměl žádnou reálnou moc. Počínaje touto schůzkou začíná „kolaborace“ předáků CNT vůči členům organizace, která zcela zásadně ovlivnila další běh revoluce a bojů proti Frankovi.
20. července existovala madridská vláda a Generalitat (katalánská vláda) už jen na papíře. Ozbrojené síly, četnictvo a útočné gardy se buď přidaly ke vzbouřeneckým generálům, nebo k lidu. Během července už tedy vláda nevelela žádným ozbrojeným silám a nekontrolovala žádné informační kanály. Také všechna ekonomika byla v rukou pracujících. Vláda kontrolovala pouze finanční rezervy (druhá největší na světě - ta měla hodnotu 2,259 miliardy zlatých peset). Přesto neučinila revoluční CNT-FAI žádný pokus, který by vedl k získání těchto finančních rezerv a k nákupu zbraní. Richards ve své knize píše o znovuopakování chyby revolucionářů z Pařížské komuny, kteří respektovali vlastnictví bank. Dále píše : „Jak vděčná musela být centrální vláda anarchistům za toto přehlédnutí a krátkozrakost ! Jak lstivě použila toto zlato v boji proti revolučním silám ! Například stažení financí z Katalánska, které bylo na její vkus příliš revoluční, takřka paralyzovalo nejdůležitější průmyslové a vojenské centrum Španělska.“ Tato skutečnost je velmi důležitá, protože velmi negativně ovlivnila další boj proti Frankovi a vývoj celkové situace vůbec.
Díky podpoře předáků CNT mohla již dva měsíce po vypuknutí revoluce Generalitat nabírat opět na síle (proti revoluci). 
Mezi předáky odborových organizací a řadovými členy se vytváří nové názory na další postup revoluce a bojů proti Frankovi vůbec. Vznikají tak dvě názorové frakce :  
1) sociální revoluce a boj proti Frankovi jsou neoddělitelné (revoluční dělníci a anarchisté, což znamenalo CNT-FAI)
2) nejdříve výhra ve válce a pak revoluce (komunisté a socialisté)
Tím, že se ale předáci CNT nechali svést do politického řečiště a přistoupili tak na druhou variantu, dochází ke ztrátě revolučních ideálů, čímž se stávají mnohem umírněnějšími než řadoví členové. Proti revoluci se tak staví hned dva nepřátelé: Franco a republikánská vláda.


III. Nástup nové vlády v září 1936 

Jak jsem již uvedl v předešlé kapitole, Generalitat získávala stále více na síle a bylo potřeba do vlády dosadit nějakou schopnější loutku. Do čela nové vlády tak nastupuje Largo Caballero, předák socialistů, jenž se opíral především o početné reformistické odbory UGT.
27. září pak sdělovací prostředky oznámily vstup CNT do vlády. To však CNT popřela a upřesnila jen to, že vstoupila do Regionální obranné rady (ve skutečnosti šlo však jen o jakousi náhražku vlády). Její vytvoření ale odmítly politické strany. CNT nakonec kapitulovala a 4. listopadu čtyři její členové vstoupili do vlády Larga Caballera. V nové vládě pak byly dělnické strany v menšině. Vstup do vlády tak zapříčinil, že Výbor antifašistických milicí byl vyřazen ze hry. 
Porovnejme nyní názory předáků CNT na vstup do vlády v prohlášení otištěném 3. září v informačních bulletinu CNT-FAI pod titulkem „Nesmyslnost vlády“ :
„Samotná existence vlády Lidové fronty, která má daleko k tomu, aby byla nezbytnou součástí protifašistického boje, je jeho kvalitativně lacinou napodobeninou.
Není třeba zvláště poukazovat na to, že postavena tváří v tvář před fašistický puč, neučinila Generalitat a madridská vláda absolutně nic. Vláda byla použita pouze pro to, aby zakryla manévry prováděné reakčními elementy a těmi, jejichž nástroji ať již vědomě či nevědomě byla.
Válka, která je úspěšně vedena ve Španělsku, je totální válkou. Veledůležitá zprostředkující MOC, založená na stabilitě a zachovávání existence společenských tříd, nebude vědět, jaké definitivní stanovisko zaujmout k tomuto boji, ve kterém se otřásají samotné základy státu, nacházejícího se v nebezpečí.
Můžeme prohlásit, že vláda Lidové fronty ve Španělsku není ničím více, než jen odrazem  kompromisu mezi maloburžoazií a mezinárodním kapitálem.
... Koaliční vláda se svými nevyhnutelnými politickými boji mezi většinou a menšinou, byrokratizací , založenou na vybraných ´elitách´ a se svými bratrovražednými boji, do kterých jsou zataženy proti sobě stojící politické frakce, nemůže prospět naší práci na osvobození Španělska. Vedlo by to pouze k rychlému a radikálnímu omezení naší akceschopnosti a vůle k jednotě a byl by to počátek nevyhnutelného debaklu tváří v tvář stále ještě silnému nepříteli ...“
Jak smutně pak vyzní prohlášení po vstupu předáků CNT do vlády, v němž existenci vlády obhajují, a dokonce vstup prohlašují za jakousi novou cestu k vítězství. Že se tak nestalo už dnes všichni víme.Výsledkem vstupu byly především nové a nové ústupky ze strany CNT, které vytvářely živnou půdu pro reakční síly a snahy komunistů o uchopení moci, které nakonec vedly k pádu revoluce a následně také k vítězství Franka. Právě tento moment mohl být jedním z rozhodujících pro vývoj Španělska v dalších letech.
Rád bych na tomto místě uvedl postoje některých dalších stran (jedná se hlavně o POUM a PSUC- viz níže):, jejichž názory popisuje Orwell takto :
Linie PSUC prezentovaná jejím i tiskovinami - „V současné době záleží jen na tom, aby se vyhrála válka; bez vítězství ve válce nic ostatního nemá smysl. Není tudíž nyní čas na diskusi o provádění revoluce. Nemůžeme si dovolit, aby se nám odcizili rolníci, kdybychom je nutili ke kolektivizaci, a nemůžeme si dovolit postrašit střední vrstvy, které bojují na naší straně. A především se v zájmu „efektivnosti“ musíme vypořádat s „revolučním chaosem“. Místo lidových výborů musíme mít silnou centralizovanou vládu a musíme mít řádně vycvičenou a plně vyzbrojenou armádu pod jednotným velením. Lpět na zlomcích dělnické kontroly a přemílat revoluční fráze je více než neužitečné; je to nejen obstruktivní, ale i kontrarevoluční, protože to vede ke tříštění sil, jež by proti nám mohlo být fašisty využito. V tomto stadiu nebojujeme za diktaturu proletariátu, bojujeme za parlamentní demokracii. Ten kdo se snaží změnit občanskou válku na sociální revoluci, nahrává fašistům a je ve skutečnosti zrádcem.“ a podobně. Tím nám tak komunisté chtějí namluvit, že podporovat revoluci je kontrarevoluční. Jejich zájem efektivnosti pak sloužil jen k upevňování moci vlády a používání represí proti revolucionářům. Dále pak mluví o nějaké diktatuře proletariátu, přitom o žádné diktatuře ze strany pracujících nemohla být žádná řeč. Stejně tak jakákoliv násilná kolektivizace je jen výplodem fantazie agitátorů komunistů. Nakonec ještě heslo komunistů, jež znělo ´nejdříve válku potom revoluci´ , v něž věřila spousta milicionářů na frontě, bylo pouze návnadou pro nabrání členů.(viz další kapitoly)
Linie POUM pak byla následující - „Je nesmysl hovořit pouze o tom, že protiváhou fašismu může být buržoazní ´demokracie´. To je jen jiné označení kapitalismu, zrovna tak jako fašismus. Bojovat proti fašismu ve jménu ´demokracie´ je bojovat proti jedné formě kapitalismu jeho druhou formou, která se kdykoliv může změnit na první. Jedinou skutečnou alternativou je dělnická kontrola. Bude-li si klást menší cíl, než je tento, pak buď předáte vítězství Frankovi, nebo v nejlepším případě vpustíte fašismus zadními řádky. Dělníci zatím musí lpět na všem, co vyhráli; domluví-li něco s poloburžoazní vládou, mohou se spolehnout, že budou ošáleni. Dělnické milice a policejní síly je nutno zachovat v jejich stávající formě a je třeba se bránit jakémukoliv úsilí o jejich ´zburžoaznění ´. Nebudou-li dělníci ovládat ozbrojené síly, budou ozbrojené síly ovládat je. Válka a revoluce jsou neoddělitelné.“ Jak pravdivě zní tato slova, která se v následujících měsících potvrdila do posledního písmenka a vše zakončili Májové dny v Barceloně, které tyto slova jen podtrhly.
Čtenáři se tak naskýtá jakýsi reprezentativní obraz politické situace v zázemí. Na jedné straně extremní komunistická pravice v čele s PSUC snažící se udusit revoluci a na straně druhé revoluční levice reprezentovaná především CNT-FAI, ale také malou POUM.
Je pak ještě důležité zdůraznit postoj vlády vzhledem k bojům na frontě. Vláda se v té době totiž starala více o upevnění své vlastní moci, než o boj proti Frankovi. V žádném případě neměla snahu  porazit Franka během několika měsíců, ale nejdříve si chtěla upevnit moc tak, aby ji po válce neztratila. Mezitím řadoví členové CNT pracovali daleko mimo dosah vlády a upevňovali své vítězství v ekonomice. (viz kapitoly o zemědělství a průmyslu)





IV. Problém zlaté rezervy a nedostatku zbraní

Už od prvních dnů bojů, jak jsem již uvedl výše, chyběly zbraně a byl nedostatek surovin. Bylo také zapotřebí vybavit továrny k tomu, aby mohly zbraně a munici vyrábět. To byl základ úspěšného boje proti Frankovi. Stroje pro továrny musely být nakoupeny v zahraničí za zlato, podobně tomu bylo například s letadly, nákladními automobily nebo s děly a municí a jak uvádí Richards „za zlato mohla být získána dokonce i německá a italská výzbroj“. Zlatá rezerva se tak stala klíčovou pro přechod od obrany na protiútok.
Dalším zdrojem útrap byla rivalita mezi madridskou a katalánskou vládou, které doslova ignorovaly přítomnost společného nepřítele. Madridská vláda se dokonce pokoušela utlumit revoluci v Katalánsku tím, že sabotovala aragonskou frontu. Na aragonské frontě byl zásadní nedostatek zbraní a nebylo tak možno provést žádnou ofenzívní akci směrem na Zaragozu, která byla od začátku války v držení fašistů. V zázemí se přitom nacházelo 60 000 pušek a více munice, než na frontě. 
Caballerova vláda V Madridě však i nadále držela zlatou rezervu ve svých rukou, a odmítla dokonce poskytnout úvěr CNT pro nákup zbraní a surovin. Mezitím pak odeslala za zády všech lidí 500 tun zlata do Ruska. Co však tato sabotáž znamenala pro zbrojní výrobu, to odhaluje zpráva o rozhovorech z 1. září 1937 mezi Eugenem Vallejem, zastupujícím katalánský válečný průmysl kontrolovaný CNT, a podsekretářem pro munici a výzbroj z centrální vlády, který před svědky přiznal, že „válečný průmysl Katalánska vyprodukoval desetkrát více, než zbytek Španělského průmyslu dohromady a souhlasil s Vallejem, že tato produkce mohla být od září 1936 zečtyřnásobena, pokud by Katalánsko mělo přístup k potřebným prostředkům na nákup surovin, které nebyly k dispozici na španělském území.“
Jediným východiskem z této situace mohlo být zmocnění se zlaté rezervy, jelikož bylo jasné, že vláda bude chtít pouze posilovat svou moc a nikoliv se snažit využít rezervu k vytvoření silnějšího válečného průmyslu, jenž by posílil boje na frontě, a mohl tak vést k porážce Franka. Byl také připraven plán na zmocnění se katalánského podílu. Richards o tom píše : 
Santillan v „Por que Perdimos la Guerra“ sděluje, že „Byl vypracován plán zmocnit se katalánského podílu. Poklad ve Španělské bance nemohl být ponechán na pospas vládě, která neudělala správně vůbec nic a prohrávala válku. Selhala by rovněž i v nákupu zbraní ? Za každou cenu jsme chtěli nakoupit suroviny a strojní vybavení pro náš válečný průmysl. Pak bychom mohli zbraně vyrábět sami. V úzkém kruhu byla prodebatována myšlenka přesunout do Katalánska alespoň část zlata ze Španělské banky. Věděli jsme předem, že bude třeba se uchýlit k násilí. 3000 spolehlivých mužů bylo rozmístěno v Madridu a okolních okrscích a byly zařízeny všechny detaily pro převoz zlata ve speciálních vlacích. Pokud by byla správně provedena, tak by operace trvala velmi krátkou dobu. Než by vláda stačila přijmout jakákoliv opatření, byli bychom už dávno na cestě do Katalánska s částí národního zlata, nejlepší zárukou, že ve válce může nastat obrat. Když však mělo dojít k akci, původci plánu na sebe najednou nechtěli vzít odpovědnost, která by měla velký historický dopad. Návrhy byly tlumočeny Národnímu výboru CNT a některým významnějším soudruhům. Naši přátelé se však z plánu roztřásli strachy. Hlavním argumentem proti jeho provedení bylo to, že by se tím pouze zvýšilo nepřátelství vůči Katalánsku (ze strany Madridu). Co jsme měli dělat ? Bylo nemožné se postavit rovněž své vlastní organizaci a plán byl zrušen. O několik týdnu později zlato opustilo Madrid. Nikoliv směrem do Katalánská, ale do Ruska. Více než pět set tun...“
Nicméně zlatá rezerva zůstala nadále v rukou vlády, která začala spolupracovat se SSSR ( se Stalinem). Viz dále.






V. Nástup komunistů na podzim 1936 a jejich další politika 

Před volbami roku 1936 uvádějí nekomunističtí pozorovatelé počet členů Komunistické strany asi okolo 3000 (komunisté uvádějí asi desetkrát tolik). Neměli tedy nijak početnou základnu a ani nějaké významnější postavení (kromě Sevilly a Asturie). Do roku 1934 prováděli levicově extrémní politiku podle linie Kominterny, a to až do roku 1935, kdy byla uzavřena dohoda mezi Francií a SSSR. Poté opouští svou taktiku a podporuje vládu Lidové fronty. V únorových volbách získala strana šestnáct křesel v parlamentu. V dalším období pak hledali způsob, jak zvětšit svou členskou základnu, protože s tak malou základnou by nemohli nastolit svou diktaturu. Přes svou proklamovanou zásadu podpory dělnického hnutí, od začátku bojů dělnické hnutí spíše oslabovala, až jej opustila úplně a sledovala pouze stranické cíle na uchopení moci. Viz níže.
Již čtyři dny po převratu, 23. července, dochází ke sjednocení katalánské Socialistické a Komunistické strany - nadále PSUC - ke které se začaly přidávat různé malé socialistické skupiny (pod PSUC se tak dostaly i odbory UGT, které předtím ovlivňovaly Socialisté, stala se také součástí třetí internacionály). Jinde ve Španělsku pak k takovémuto formálnímu sloučení nedošlo.
Od září, kdy nastupuje nová vláda v čele s Caballerou, se začíná do bojů zapojovat také Moskva. Během dalších měsíců tak začínají nad ministerstvy stále větší kontrolu získávat ruští agenti a Stalinovi specialisté. Záměrem Moskvy bylo především zadusit sociální revoluci a upevnit postavení komunistů v zemi. Další směřování strany pak určovala Stalinova zahraniční politika, v níž chtěl upevnit mezinárodní vztahy SSSR a pro intervenci se rozhodl, až se ukázalo, že Franco nevyhraje tak snadno a lehce. Jednoznačným cílem Stalina však bylo začlenění Španělska do sféry svého vlivu. Prvním cílem komunistů ve Španělsku se tak stalo zničení revolučního Katalánska, které by tyto snahy mohlo narušit. Proto odřízli dodávky zbraní do Katalánska. 
Ještě než však byl vhodný čas pro přímý útok, upevnila si PSUC svou pozici podepsáním „Paktu o jednotné činnosti“ mezi CNT-FAI, UGT, a PSUC. Výsledkem tohoto paktu byla další koncentrace moci do rukou komunistů. Jednotlivé body dohody se týkaly i kolektivizace výrobních prostředků a vyvlastnění bez náhrady za podmínek zvýšení moci Generalitat. Další body se věnovaly například převedení bydlení pod správu měst a obcí, stanovení maximálního nájemného, jednotným vedením, které by koordinovalo činnost všech bojujících složek, vytvořením milicí, složených z povolanců a jejich přeměnou v širokou Lidovou armádu, také znárodněním bank a dělnickou kontrolou nad jejich fungováním.
Na konci roku již byla katalánská vláda silně pod vlivem komunistů a posílila si už moc do takové míry, že jí nic nebránilo tomu, aby zrušila Výbor antifašistických milicí. Po několika měsících intervence pak již komunisté ovládali 90% postů  na Ministerstvu války.
Komunisté tak zahájili nástup kontrarevoluce podporované jak Moskvou tak madridskou vládou. Pak začíná PSUC otevřeně útočit proti POUM a vystupovat proti anarchistům. V prosinci vyvrcholila vládní krize v Generalitat odstraněním ministra POUM (na popud komunistů). Nejzářivějším příkladem je však propaganda týkající se nehybnosti aragonské fronty (důvody jsem uvedl výše), kterou drželi především anarchisté. Tu pak komunisté použili k diskreditaci anarchistů po celém světě.
K dalším útokům komunistů proti ostatním skupinám se budu věnovat především v kapitole o májových dnech v Barceloně.
Tak rychlý postup PSUC v získávání stále většího vlivu nebyl jenom hrou v nejvyšších politických kruzích, ale PSUC se také musela opřít o stranickou základnu, to znamená musela přijímat nové členy. Ty strana získala další úpravou své ideologie (viz výše) a tak není divu, že opouští dělnické hnutí a svou radikálnost, čímž  se v dalších měsících otevřela širokému okruhu středních vrstev. Novými členy se stávají živnostníci, část inteligence, úředníci a buržoazní republikáni.  Další důležitou aktivitou byla propaganda a tu měla PSUC opravdu propracovanou a vytrvalou. Mezi ostatními politickými stranami vynikali ve velmi efektivním (nebo spíše hanebném) používání tiskovin pro prosazení svých stranických cílů. 
O tom řekl vůdce španělských komunistů Jesus Fernandez (v jeho knize „Yo fui Ministro de Stalin“) následující : „Většina z politických a odborových subjektů neměla propagandu, která by byla vidět, slyšet a cítit kdekoli a kdykoli. My, komunisté, jsme naopak převedli do praxe přísloví, že ani Bůh neuslyší toho, kdo nemluví nahlas. Byli jsme mnohem úspěšnější, než kdokoli jiný ve využívání agitace a věděli jsme, jak v masách vyvolat nejsilnější emoce, abychom je mohli vést tak, jak jsme chtěli. Jestliže bychom se například rozhodli ukázat, že za naše porážky byl zodpovědný Caballero, Prieto, Azaňa, nebo Durruti, půl milionu mužů, tucet periodik, miliony letáků a stovky řečníků by apelovalo na pocit ohrožení našich spoluobčanů tak systematicky a s takovým důrazem a přesvědčivostí, že během čtrnácti dnů by každý v celém Španělsku měl ve své mysli pevně zafixovanou myšlenku, podezření a přesvědčení, že to, o čem ho ujišťujeme, je pravda. Kdosi jednou řekl, že je-li lež podána jednotlivcem, je to stále lež, pokud je opakována tisícem lidí, stává se pravděpodobnou pravdou, ale když ji opakují miliony, stává se zní nepochybná pravda. Toto je technika, kterou Stalin a jeho kohorty dovedl k dokonalosti.“ 
Již od konce roku 1936 začaly komunisté s represemi namířenými především proti výše uvedeným skupinám. Důkazem toho je vydání Pravdy ze 16 prosince, která píše : „Co se týče Katalánska, likvidace trockistů a anarcho-syndikalistů již začala a bude provedena se stejnou razancí, jako v Sovětském svazu.“ Následně komunisté rozpoutali organizovaný teror, zřízena byla nová soukromá vězení , nazývaná „preventoria“, do nichž nebyl nikdo vpuštěn, dokonce ani s povolením od ministra spravedlnosti. CNT odhalila existenci těchto tajných vězení na jaře 1937. 15. března pak bylo komunisty povražděno ve Villanueva de Alcardete šestnáct členů CNT. V následném procesu bylo pět komunistů odsouzeno k smrti.
Pokud jde o agitaci proti POUM, šlo o to, že nejprve tiskoviny začaly pokusně prohlašovat, že POUM rozdělují a oslabují vládní síly, později začaly hlasitěji prohlašovat, že POUM rozděluje vládní síly cílevědomým působením, až nakonec tvrdily, že POUM není nic jiného než „Frankova pátá kolona“. Z toho pak vyplývalo, že statisíce dělníků a desetitisíce vojáků na frontě a další stovky cizinců, kteří přišli bojovat proti fašismu a často nasazovali svoje životy, byli zrádci, placení Frankem. Tyto verze pak byly rozšiřovány po celém Španělsku na plakátech a opakovány v komunistickém a prokomunistickém tisku po celém světě.
Přesto všechny to byly lži pouze od lidí, kteří nebojovali. Milicionáři na frontě, jak o tom píše Orwell, „nikoho neosočovali. Lidé, kteří proti nám psali pamflety a pomlouvali nás v novinách (Orwell byl členem jednotek POUM na frontě), ti všichni zůstali v bezpečí domova či přinejhorším v redakcích ve Valencii, stovky kilometrů od kulek a bláta.“
Závěrem této kapitoly bych rád citoval Vernona Richardse, který k této situaci píše:
 „Je nemožné, abychom na prostoru, který máme k dispozici, detailně ukázali stovky případů komunistického teroru, který byl průvodním jevem Stalinova zásahu do osudů Španělska. Komunistické propagandě se ve spojení s komunisty nakloněným autorům podařilo liberální a pokrokovou veřejnost v západních zemích tak úspěšně přesvědčit o tom, že komunisté, společně se Stalinem, který byl údajně jediným přítelem, na kterého se španělský lid mohl obrátit s žádostí o pomoc , představovali předvoj ozbrojeného boje proti Frankovi, že hlasy revolučních skupin, obracející se na pracující celého světa, aby zachránili životy Stalinových obětí ve Španělsku, zůstaly nevyslyšeny. Když pak v květnu 1937 propukl v ulicích Barcelony komunisty vyprovokovaný bratrovražedný boj, ve kterém přišly o život stovky pracujících a v červnu následovaly rozsáhlé ozbrojené útoky na zemědělská družstva v Aragonu, byli komunisté oslavováni jako zachránci práva a pořádku před nekontrolovatelnými teroristy, kteří se v Barceloně pokusili uchopit moc a přinutili svoje rolníky, aby kolektivizovali svoje pozemky pod hrozbou anarchistických bajonetů ! Nejen Hitler přišel na to, že čím větší je nějaká lež, tím spíše je pravděpodobnější, že jí lidé uvěří.“
Je třeba ještě říci, že politiku komunistů řídily nejvyšší stranické osoby, nelze tedy obviňovat všechny řadové členy, kteří stejně tak jako členové CNT mohli věřit v revoluci. Podlehli však návnadám komunistických funkcionářů, kteří nakonec sociální revoluci zadusili, během toho, kdy řadoví členové hrdinně bojovali u Madridu (právě zde totiž drželi komunističtí militanti a interbrigadisté frontu). 





VI. Situace před květnem 1937

Důležité je teď uvést , že v zázemí měla zbraně nejen policie, která byla pod kontrolou vlády a taktéž útočné grady, ale měly je také politické a dělnické strany. Bez výjimky také PSUC, která byla zásobena zbraněmi ze SSSR. Vytvořil se tak jakýsi vnitřní ozbrojený tábor, kdy každá skupina hájila své zájmy. Pracující hájili sociální revoluci proti výpadům vlády a komunistů. Komunisté této situace využili ke své propagandě a provokaci, za kterou stáli především agenti tajné policie, nasazené ze SSSR.
Šířilo se všeobecné napětí především mezi dvěma tábory, mezi anarchisty a militantními dělníky v zázemí a ozbrojenými složkami, které, jak jsem uvedl, byly pod kontrolou vlády (a ta pak pod kontrolou komunistů).
Od září 1936 do května 1937 byl v čele vlády Largo Caballero, jenž sloužil kontrarevoluci. Nazýván byl „španělským Leninem“. Nebyl rozhodným zastáncem ani z jedné stran, to znamená ani revolucionářů ani komunistů, ale vahou své osobnosti udržoval jakousi rovnováhu mezi nimi. Během jeho vlády však pokračovaly další vojenské katastrofy, posilování státních institucí a moci kontrarevoluce.
Od ledna vydala vláda sérii 55 dekretů, které měly zadusit sociální revoluci. Týkaly se především zvýšení vládní kontroly nad kolektivizovanými podniky a jejich zatížení novou daní. Jedním z dekretů vydaným v březnu byly rozpuštěny Bezpečnostní hlídky a začal být uskutečňován plán na odzbrojení zázemí. Kdokoli držel zbraň bez povolení, mohl být odzbrojen a poslán před soud. To byl jasný záměr ke zilegalizování POUM a CNT-FAI, které zbraně vlastnili.
Následně na to dochází k rezignaci předáků CNT-FAI v Generalitat a nastává další vládní krize.Vše tak nakonec spělo k Májovým dnům v Barceloně 1937, které se staly vyvrcholením napětí.




VII. Májové dny v Barceloně

Po rozpadu vlády byla 26. dubna vytvořena „interní“ vláda, především zásluhou intervence prezidenta Companyse. V ní zasedli zástupci CNT, UGT (to znamená jak socialisté tak komunisté)  a Esquerry (Companysova politická strana). Napětí se však vůbec neuklidnilo, právě naopak. 
Před Májovými dny bylo provedeno několik záměrných vražd namířených do řad CNT, následovaly pak odvetné akce do řad UGT (s velkou pravděpodobností však byly provedeny agenty provokatéry). Dalším vyostřením situace bylo odmítnutí účasti komunistů na prvomájových oslavách a zrušení společné demonstrace UGT a CNT chystané na tento den (Orwell dodává : „Barcelona, takzvané revoluční město, bylo patrně jediným velkým městem v nefašistické Evropě, které tento den neoslavovalo) a konečným signálem k vypuknutí nepokojů se stala záměrná zvýšená aktivita policie v ulicích Barcelony.
Na provokace reagoval barcelonský deník CNT Solidaridad Obera 2. května prohlášením : „Jedinou zárukou je lid ve zbrani. Pokusit se odzbrojit lid znamená postavit se na druhou stranu barikády. Dokonce ani nějaký ministr nebo komisař nemohou diktovat pracujícím, kteří bojují proti fašismu mnohem obětavěji a hrdinněji, než všichni politici v zázemí, jejichž drzosti a neschopnost nezůstávají nepovšimnuty. Pracující : nedovolte, aby jen jeden jediný z vás byl odzbrojen !“
Situace se nadále vyostřovala až do 3. května, kdy došlo k překvapivému útoku policie na budovu Telefonní ústředny (od července 1936 zde pracovali členové CNT) pod vedením nejvyššího komisaře veřejného pořádku Rodrigueze Salase na příkaz ministra vnitřní bezpečnosti. Rozkaz zřejmě nebyl projednán s ostatními členy prozatimní vlády, alespoň tedy čtyři ministři CNT prohlásili, že o něm nevěděli. Útok na ústřednu však nebyl úspěšný a policie se dostala jen do přízemí. Po dvou hodinách pak už plně pracovali obranné výbory CNT-FAI a POUM, které začaly organizovat své členy do hlídek.
Následovalo obsazení strategických budov ve městě militanty PSUC a Civilní gardou. V plné pohotovosti byly oddíly anarchistů a také jednotky POUM. Během rána 4. května pak vyrostly v ulicích Barcelony nové brigády a byla zahájena generální stávka. Na jedné straně stála CNT-FAI podporovaná POUM, která držela dělnické čtvrti a na druhé Civilní gardy, PSUC a „Estat Catalá“, to jsou komunisty ovládaní socialisté a členové „Státu Katalánsko“, extrémního separatistického hnutí. Ti drželi střed a oficiální čtvrti města.
Během následných rozhovorů mezi zástupci vlády a CNT vláda přislíbila stáhnout policejní oddíly. V tu noc ze třetího na čtvrtého května ještě nepadl jediný výstřel, bojovat se začalo až ráno, kdy policie obsadila justiční palác.
Oficiální zpráva vlády k událostem 3. května :
„Ministr vnitřní bezpečnosti se v souladu se svými povinnostmi rozhodl učinit přítrž nenormální situaci v Telefonní ústředně. Pokud víme, tak ta není majetkem CNT. Je vlastnictvím CNT stejně tak jako UGT, protože stejně tak jako mnoho  lidí tam zaměstnaných patří k CNT, mnozí náleží k UGT. Ve skutečnosti však ústředna nepatří jako taková nikomu a od té chvíle, kdy vláda znárodnila telefonní sítě, se nepochybně jedná o společný majetek. V ústředně se ale děly závažné věci, kterým vláda musela zamezit. Ve skutečnosti všechny vnitřní kontrolní orgány v ústředně nesloužily veřejnosti, ale jedné organizaci a ani prezident Azaňa, prezident Companys nebo kdokoli jiný, nemohl mluvit bez toho, aby jejich rozhovoru nenaslouchalo indiskrétní ucho nějakého kontrolora. To přirozeně muselo přestat, jak se stalo onoho dne a stejně tak se to mohlo stát den poté, či o měsíc dříve. Náš soudruh Rodriguez Salas plnil rozkazy a začal obsazovat telefonní ústřednu, ale ihned přišla stejná odpověď jako v minulosti - všeobecná mobilizace a stavění barikád. Jestliže ministr vnitřní bezpečnosti nějak překročil svoje pravomoci, nebyli zde čtyři ministři CNT, kteří mohli žádat nápravu a jeho demisi ? Oni ale nechtěli postupovat normálním způsobem a namísto toho odpověděli na vládní akce mohutnou mobilizací všech svých skupin, které obsadily všechna strategická místa ve městě.“
Původcem povstání však z určitou pravděpodobností byli komunisté, kteří ve vládě zřejmě zorganizovali útok na telefonní ústřednu, aby tak vyprovokovaly boje, kterými chtěli definitivně zničit revoluční skupiny. Je ale dost možné, že tento akt nebyl naplánován, jelikož například nebyly dopředu do Barcelony staženy žádné bojové jednotky. Následující akt ze strany vlády však již nasvědčuje plánovitému útoku na revoluční skupiny. Vláda nejdříve osočila z rozpoutání bojů malou POUM, kterou postavila do ilegality, aby následně persekvovala její členy a pak stejně tak začala nakládat s ostatními skupinami, dalšími obětmi se stali především anarchisté z CNT-FAI. (viz níže)
4. května noviny POUM vyzývaly k setrvání na barikádách. 
Již v třetí den bojů začali umírnění předáci CNT agitovat za složení zbraní, přestože drtivá většina obyvatel byla na straně CNT. Stejně tak agitovali i předáci UGT. Pracující však neuposlechli výzvy k opuštění barikád a složení zbraní. Valencijská vláda stáhla  z fronty asi 6000 mužů na okupaci Barcelony (tyto jednotky dorazily do Barcelony 7. května) 
Do večera 5. května vítězila spíše CNT a mnoho členů gard se vzdalo.
5. května vláda postavila POUM mimo zákon a vyhlásila jí „válku“. Cílem bylo svalit všechnu vinu na POUM.
6. května zaměstnanci z CNT souhlasili z opuštěním budovy telefonní ústředny a vláda přislíbila stažení útočných gard. Tento slib však nebyl splněn a po opuštění budovy zaměstnanci ji policie začala okupovat. 
7.května ustaly boje v ulicích a byly opuštěny barikády. Ani po jejich skončení nebyli propuštěni rukojmí policie, jejichž síly přešli do rukou centrální vlády. Do města přijely nové oddíly přepadových gard a objevily se také některé oddíly republikánské armády, které byly poslány valencijskou vládou. Všechny tyto složky pak začaly hlídkovat v ulicích města.
V dalších dnech byla zavedena tisková cenzura a do platnosti vešly všechny dekrety, které boje vyprovokovaly, a tak každý, u koho by byla nalezena zbraň, mohl být zatčen. 
Obětmi bojů se podle oficiálních údajů stalo čtyři sta lidí a asi tisíc bylo zraněno (to jsou však čísla patrně přehnaná).
Následně začíná docházet k novým persekucím a především členové POUM byli v dalším období stíháni a zavíráni do vězení bez sdělení obvinění (a to i zahraniční dobrovolníci). Mnoho z nich ve vězeních zemřelo.
Porážka pracujících v Májových dnech a vítězství vládních sil tak přivodilo definitivní porážku sociální revoluce. Negativní vliv to taky mělo pro boj s Frankem a tak se Májové dny staly jakousi předehrou pro porážku protifašistického bloku.
Májové dny si také získaly širokou odezvu v zahraničním tisku, který čerpal z oficiálních informací vydaných vládou (obecně tak byla vina svalována na POUM a na anarchisty). Příkladem mohou být třeba  Daily Worker z 11. května (citováno z Orwella) :
„Němečtí a italští agenti, kteří proudili do Barcelony, údajně aby „připravovali“ známý „Sjezd Čtvrté internacionály“, měli jeden velký úkol. Ve spolupráci s místními trockisty měli připravit situaci, kdy by převládly nepokoje a krveprolití a Němci a Italové by mohli prohlásit, že „nemohou efektivně vykonávat námořní kontrolu katalánského pobřeží vzhledem k nepokojům v Barceloně“, a museli by tudíž „vylodit svoje jednotky v Barceloně“. Jinými slovy to, co se připravovalo, byla situace, ve které by německá a italská vláda mohly zcela otevřeně vylodit svoje jednotky na katalánském pobřeží a prohlásit, že to je „v zájmu udržení pořádku“ ... Nástroj pro tento účel již Němci a Italové měli připravený ve formě trockistické organizace POUM. POUM, jednajíc ve spolupráci s dobře známými kriminálními živli a za pomoci některých dalších pomýlených jednotlivců z různých anarchistických organizací naplánovala, zorganizovala a provedla útok na týlové jednotky, který byl časově přesně sladěn s útokem na frontě v Bilbau atd., atd. ...“

Dále pak Orwell ve své knize „Hold Katalánsku“ dokazuje častou protichůdnost oficiálních zpráv zmiňovaných v tisku.
 Daily Worker ze 6. května začíná : „Malá skupina anarchistů v pondělí a úterý obsadila a pokusila se ovládnout budovu telefonní a telegrafní ústředny a začala střílet do ulic.“ Což už je samo o sobě naprosto absurdní, protože to by musela CNT útočit na svou vlastní budovu a na své vlastní zaměstnance. 
Dále potom Daily Worker z 11. května : „Levicový katalánský ministr veřejné bezpečnosti Aiguade a socialistický generální komisař veřejného pořádku Rodriguez Salas vyslali ozbrojenou republikánskou policii do budovy Télefonica, aby odzbrojila tamější zaměstnance, většinou členy odborů CNT.“ Daily Worker přesto nikdy nepřiznalo, že by první prohlášení bylo chybné.
Inprecor z 22. května : „Policie, vedená osobně policejním prefektem, obsadila odpoledne 3. května telefonní ústřednu. Na policii bylo při vykonávání jejích služebních povinností stříleno. To se stalo signálem pro různé provokatéry, kteří po celém městě rozpoutali palbu.
Inprecor z 29. května : „Ve tři hodiny odpoledne vešel komisař veřejné bezpečnosti soudruh Salas do budovy telefonní ústředny, kterou předchozího večera začala okupovat skupina asi padesáti členů POUM a různé nekontrolovatelné živly.“
A tak dál, atd. Takovýchto příkladů uvádí Orwell nespočet. Je tedy jasné, že komunisté, ať již přímo mohli či nemohli za vyprovokování bojů, řádně využili příležitosti, aby zdiskreditovali revoluční skupiny CNT-FAI (anarchisté) a POUM po celém světě.





 
VII. Situace po květnu 1937 a další vývoj Španělska

15. května se sešla schůze vlády, kde měla vláda vyhodnotit situaci v Katalánsku a řešit problém sestavení nové vlády. Na této schůzi požádali dva komunističtí ministři o potrestání viníků, kteří byli zodpovědní za Májové dny a o zahájení represí proti nim (samozřejmě šlo o CNT-FAI a POUM). S tím však Caballero nesouhlasil a tak bylo zasedání přerušeno. Caballerovi se ani v dalších dnech nepodařilo najít kompromis a novou vládu se mu tak nepodařilo sestavit. Tuto krizi vyřešil prezident tím, že pověřil doktora Negrína (pravicový socialista a Stalinův člověk) o sestavení vlády. 
Nová vláda již byla bez členů CNT-FAI a jejím předsedou se stal doktor Negrín. Ve svých rukou pak ještě jako premiér držel i ministerstvo hospodářství. Vláda byla výlučně tvořena pravicovými socialisty, liberály a komunisty.  Negrín vyhlásil respektování soukromého majetku a do země se tak začali vracet všichni ti, kteří utekli ze země kvůli podezření ze sympatií k fašismu.
Boj proti Frankovi byl po květnu 1937 řízen centrální vládou a na frontě stanula profesionální armáda, do které byly zařazovány jednotlivé složky lidových milicí (Vytvořena tak byla nepolitická poloburžoazní Lidová armáda  na principech rozdělování podle hodnosti, což byl pravý opak lidových milicí, které byly zavedeny na principu rovnosti.)
 Boje však již pro vládu nemohly skončit vítězstvím, neboť Frankova převaha již byla značná. V dalších měsících se úplně zhroutila severní fronta, na jihu pak byla poražena Malanga.
Protifašistický blok se i nadále zmítal ve vnitřních bojích, který ho jen oslaboval. UGT byla rozpolcena politickým bojem komunistů a levého křídla Socialistické strany a CNT svými dalšími ústupky zničila zbytky výdobytků z revoluce. Docházelo k dalšímu rozpouštění milic, rušení dělnických hlídek a ničení družstev.
Další ekonomický život země a vedení války bylo v rukou stalinistických agentů, podporovaných politickými nepřáteli revoluce.
Ofenzívy nové Negrínovy vlády byly neúspěšné a končily katastrofami. Výsledkem byly jen velké ztráty na životech a další ústup z pozic ( za všemi operacemi stály totiž politické a nikoli vojenské úvahy). V té době již nikdo nevěřil v porážku Franka a vláda sdílela názor, že je nutné válku protahovat za každou cenu, dokud nepropukne konflikt mezi Velkou Británií a Německem, který již byl nevyhnutelný.
V armádě následoval postupný přechod k disciplíně, pro jejíž dosažení byl použit teror a strach, důsledkem pak byly nové a nové dezerce (zřídkakdy k Frankovi) a další klesání morálky. Znárodnění průmyslu přineslo pád produkce (oproti dřívějšímu vedení pomocí dělnické samosprávy, viz kapitola zabývající se průmyslem). Ve skutečnosti však vláda znárodňovala ne pro větší efektivitu, jak tvrdila, ale aby dostala pod kontrolu zbrojnice země.
Vše nakonec vedlo k porážce vlády a výhře generála Franka s velkou radostí obou fašistických velmocí Itálie a Německa, které si tak vyzkoušely boj v akci a otestovaly vládu Velké Británie a Francie. 




VIII. Příčiny neúspěchu

Názory na příčiny neúspěchu revoluce a boje proti Frankovi se různí. 
Mezi španělskými anarchisty (FAI) a syndikalisty (CNT) panuje všeobecná shoda v tom, že situace vyvolaná vojenským převratem a následnou reakcí námezdně pracujících během prvních dnů, nemohla být vyřešena samotnou CNT-FAI bez pomoci jiných skupin. Především pak UGT.
Asi hned první chybou byla pomalá reakce na povstání a následné zpožděné zorganizování kolon. Tím byl jistě promrhán drahocenný čas, který Franco využil k přeskupení svých sil. Poté již použil jádro svých jednotek, které byly připraveny v Maroku. 
A právě Maroko mohla být první chyba. Jak píše Orwell : „Proč v Maroku nedošlo k žádnému povstání ? Franco se snažil nastolit neslavnou diktaturu a Maurové skutečně dali přednost jemu před vládou Lidové fronty ! Pravdou je, že nebyl podniknut žádný pokus podnítit povstání v Maroku, protože by to znamenalo naroubovat na válku revoluční konstrukci. První nutností, která by přesvědčila Maury o dobré vůli vlády, by bylo vyhlášení nezávislosti Maroka.“
Richards pak zastává názor, že se stejně jako v samotném Španělsku mělo v Maroku agitovat ve prospěch revoluce a tu, pro Maury s vyhlídkou na nezávislost, rozpoutat i tam. Franco by tak ztratil svou základnu na nástup do Španělska. 
Všeobecná shoda panuje také v tom, že kdyby CNT přijala ihned menší kompromisy, mohla být přijata dohoda s UGT a nebylo by nutné činit ústupky a kompromisy s politiky, jenomže na obou stranách byly mnohé politické překážky.
Citováno z Richardse : „... a vzhledem k okolnostem byl pro předáky CNT zredukován na volbu mezi menším a větším zlem : buď vítězství nad Frankem prostřednictvím umírněné vlády Lidové fronty, nebo vítězství nad Frankem se všemi politickými silami za zády. Není pochyb o tom, že jejich postoj se vytvořil během prvních dnů bojů, když byla revoluční akce pracujících - například vyvlastnění nejdůležitějších veřejných služeb a jejich reorganizace pod dělnickou kontrolu - teprve ve svých počátcích. Výsledkem bylo, že ani zdaleka nezajistili, aby revoluce šla tak daleko, až kam by ji chtěli dovést pracující. Jejich rozhodnutí respektovat stát a autoritu buržoazně-demokratické vlády způsobilo zmatek v řadách námezdně pracujících a namísto toho, aby se pokusili zničit buržoazní instituce pomocí vytvoření revolučních institucí, předáci najednou zjistili, že zastávají funkce v přesně těch institucích, které měly být podle jejich vlastních zkušeností zrušeny ihned v první fázi jakékoli skutečné revoluce. Jak správně podotkl jeden pozorovatel (F. Borkenau : The Spanish Cockpit), znovu se potvrdila stará revoluční zásada : revoluce musí buď být dotažena až do konce, nebo raději vůbec nezahájena.“
Tím menším zlem pro CNT bylo nezničení buržoazního státu a ponechání jeho institucí, čímž převládl názor, že vše bylo přijatelnější, než Franco, a že ve jménu vítězství nad Frankem musí být učiněny kompromisy. Toto menší zlo však stejně nakonec vyplodilo to velké zlo, čímž bylo vítězství generála Franka a ostatních generálů.
Za naprosto zásadní chybu tak tedy můžeme považovat vstup CNT-FAI do vlády, která v té době neměla žádnou autoritu. Důsledkem se staly časté ústupky, které vedly pouze k posílení vlády a umožnily nástup komunistů, který vyvrcholil děsivě hroznou persekucí mnoha revolucionářů, zejména po Májových dnech v Barceloně. Za další chybu pak můžeme považovat ponechání zlaté rezervy v rukou vlády. Důsledkem bylo zastavení dalšího rozvoje válečného průmyslu, tak důležitého pro vítězství nad Frankem, jehož armáda byla vyzbrojena tou nejmodernější technikou poskytnutou od Německa a Itálie a především měla dostatek zbraní a munice. Dalším důsledkem ponechání zlaté rezervy byl začátek spolupráce vlády se SSSR, jíž Stalin využil k ovládnutí protifašistického bloku svými věrnými komunisty. Ti pak všemi snahami zadusili sociální revoluci a přispěli tak velkým dílem k vítězství Franka.
Je nutno říci, že takovýchto důvodů a kombinací by se našlo více, ale myslím, že ty nejdůležitější tímto byly řečeny.
V bojích proti Frankovi totiž nechybělo odhodlání lidu zvítězit. Byl to především nedostatek zbraní a problémy a politické boje skupin v zázemí, které přivodili pád revoluce a odsoudili tak boje s Frankem k záhubě. Nemalou měrou tak jistě přispělo i embargo uvalené evropskými státy na Španělsko, které se však ani nedotklo Frankova tábora, který měl zbraní, munice a surovin dostatek. 

Na úplný závěr bych chtěl citovat rozhovor, který vyšel v torontském Star v září 1936, jehož autorem je známý veterán anarchistického hnutí ve Španělsku Durruti, zabitý v listopadových bojích 1936 v Madridě, jenž se věnuje problému revoluce a jejich cílů :
„Pro nás se mají věci takto : zničit fašismus jednou provždy. Ano, i navzdory vládě ... Žádná vláda na celém světě nevyhladí  fašismus až do kořenů. Pokud bude buržoazie cítit, že jí moc uniká mezi prsty, sama nastolí fašistický režim, aby se zachránila. Ve Španělsku mohla liberální vláda potlačit fašistické elementy už dávno. Namísto toho vyčkávala, dělala kompromisy a mrhala časem. Dokonce i nyní se ve vládě nacházejí lidé, kteří by se dokázali se vzbouřenci dohodnout. Nikdy nevíte co se stane - zasmál se - současná vláda může klidně za čas potřebovat vzbouřenecké jednotky, aby zničila dělnické hnutí... Víme, co chceme. To, že někde za mořem existuje Sovětský svaz, pro nás nic neznamená. Stalin kvůli stabilitě a mírovým vztahům nechal čínské a německé námezdně pracující napospas fašistickému barbarství. My chceme revoluci nyní, zde ve Španělsku. Nikoli až možná po příští světové válce. Dnes se Hitler a Mussolini obávají naší revoluce mnohem více, než celé ruské Rudé armády. Dáváme totiž německým a italským námezdně pracujícím příklad, jak naložit s fašismem... Nečekám, že jakákoli vláda na celém světě pomůže libertinské revoluci. Možná budou mít na náš boj vliv střetávající se imperialistické zájmy. To je docela dost možné. Franco dělá všechno proto, aby do konfliktu zatáhl Evropu. Bude proti nám bez rozmyslu štvát i Německo. Ve svých úvahách ale nečekáme pomoc vůbec od nikoho, dokonce ani od naší vlastní vlády...´Pokud zvítězíte, budete sedět na hromadě ruin,´ řekl redaktor. Durruti odpověděl : „Vždycky jsme žili ve slumech a dírách v zemi. Na čas se přizpůsobíme. Nesmíte zapomenout, že my umíme budovat. Byli jsme to my, kdo vystavěl všechny ty paláce a města ve Španělsku, v Americe a kdekoliv jinde. My, pracující, můžeme postavit jiné, které zaujmou jejich místo. Jiné a lepší. Ani v nejmenším se nebojíme ruin. My zdědíme zemi a o tom není pochyb. Buržoazie může svět vyhodit do povětří a proměnit ho v hromadu trosek, až bude odcházet ze scény dějin. My však nosíme nový svět v našich srdcích a tento svět roste každou minutou.“ (citováno z Revolution and Counter  Revolution in Spain, Felix Morrow, New York 1938 - pro mě se zdrojem stala Richardsova kniha)

Otázka Španělské občanské války, jak je tento konflikt nazýván, je problémem velmi komplexním a je především poučením pro dělnické hnutí v jeho dalších bojích za osvobození společnosti.





IX. Kolektivizace

Je velmi důležité, aby si čtenář udělal také představu, jak revoluce probíhala v běžném životě, to znamená mimo tu přímou politickou linii. Důležité je taky, aby se čtenář zbavil mýtu tohoto slova vzhledem k násilné kolektivizaci ve 20. a 30. letech v SSSR. V této kapitole jsem výhradně čerpal z Richardsovy knihy, ze které jsem vybral jakýsi souhrn toho nejdůležitějšího, co by mohlo čtenáře zajímat.


Zemědělská družstva   

Hlavním ekonomickým problémem v průběhu Španělské revoluce byla půda a tedy zemědělství, které živilo celý antifašistický blok.
V roce 1936 (myslím teď v období před revolucí) žilo ve Španělsku 25 milionů obyvatel, z toho 68% na venkově. 67% půdy bylo v rukou 2% z celkového počtu vlastníků, dalších 19,69% lidí vlastnilo 21% půdy a 76,54% lidí vlastnilo pouhých 13,16% a z nich polovina vlastnila méně než jeden akr na hlavu, což nestačilo na obživu jedné rodiny. Z toho vyplývá, že většinu půdy vlastnili velkostatkáři a velmi málo pak samotní drobní rolníci. Dále pak ve 3 provinciích - Extremadura, Andalusie, La Manche (nová Kastilie) - bylo 7000 vlastníků, z nichž většina nebyla v zemi přítomna ( kapitál tak byl vyvážen za hranice, což způsobovalo chudobu v zemi). Těchto 7000 vlastníků vlastnilo celých 15 milionů akrů půdy.
Problémem zemědělství ve Španělsku byly také různé vegetativní podmínky v různých částech země. Někde tak byla půda úrodná, jinde neúrodná, proto parcelovaní půdy v žádném případě nepřicházelo v úvahu. Z tohoto důvodu začínají ihned po začátku revoluce (to znamená po vyvlastnění půdy velkostatkářů) rolníci půdu kolektivizovat. Toto řešení bylo oblíbené hlavně v Andalusii, která však byla obsazena Frankem. V počáteční fázi tak byla znemožněna kolektivizace. Narozdíl od toho v jiných částech Španělska byly velkostatky převzaty rolníky do společného vlastnictví a obdělávány kolektivně. Nejintenzívnější kolektivizace v zemědělství proběhla v Aragonu, kde bylo založeno 400 družstev s 500 tisíci členy, dále potom v Levantě, kde bylo ještě v roce 1938 500 družstev a nakonec v Kastilii, tam bylo v roce 1937 230 družstev se 100 tisíci členy.
Tento systém kolektivizace, a to se musím zmínit, byl proveden bez snížení produkce a účastnilo se ho přibližně tři miliony rolníků, žen a dětí.
O kolektivizaci Aragonu píše Gaston Leval : 
„Způsob založení aragonských kolektivů byl obecně stejný. Poté, co místní obyvatelé přemohli vládní instituce, pokud byly fašistické, nebo je nahradili antifašistickými nebo revolučními výbory, bylo svoláno všeobecné shromáždění, aby bylo rozhodnuto o způsobu práce...
Jedním z prvních bodů bylo zorganizování sklizně nejen polí malých vlastníků, kteří i nadále existovali, ale také, což bylo mnohem důležitější, všech velkostatkářských pozemků, jejichž majitelé byli všichni konzervativci, sedláckých „caciques“ a rychtářů. Byly zorganizovány pracovní skupiny, které sklidily a vymlátily obilí, náležející těmto velkým vlastníkům. Kolektivní práce začaly spontánně. Poté, protože nemohlo být obilí rozdáno příslušným vlastníkům, což by bylo nespravedlivé, bylo dáno k dispozici místnímu výboru pro všechny obyvatele buď pro jejich spotřebu, nebo za účelem výměny za průmyslové zboží, jako například šaty, obuv atd., především pro ty nejpotřebnější...
Bylo následně nutné obdělávat velkostatkářskou půdu, která byla v dané oblasti většinou nejcelistvější a nejúrodnější. Tento problém byl znovu vznesen na vesnickém shromáždění. V této chvíli bylo „družstvo“, pokud již neexistovalo, protože to už bylo většinou provedeno na prvním setkání, definitivně založeno...
Byl zvolen delegát pro rostlinnou a živočišnou výrobu, případně pro každou oblast jeden, pokud byly chovy rozsáhlejší, jeden delegát pro lokální distribuci výrobků, výměnu zboží, veřejné práce, hygienu a vzdělání a revoluční obranu. Někde jich bylo více, někde méně...
Poté byly vytvořeny pracovní skupiny. Ty byly obecně rozděleny do množství oblastí, na které se členily společné pozemky, takže bylo možné jednoduše obsáhnout všechny druhy práce. Každá skupina pracujících jmenovala svého delegáta. Ti se setkávali každý druhý den, nebo jednou týdně s pověřencem pro rostlinou a živočišnou výrobu, aby tak mohli koordinovat všechny různé aktivity...
V rámci nové organizace takřka zmizelo drobné soukromé vlastnictví. V Aragonu se 75% drobných vlastníků dobrovolně přihlásilo k novému pořádku. Ti, kteří odmítli, byli respektováni. Je nepravdivé říci, že ti, kteří vstoupili do družstev, k tomu byli donuceni. Vzhledem k pomluvám, šířených v této souvislosti o kolektivech, nemůže být zmíněný fakt nikdy dostatečně zdůrazněn. Na tom, že byly zemědělské kolektivy ustaveny silou, není ani zbla pravdy a všude existovalo speciální konto pro drobné vlastníky a zvláště pro ně byl tištěn odlišný druh spotřebních průkazů, aby bylo jisté, že dostanou průmyslové zboží, které požadují, stejným způsobem jako ´kolektivisté´...
V procesu transformace vlastnictví musíme zvláště zdůraznit praktický zdravý rozum a psychologickou vynalézavost organizátorů, kteří takřka ve všech vesnicích přiznali, nebo dali každé rodině kus půdy, na kterém mohl každý rolník pěstovat pro svoji vlastní potřebu zeleninu, jakou má rád, způsobem, jaký preferuje. Jejich individuální iniciativa se tak může rozvíjet a být uspokojována...
Kolektivní práce umožnila dosáhnout v zemědělství i průmyslu takovou úroveň racionalizace práce, která by za uspořádání, založeném na drobném vlastnictví, nebyla možná ani na velkých pozemkových celcích...
Používá se také lepší osivo. Bylo to umožněno nákupem ve velkém, což by si v minulosti drobný rolník nemohl dovolit. Bramborové sazenice pocházely z Irska a používá se pouze kvalitní osivo. Jsou rovněž používána moderní zavlažovací zařízení. Moderní mechanizace - traktory a moderní pluhy - byla buď získána barterovým obchodem, nebo přímo zakoupena v zahraničí a je-li správně používána, umožňuje hlubší orbu a nové osivo poskytuje na akr mnohem vyšší výnosy, než za podmínek minulých let. Tyto nové metody rovněž umožnily zvětšit rozlohu osetých ploch. Moje přímé výzkumy v Aragonu mi dovolují obecně prohlásit, že sklizeň obilí stoupla o 30%. V pěstování dalších plodin, brambor, cukrovky a vojtěšky bylo rovněž dosaženo zvýšení výnosů, i když jen v malé míře...
Ekonomické podmínky rolníků se v těchto zemědělských oblastech všeobecně zlepšily. Snížily se pouze v těch lokalitách, které se specializovaly na výrobu pro export a kde následně nebylo možné uplatnit výrobky v barterovém obchodu a obdržet za ně zásoby. To se stalo v jistých oblastech Levanty, jejichž produkce se takřka výlučně skládala z pomerančů. Tento stav však nakonec trval pouze několik měsíců...
Poslední zmíněná skutečnost je neobyčejně významná. Poprvé v moderní společnosti byla uskutečněna anarchistická zásada ´každému podle jeho potřeb´. Byla uplatňována dvojím způsobem, v mnoha aragonských vesnicích bez existence peněz a s použitím lokálních peněz v jiných vesnicích a ve většině družstev založených v jiných regionech. Těmito penězi byl vyplácen rodinný plat, který se lišil podle počtu členů v té které rodině. Domácnost, ve které pracovali jak muž tak žena, protože neměli děti, například dostávala, řekněme, pět peset denně. Jiná domácnost, ve které pracoval pouze muž, zatímco se jeho žena starala o dvě, tři či čtyři děti, dostávala šest, sedm, nebo případně osm peset. To, co určuje výši platu nebo způsob rozdělování výrobků tam, kde platy neexistovaly, jsou ´potřeby´ a nikoli ´produktivita´ v čistě ekonomickém slova smyslu...
Tento princip spravedlnosti se neustále rozvíjel. Způsobil zmizení charity, žebrání a speciálních rozpočtů pro potřebné. Už neexistují žádní nuzáci. Ti kteří pracují, to dělají pro druhé, stejně jako ostatní pracují, aby jindy stejně tak pomohli jim a jejich dětem ...
Tato vzájemná pomoc se ale rozšiřuje i za hranice vesnice. Než fašističtí vetřelci zničili aragonská družstva, dělaly regionální federace vše, co bylo v jejich silách, aby vyvážily působení nepříznivých přírodních podmínek tím, že do postižených vesnic dodávaly mechanizaci, mezky, osivo atd ... aby jim pomohly zvýšit výnos jejich půdy. Tato podpora se získávala prostřednictvím delegáta federace, který obstarával tyto dodávky pro dvacet, třicet, čtyřicet nebo dokonce i padesát lokalit a jejich jménem žádal v průmyslových centrech a střediscích živočišné výroby produkty, které byly požadovány ... „ (Gaston Leval : Social Reconstruction in Spain, Londýn 1938)
Proti této úspěšné kolektivizaci za kterou stály především členové CNT-FAI se postavila UGT, jež chtěla půdu znárodnit. Avšak členové UGT spolupracovali a podporovali kolektivizaci a CNT.
V červenci 1937 se 1000 členů levantských družstev přestěhovalo do Kastilie, aby zde poskytli pomoc a zkušenosti ze své kolektivizace. Bylo zavedeno pravidlo, podle kterého museli na polích s ostatními pracovat stejně tak i delegáti. V listopadu 1937 se pak sešel Národní kongres družstev ve Valencii a vytvořil Národní federaci rolníků, která měla sloužit ke koordinaci a dalšímu rozšiřování družstevního hnutí, a také k zajištění spravedlivé distribuce zemědělských výrobků v rámci celé země.
Závěrem je pak třeba ještě zdůraznit, že družstva byly spontánní projevy obyčejných lidí, kteří tak reagovali na své tíživé životní podmínky (mnoho jich do té doby žilo v bídě).



Průmysl

70% Španělského průmyslu bylo v Katalánsku.
V průmyslu byly po začátku revoluce mnohem větší problémy než v zemědělství (ve vztahu ke kolektivizaci). Panovala v něm odlišná situace. Klíčoví techničtí pracovníci opustili továrny a značná část odvětví byla přebytečná, protože její vnitřní odbytiště obsadil Franco. Dalším problémem byla závislost na zahraničních surovinách. Španělsko mělo obecně málo surovinového bohatství. A ty byly právě nutné pro chod průmyslu. Když však byla možnost tyto suroviny nakoupit v zahraničí, centrální vláda odmítla poskytnout továrnám pro nákup prostředky, protože byly v rukou dělníků.
Většina zbrojního průmyslu byla na území okupovaném Frankem. Proto se musel zbrojní průmysl vytvářet tam, kde předtím nebyl, což předpokládá dovoz speciálních strojů, přebudování továren a školení dělníků. Také bylo nutno vytvořit nový chemický průmysl a vyrábět výrobky, které se předtím ve Španělsku nevyráběly (například auta).
Během jednoho roku však byly tyto problémy úspěšně vyřešeny.
Proti kolektivizaci podniků, která probíhala od obsazení továren dělníky na začátku revoluce, se začala vytvářet opozice. Byli to především socialisté z UGT, kteří spolu s vládou prosazovali znárodnění. To se jim podařilo ve válečném průmyslu, což bylo jádro průmyslového potenciálu země a bylo to umožněno především tím, že madridská vláda měla pod svou kontrolou zlato.
Kolektivizace v průmyslu probíhala velmi odlišně v různých oblastech. Někde byl stanoven pevný týdenní plat, jinde bylo zavedeno spravedlivé rozdělování příjmů. Čehož výsledkem byly různě vysoké platy v továrnách (a to i ve stejných odvětvích). Podobný systém byl již v té době zaveden v SSSR. Ve Španělsku proti němu bojovaly syndikáty CNT.
14. října 1936 vydala vláda kolektivizační patent, který kolektivizaci zlegalizoval a zároveň ji omezil na podniky s více než 100 zaměstnanci. Dále uvedl, že v každé soukromě vlastněné továrně má být vytvořen Výbor dělnické kontroly, který se měl zabývat právy zaměstnanců, zajištění přísné pracovní disciplíny, měl dělat vše ke zvýšení produkce prostřednictvím co nejtěsnější spolupráce s vlastníkem. Vlastník pak byl povinen Kontrolnímu výboru předkládat účetní záznamy a ty pak byly předkládány Nejvyšší průmyslové radě. Výbor dělnické kontroly tak neměl žádné pravomoci, jen spoustu povinností.
Management zkolektivizovaných odvětví byl v rukou Podnikové rady. Ta byla jmenována pracujícími, kteří určovali i její počet. V radě byl pak přítomen kontrolor, který byl jmenován Generalitat. Manažer podniku byl volen radou, avšak v podnicích s více než 500 zaměstnanci či kapitálem větším než půl milionu peset, nebo v těch které byly spojeny s válečnou výrobou, musel být manažer schválen ministerstvem. Podniková rada mohla být odstraněna rozhodnutím všeobecného shromáždění pracujících, ale i Všeobecnou průmyslovou radou v případech neschopnosti či neuposlechnutí rozkazů.
Všeobecná průmyslová rada se skládala ze čtyř představitelů Podnikových rad, osmi představitelů odborových organizací (CNT, UGT , ...) a čtyř expertů, jmenovaných ministerstvem hospodářství. Předsedajícím byl mluvčí katalánského ministerstva průmyslu. Richards shrnuje funkci Všeobecné průmyslové rady následovně: Všeobecná rada by vše řídila a prováděla sama... kromě skutečné práce, která byla, jak je tomu obvyklé ve všech centralizovaných systémech, ponechána na bedrech námezdně pracujících. Její pravomoc je odhalena v článku 26, ve kterém se praví : „Rozhodnutí přijatá Všeobecnou průmyslovou radou budou mít povahu rozhodnutí exekutivy a budou podepřena donucovacími pravomocemi . Žádná Podniková rada nebo soukromý subjekt nebude mít za jakýchkoliv okolností možnost odmítnout je provést. Proti těmto rozhodnutím bude možné se odvolat pouze na ministerstvo průmyslu, vůči jehož arbitráži již není odvolání.“
Vládní zásahy z Madridu a Barcelony tak úspěšně zabránily kolektivizačnímu „experimentu“ v průmyslu a nedošlo tedy k takovému rozvoji jako například v zemědělství. Rozvoj zaznamenala pouze oblast veřejných služeb, které nebyly závislé na vládních financích a surovinách. Pracující tak v Katalánsku převzali a obnovili například fungování železnice. 48 hodin po porážce povstání v Barceloně již šly telefonní sítě a rozvody plynu a elektřiny. Byl vytvořen pekařský syndikát, dále pak byla syndikáty vytvořena Zdravotní služba, školy (program zaměřen proti negramotnosti, v té době 47% obyvatelstva) a přijaty byly kroky vedoucí k vyřešení problémů starých a nemocných.


X. Důvody zahraniční neintervence a zamlčování revoluce

V evropských zemích se v tisku problém revoluce ve Španělsku zúžil jen na boj mezi fašismem a demokracií. Opak byl ale pravdou. Proto také žádný ze států Evropy mimo Ruska a Mexika (které však vyslalo jen několik desítek tisíc pušek a trochu munice z důvodu omezenosti svých možností) nezahájil intervenci. SSSR se tak dostal do pozice, kdy si mohl klást podmínky. (viz výše)
Jedním z hlavních důvodů mohla být skutečnost, že do Španělska byl silně investován kapitál. Například Barcelonská přepravní společnost představovala deset milionů liber anglického kapitálu a odborové organizace převzaly veškerou dopravu v Katalánsku. Pokud tedy měla revoluce pokračovat, nedostala by Anglie žádné kompenzace. Jinak tomu bylo na straně Franka, který tyto kompenzace poskytoval. Pokud by tedy zvítězila kapitalistická republika, byly by tyto investice kapitálu v bezpečí. Podobně však na tom nebyla jen Anglie, ale taky další evropské země. Právě proto bylo ze strany evropských kapitalistických demokracií potřeba revoluci rozdrtit, nejlepším způsobem pak bylo předstírání, že k žádné revoluci nedošlo. Tím bylo možno zakrýt každé dílčí události ve Španělsku a každé nové posilování vlády bylo bráno jako krok správným směrem. Důsledkem bylo to, že jen velmi málo lidí za hranicemi Španělska si uvědomovalo, že jde o revoluci. Uvnitř země však o tom nikdo nepochyboval.
Tuto propagandu a zamlčování revoluce měl v Evropě ve svých rukou hlavně komunistický tisk. Ten hlásal, že o revoluci není ani řeč, že k zabírání továren, ustanovování dělnických výborů a podobně nedocházelo, popřípadě, že k nim docházelo, ale nemělo to „žádný politický význam“. 
Podle novin Daily Worker ze 6.srpna 1936 ti, kdo řekli, že španělský lid bojuje za sociální revoluci, či za cokoliv jiného než buržoazní republiku, jsou „nestoudní lháři“.
Jasným momentem tak byla jen pomoc dobrovolníků z ostatních zemí (včetně antifašistů z Německa a Itálie), přestože evropské země zakázaly dobrovolníkům (např. Francie, Belgie a další) vstup do Španělska. Ti potom svým odjezdem často obětovali své domovy, aby bránili svobodu španělského lidu, a nakonec i svobodu svoji. Po návratu do vlasti je pak už mohlo čekat jen vězení za porušení zákazů vydaných tamními vládami. Pokud však už dříve nebyli uvězněni španělskými komunisty. 
Evropské demokratické státy, ve 2. polovině 30. letech praktikující politiku appeasementu, se tak fakticky nezapojily, a to ani formálně, k podpoře proti fašismu. A tím v podstatě podpořili nástup fašismu v Evropě a zapříčinily tak eskalaci konfliktu, který vyvrcholil vypuknutím 2. světové války. 
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