Dues ripolleses a la Columna Durruti
En aquesta ocasió a la secció efemèrides no hi posem cap article, sinó una fotografia molt
curiosa apareguda al diari La Vanguardia el 26 de setembre de 1936, on hi apareixen dues
dones i a sota el títol de “Dos bellas milicianas llegadas de Ripoll”. Es tracta de milicianes de la
Columna Durruti, que recordem que es tractava de una columna de milicies populars, de
ideologia anarquista, que va participar en la Guerra Civil Espanyola de 1936. Els primers
milicians van sortir de Barcelona, el 24 de juliol de 1936, amb la intenció d'alliberar Saragossa,
que aleshores es trobava en poder dels nacionals. Al principi de la guerra comptava amb uns
2.500 milicians, però amb el decurs dels mesos va arribar a tenir prop de 8.000 combatents.
A la Columna Durruti s'hi van allistar també un bon nombre de dones, algunes ben conegudes,
com la filòsofa i mística francesa Simone Weil o l'aragonesa Libertad Ródenas, coneguda per
haver-se ocupat de l'evacuació cap a Barcelona dels nens aragonesos evacuats dels fronts de
guerra.
No coneixem la identitat d'aquestes dues milicianes ripolleses, no sabem si van tornar del front
o van morir allà. El que ens consta és que tan bon punt van sorgir els conflictes interns dins el
bàndol republicà l'exèrcit es va militaritzar, i una de les primeres mesures que es van prendre
fou la d'excloure les dones del front. A partir d'aquell moment la imatge de les dones
milicianes va ser bandejada dels cartells de propaganda i al seu lloc van aparèixer imatges de
dones dedicades a tasques d'assistència social, a la rereguarda. Aquest rebuig va motivar la
seva entrada al col·lectiu pioner “Agrupación de mujeres libres”, que combinava la lluita
llibertària amb la feminista.
La Vanguardia, 26 de setembre de 1936
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