CONMEMORACIÓ DE LA 2ª REPÚBLICA.
19 d ’ABRIL DE 2009.

DOS ENTRANYABLES REPUBLICANS:
JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Neix a un poble d’Almeria el 30 de maig de 1927 ( dictadura de Primo de
Rivera). avui té 82 meravellosos anys!!!.
Arriba a Terrassa amb 22 anys, cercant treball i una societat més justa, deixant
enrere la misèria i la fam.
El 1956 s’afilia al PSUC, en plena CLANDESTINITAT.
FORMA PART DE LA RESISTÈNCIA ANTIFRANQUISTA DINTRE DEL PAÍS.
Actua repartint octavetes, reorganitzant la resistència contra Franco de
diverses maneres: fent divulgació de les seves idees, lluitant per l’alliberament
de companys que són a la presó...., és acusat d’agredir i significar-se davant
les forces armades en diverses ocasions….…
És empresonat i detingut 9 vegades per la brigada político-social, la guàrdia
civil, la policia nacional…
Passa per la comissaria de la Via Laietana i la Model de Barcelona
(7vegades),i presons de Terrassa,Mataró, Madrid, Saragossa, Jaén…
Condemnat a períodes de 3-6 mesos… en els quals és brutalment torturat:
“ la Rueda”, “la rana”, el “avión”… apallissaments fins perdre el coneixement…
Cóm sortia de la presó entre període i període?.
Mitjançant les caixes de resistència que existien a la clandestinitat:
els” Comitès de Solidaritat amb el Moviment Obrer” que tant procuraven per
les famílies dels presoners polítics com per la contractació d’advocats de
tendència obrerista i comunista.
PAQUITA CRUZ PUNTEROS.
Neix a un poble de Cuenca 1 més i 10 dies abans que acabés la Guerra Civil,
és a dir, el 22 de febrer de 1939.
D ’ella en podríem dir que va ser una nena alletada a les presons. Així va
passar des dels 16 mesos fins l’any i mig de vida.
El seu pare era Comissari Polític d’Instrucció Militar de la República
(recordeu que la república va dissoldre l’exèrcit i que va ensinistrar voluntaris
per anar a la guerra)
La seva mare, només era la dona d’un “rojo”... per això la van rapar (afaitar el
cap), i la van condemnar a la mateixa presó que al seu marit, però a la zona de
les dones...
Va morir alletant la seva filla.

Després, la família se’n va fer càrrec de la nena. El pare va ser condemnat 10
anys a presó i a treballs forçosos al “Valle de Los Caidos”.
Ella va emigrar a Catalunya cap els anys 60, i ella també va col·laborar en
l’organització de lluita clandestina contra la dictadura des de dins del país:
aportacions econòmiques, acolliments i militància en el PSUC.
Avui és una preciosa dona de 70 anys, presumida i ben posada que,
juntament amb el seu company, ens recitarà Miguel Hernàndez, Antonio
Machado, García Lorca, tots els poetes compromesos i que cantaran per
nosaltres i amb nosaltres!!! .
Quina força i valentia, no creieu?

Acolliu-los amb el respecte que es
mereixen!!
Si en teniu preguntes… Directes i al cor!!

IES DAMIÀ CAMPENY
Departament de socials.
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