REPRESALIAT: Justo López Márquez1

A part dels nostres informants –la transcripció de les seves entrevistes es
poden consultar a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat– es pot trobar informació
sobre aquest represaliat a l’Auditoria de Guerra de Girona – Jutjat Militar de
Terrassa. Sumarísimo de Urgencia 13.397, instruït contra Just Lopez Marquez.
Núm. de Localització a l'arxiu 13.918, Capsa 740.
En Justo López, va néixer a Gerga (Almeria), l'1 de juliol de 1918; fill d'Emiliano
i Maria, va emigrar a Olesa de Montserrat de ben petit perquè va quedar orfe
de pare i mare, i una tieta seva el va acollir a casa seva, juntament amb la seva
germana Emiliana. Vivia al carrer Argelines, núm. 41. Sabia llegir i escriure.
Obrer tèxtil
Fou membre de la CNT i de les Joventuts Llibertàries, des del juny de 1937.
Abans de ser detingut, el 9 de setembre de 1936, es féu voluntari al front a la
columna “Tierra y Libertad” al sector centre de Madrid, Conca i Osca; va ser
ferit i deixà l’exèrcit (abril 1937) fins que és cridat per lleva (febrer de 1938),
aleshores el trobem als fronts d’Aragó, Llevant i Extremadura. Va ser
empresonat al camp de presoners de guerra de Valsequillo, Córdoba.
La seva germana i el seu cunyat també eren anarquistes; el seu cunyat,
Bartolomé Zamora Montoya, morí a la presó Model.
El Justo fou detingut el juliol de 1939. El dia de la seva execució li llegiren els
càrrecs a les tres de la matinada i fou mort a les 6:30 del dia 17 de desembre
de 1940, al Camp de la Bota; aleshores tenia 22 anys.
Les nostres informants:
La Joana i la Maria Zamora Montoya són nebodes del represaliat Justo López
Montoya. El recorden a l’entrevista realitzada dins d’aquest projecte:
“L’Emiliana López havia emigrat cap a Olesa de Montserrat amb el seu germà
petit– es refereixen al Justo– i anaren a viure a casa d’uns familiars ja que eren
orfes. Ella s’havia quedat òrfena de mare i pare als 7 anys i per això havia
tingut una vida força difícil a Olesa”.
La Bernardina Zamora Montoya i el Pere Belmonte Montoya també en
fan referència a les entrevistes realitzades en aquest projecte.
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