
Βιογραφία του αναρχικού Antonio Jarque Pina 

Το 1905 γεννήθηκε ο Antonio Jarque Pina γνωστός και ως «Jarque», κάτοικος της Αραγονίας, 

μεταλλουργός, αναρχοσυνδικαλιστής και αντι-φασίστας.Δραστηριοποιούταν στην CNT το 

διάστημα 1920-1930 ως πρόεδρος της επιτροπής της CNT στη Σαραγόσα. Το 1931, έγινε 

εκπρόσωπος του συνδικάτου μεταλλουργών στην Σαραγόσα, εκπρόσωπος στο συνεδριακό της 

CNT στη Μαδρίτη και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της CNT στην Αραγονία. 

 

 

Ασχολήθηκε επίσης με τη λειτουργία του ελευθεριακού 

περιοδικού «Cultura y Acción» (Πολιτισμός και Δράση). Κατάφερε να ξεφύγει 

από τη Σαραγόσα μετά τη στρατιωτική εξέγερση τον Ιούλιο του 1936, και 

υπέγραψε το σύμφωνο της επαναστατικής ενότητας μεταξύ της CNT και της 

UGT στην Αραγονία. Στο μέτωπο του πολέμου, ήταν Γενικός Επίτροπος της 

’25 División, που διευθυνόταν από τον Antonio Ortiz Ramírez, και αργότερα 

από τον Miguel García Vivancos, και εργαζόταν για τις εκδόσες της ’25 

División. Τον Οκτώβριο του 1938, ως επιθεωρητής της ’25 División, ήταν ο 

συντάκτης της έκθεσης που κατέγγελνε τους κομμουνιστικές ελιγμούς για την 

παρεμπόδιση της ’25 División να προμυθευτεί τα αναγκαία όπλα κατά τη 

διάρκεια της Μάχης της Teruel. Συνελήφθη στο τέλος του πολέμου και 

στάλθηκε έγκλειστος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Albatera ia Oriola . Στις 

21 Μαρτίου, το 1944, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση για 

«συμμετοχή στην εξέγερση», αλλά χάρη στο διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1945 



αφέθηκε ελεύθερος στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Μετά την 

απελευθέρωσή του στην εξορία στο Παρίσι, διορίστηκε ως υποψήφιος 

αντιπρόσωπος για τη Alliance Nationale des Forces Démocratiques (ANFD) 

από την ολομέλεια της CNT. 

 

Μετά την επιστροφή στη χερσόνησο, συνέχισε με την παράνομη δουλειά του 

ως αντιπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής της CNT στην Αραγωνία, έχοντας το 

γραφείο του στο Υπουργείο Άμυνας. Όταν ο Enric Marco Nadal συνελήφθη, 

ανέλαβε ως Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής, από τις 8 Μάιου έως 

τις 16 Αυγούστου το 1947, όταν και συνελήφθη. Στις 29 Αυγούστου, 

μεταφέρθηκε στην Επαρχιακή φυλακήτης Μαδρίτης και στη συνέχεια, στις 27 

Νοεμβρίου το 1947, μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό ίδρυμα στην Ocaña. Τη 

νύχτα της 7ης με 8ης Μάιου το 1948, αυτός κα 11 σύντροφοι του, 

συμπεριλαμβανομένων των Eusebio Azañedo Grande, Francisco Romero 

Gamis, German Horcajada Manzanares, Juan José Caba Pedraza, José Yañez 

και Francisco García Nieto κατάφεραν να διαφύγουν. 



 
Ο Antonio Ejarque Pina φορώντας την στολή του Γενικού Επιτρόπου 

 

Αυτός και ο Francisco Romero Gamis κατάφεραν να διαφύγουν στη 

Γαλλία στις 18 Μαΐου, αλλά οι υπόλοιποι δραπέτες συνελήφθησαν στις 23 

Μαΐου. Μεταξύ 1949 και 1950 διετέλεσε γραμματέας 

της ΕθνικήςΣυνομοσπονδιακής Υποεπιτροπής, επίσης γνωστή ως  «Τάση 

δωσίλογων», και το 1950 ήταν γενικός αντιπρόσωπος του Εθνικής Επιτροπής 

της CNT στο Εξωτερικό με έδρα το Παρίσι. Ο Antonio Ejarque Pina πέθανε 

στις 22 Αυγούστου το 1950 στο Νοσοκομείο de Dieu στο Παρίσι από κακοήθη 

αναιμία, ως αποτέλεσμα καρκινικού έλκους. 
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