Celedonio García Casino (25 Δεκέμβρη 1922 – 26 Αυγούστου 1949)
Στις 25 Δεκέμβρη 1922 γεννήθηκε ο Celedonio García Casino, γνωστός ως “Celes” ή “El Llarg”,
καταλανός αναρχικός και αντάρτης ενάντια στο φασιστικό καθεστώς Φράνκο. Μετά τη
επικράτηση των φαλαγγιτών, ο τότε δεκαεξάχρονος Celedonio αποφάσισε να συμμετάσχει στο
αντάρτικο κίνημα, ενεργοποιούμενος στις τάξεις της Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias – FIJL (Ιβηρική Ομοσπονδία Ελευθεριακής Νεολαίας) στη Gracia της Βαρκελώνης και
ως μέλος της περιφερειακής επιτροπής της οργάνωσης στην Καταλονία. Στις 14 Ιούνη 1939,
συνελήφθη μαζί με δεκαέξι άλλους ακτιβιστές. Δικάστηκε στις 19 Σεπτέμβρη 1940 για
"παράνομη οργάνωση και προπαγάνδα και παράνομη κατοχή όπλων" και φυλακίστηκε στη
φυλακή Modelo της Βαρκελώνης. Εκεί στη φυλακή έγινε μέλος σε μια από τις τρεις ομάδες που
συγκροτήθηκαν από τον Manuel Aguilar Martínez, γραμματέα της επιτροπής χερσονήσου της
Federación Anarquista Ibérica (FAI). Η ομάδα του, με επικεφαλής τον Enrique Gómez Laborda,
συμπεριλάμβανε τους Manuel Graupera Rodilla, Ángel Bernal Lozano και Blas Fuster Carreter.
Αυτές οι ομάδες συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στον παράνομο αγώνα ενάντια στο φασιστικό καθεστώς, καθώς
σταδιακά τα μέλη τους αποφυλακίζονταν μετά την έκτιση της ποινής τους.
Όταν αποφυλακίστηκε στις 23 Νοέμβρη 1945, αμέσως
επανήλθε στο FIJL στη Gracia και στη συνέχεια στο Carmel,
ενώ αργότερα εντάχθηκε στην ομάδα δράσης του José Lluis
“Face” Facérias, διασχίζοντας συχνά τα σύνορα ισπανίαςγαλλίας μεταξύ 1947 και 1949 σε αποστολές
απαλλοτριώσεων και επιθέσεων ενάντια στις δυνάμεις του
Φράνκο. Τον Μάρτη του 1946 παρακολούθησε το συνέδριο
του FIJL στην εξορία στην Τουλούζη της γαλλίας,
συγκέντρωσε υλικά και επέστρεψε στην ισπανία στις 15
Μάρτη. Τον Σεπτέμβρη του 1946 σε ένα κρυφό-παράνομο
συνέδριο της Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, ορίστηκε γραμματέας άμυνας της περιφερειακής επιτροπής
της Καταλονίας και των Βαλεαρίδων Νήσων. Το 1947 έγινε μέλος του βραχύβιου Moviment Llibertari de Resistència (MLR),
που προοριζόταν να γίνει η στρατιωτική πτέρυγα του ισπανικού
αναρχοσυνδικαλισμού, και που πρακτικά σταμάτησε να λειτουργεί, όταν ο
Liberto Sarrau Royes και η Joaquina Dorado Pita συνελήφθησαν τον Φλεβάρη του
1948. Λειτουργώντας ως μέλος του MLR, τον Μάη του 1947 οργάνωσε
βομβιστική επίθεση εναντίον των στρατώνων της Guardia Civil στη Gracia. Μια
επίθεση την οποία οι σταλινικοί προσπάθησαν να την καταγράψουν ως δική
τους. Στις 6 Ιούλη ο Celedonio García Casino, ο Manuel Ramos Fernández και ο
Manuel Tomas Llaster, ορίστηκαν ως αντιπρόσωποι της FIJL Καταλονίας για το
συνέδριο της οργάνωσης που θα πραγματοποιούνταν στις 15 Ιούλη και για το
συνέδριο της FAI (Federación Anarquista Ibérica) που θα διεξάγονταν στη
Μαδρίτη τρεις ημέρες αργότερα. Στις αρχές Νοέμβρη του 1947, ο Celedonio
García Casino πέρασε στην ισπανία μαζί με τον José Lluís Facerias, τον Ramón
González Sanmarti, τον Francisco Ballester Orovigt, τον Domingo Ibars Juanias και τον Juan Pedrero Cazorla, γνωστό ως
«Tom Mix». Μαζί με τον Facerias, συμμετείχαν το 1949 στην απόπειρα απαγωγής του αρχηγού της αστυνομίας Eduardo
Quintela Bóveda.
Ο Celedonio García “Celes” Casino σκοτώθηκε μαζί με τον Enrique "Quique" Martinez Marin κοντά στα ισπανογαλλικά
σύνορα στις 26 Αυγούστου 1949. Το σώμα του θάφτηκε στο νεκροταφείο της Espolla (Figueras), στο τμήμα που
προορίζονταν για άθεους. Φεύγοντας από την ζωή, άφησε πίσω του την συντρόφισσά του Remedies Falceto και την κόρη
του Olga.
Πηγή : The Bottled Wasp Pocket Diary (μη κερδοσκοπικό εγχείρημα οικονομικής στήριξης κρατουμένων που ξεκίνησε το
2012 από το “Brighton Anarchist Black Cross” και φίλους/ες).
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