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Introducció
La Llei de responsabilitats polítiques, de 9 de febrer de
1939, fou un dels elements fonamentals de la repressió
franquista. Mitjançant la violació de molts dels elements
més bàsics del Dret liberal, com la presumpció d’innocència,
la retroactivitat dels delictes, el dret a una defensa amb
garanties, la consideració com a delictes de fets i accions
legals en el moment de produir-se, el juí de persones mortes,
l’alteració del delicte de rebel·lió militar i la imposició
de la justícia militar sobre l’ordinària, entre d’altres,
aquesta llei va permetre, de forma abusiva, imposar sancions
econòmiques, socials i polítiques als vençuts. L’objectiu
era castigar la població no addicta al franquisme, a la
qual, conscientment i decididament, se li va dificultar la
reconstrucció de les seues vides en el dur context de la
postguerra. A Castelló centenars de famílies patiren aquesta
injusta extorsió. Controlades, vigilades i assenyalades,
moltes d’elles no tingueren més remei que pagar, obrint les
portes a la pobresa, la submissió o l’exili, sempre al silenci
i a la por. Recuperar els documents d’aquesta jurisdicció és
retre un homenatge a aquestes famílies per a recuperar la seua
memòria. És donar llum a la seua història i traure-la, amb
justícia, del pou de l’oblit.
Comissari: Fernando Peña

1. BAN DEL GENERAL ANTONIO ARANDA
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, núm. 71. 23 de juny de 1938.
Pàg. 1-2. Biblioteca Pública de l’Estat de Castelló (BPEC).
23 de juny de 1938. Nou dies abans les tropes franquistes
entraven a Castelló. Les autoritats militars tenen tot el
poder. La instauració dels consells de guerra a Castelló va ser
una mesura urgent quan la ciutat va passar a mans franquistes.
Es tractava de jutjar i sancionar els republicans. Des de
l’inici les autoritats franquistes incitaren a la denúncia, la
qual cosa obria les portes a situacions de revenja, aprofitament
personal, desconfiança entre veïns i por. Denunciar era un signe
d’adhesió a les noves autoritats franquistes i potser calia
ser el primer. A causa de l’alteració del dret de rebel·lió
tota la població que no fora manifestament franquista podia
ser denunciada. Tota la documentació del període republicà
havia de ser entregada a les autoritats. Es penalitzava
especialment l’ocultació de persones o la facilitació de la
fugida. L’única excepció era la consanguinitat en primer grau.
La no-col·laboració, la negativa a denunciar o la passivitat es
consideraven delicte de rebel·lió.
Amb aquest ban es manifesta la voluntat del règim franquista
de construir un nou ordre basat en la depuració de la població
que havia participat i havia manifestat simpaties amb el
règim republicà. La societat castellonenca es va veure immersa
en un procés d’investigació social que estava en la base
d’una clara venjança. Aquesta serà la filosofia de la Llei de
responsabilitats polítiques que s’aprovà uns mesos més tard.
En el moment de la publicació d’aquest ban la Guerra Civil
continuava i les autoritats franquistes tenien clar que s’havia
de castigar i depurar els republicans. La idea era construir
una nova Espanya en la qual els republicans no hi tenien lloc.
Calia depurar-los de manera intensa o destruir-los físicament.
Aquest és el primer pas d’eixe procés.
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2. PREÀMBUL DE LA LLEI DE RESPONSABILITATS
POLÍTIQUES
Boletín Oficial del Estado, núm. 44. 13 de febrer de 1939. Pàg. 824.
BEPC.
En aquest document s’explica la filosofia que orienta la Llei
de responsabilitats polítiques. La intenció de la Llei és
aconseguir la reconstrucció d’Espanya en una doble dimensió:
espiritual i material. La via és la liquidació de les culpes
de totes aquelles persones que van contribuir al que les
autoritats franquistes anomenen “subversió roja”. Així,
s’introdueix la inversió de la realitat per la qual es
considera que qui causà la Guerra Civil no va ser l’Exèrcit
que es va alçar contra el govern republicà, sinó els mateixos
republicans per haver forçat l’Exèrcit a rebel·lar-se.
Els responsables de la guerra passaven a ser, doncs, els
republicans, als quals calia fer-los-ho pagar materialment
(sancions econòmiques), però també espiritualment (abandonament
de les seues idees i adopció de la nova ideologia franquista).
El text deixa clar que s’anaven a castigar tant fets comesos
com omissions, és a dir, es castigava també la passivitat o
la no-col·laboració activa, fet que obria un ampli ventall de
possibilitats per a la investigació i la venjança entre els
espanyols, que quedaven dividits en dos bàndols diferenciats:
els franquistes i els altres.
El projecte, en última instància, era la construcció d’una nova
Espanya integrada pels franquistes i els antics republicans
que hagueren purgat les seues culpes i presumptes delictes i
acceptaren la nova situació. Per a dur a terme aquest procés la
Llei proposava sancionar els republicans. Com que les sancions
que els correspondrien als republicans serien excessivament
dures, diu la Llei, se’n proposen unes de noves qualificades com
a justes, equilibrades i humanitàriament mesurades, compatibles
amb la vida econòmica dels inculpats. Aquestes sancions anaven
acompanyades d’altres, anomenades “mesures de seguretat”, com
la inhabilitació, l’allunyament i la pèrdua de nacionalitat per
als casos més greus.
Finalment, aquesta tasca depuradora és portada a terme, en
perfecte equilibri i harmonia, per les principals forces del
règim franquista: Exèrcit, FET y de las JONS i la Justícia
ordinària.
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3. ELS JUTGES INSTRUCTORS DE RESPONSABILITATS
POLÍTIQUES
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, núm. 77. 1 de juliol de 1939.
Pàg. 5. BEPC.
La Llei de responsabilitats polítiques no pogué funcionar sense
el treball d’una sèrie de persones responsables, en última
instància, de concretar l’acció inquisitiva i depuradora de la
societat. Aquests eren els primers membres dels tribunals de
responsabilitats polítiques, tot i que hauríem d’afegir els que
van formar part dels consells de guerra inicials.
Aquestes persones, normalment membres de l’Exèrcit amb certa
experiència en el món del Dret, membres de FET y de las JONS
i de la Justícia ordinària, van ser les que aplicaren la llei
mitjançant la localització dels inculpats, la qualificació dels
seus presumptes delictes, la valoració de la seua situació
i la materialització del seu càstig. La majoria va gaudir
d’una adequada recompensa amb la promoció dins de la societat
franquista. Eren els guanyadors de la guerra.
Els tribunals regionals de responsabilitats polítiques i els
jutjats instructors provincials es van formar al juliol de
1939 i la seua composició va ser publicada en els butlletins
oficials. En aquest fragment es pot apreciar la composició
inicial del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques
de València, així com la dels jutjats instructors de les
províncies de Castelló, València i Alacant.
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4. PORTADA D’UN EXPEDIENT DE RESPONSABILITATS
POLÍTIQUES
Causa contra C.P.M, vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE, Arxiu Històric Provincial de Castelló (M.E.C.D, A.H.P.C),
ES.120402.AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa
10.068, exp. 217
Tota la documentació generada pel processament per
responsabilitats polítiques es reunia en una carpeta anomenada
“Expedient”. La portada de cada expedient aportava un resum de
la informació que hi contenia. Així, en aquest exemple trobem
l’any, el nom de la processada i la seua adreça, a més de la
durada del processament –en aquest cas menys de dos mesos–, el
nom del jutge instructor i el del seu secretari, i el número
d’expedient. En aquest cas, com que sabem que els primers
expedients de responsabilitats polítiques a Castelló són de
finals de juliol de 1939, podem comprovar que de finals de juliol
al 17 d’octubre de 1939 s’incoaren 364 expedients.
A banda d’aquesta informació hi consten altres dades que
anaven escrivint les persones encarregades de la tramitació,
una informació escrita normalment amb llapis o colors. Així,
“Completo” es refereix al fet que el processament havia acabat
o que estava tota la documentació exigible. “Con bienes”
s’escrivia quan el patrimoni de l’inculpat era suficient per
a exigir una sanció econòmica interessant per elevada, en
qualsevol cas factible de ser feta efectiva. Així, aquest era
el perfil de republicà més cotitzat. “Pagó” ens informa que
finalment la desitjada sanció econòmica es va pagar. “Remitir
Juzgado Civil” ens indica que el patrimoni de la processada
era suficientment complicat per a ser investigat per la branca
administrativa de la jurisdicció. Finalment, “Archivo” ens
indica que tot el procés va acabar i que es considerava que la
processada havia purgat la seua responsabilitat política. Així,
convenientment depurada, passava a poder integrar-se en la
societat franquista. Possiblement el número 279 ens indica la
numeració en el llistat de persones que acabaren pagant.
Cal observar que aquest model de portada va ser imprés en la
impremta Hijo de J. Armengot, de Castelló.

www.mucc.es

5. INCOACIÓ PER TESTIMONI DE CONDEMNA
Causa contra T.G.S., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.068, exp.
353 b
Un expedient de responsabilitats polítiques podia iniciarse per molts motius. El més freqüent era la remissió al
Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de València de
còpies de les sentències dictades pels consells de guerra. En
aquests consells, regits per la manca de garanties judicials,
l’inculpat solia ser condemnat a penes de presó o mort, però es
deixava per al futur un nou processament per a determinar una
sanció econòmica i social per la seua responsabilitat política.
Així, els processats en un consell de guerra eren jutjats de
nou pels mateixos motius i per un tribunal diferent un temps
més tard. De fet, molts processats estaven complint penes de
presó quan arribava el seu processament per responsabilitats
polítiques o ja havien sigut afusellats, fet que no aturava el
procés, ja que aquest era assumit per les famílies.
D’aquesta forma, les autoritats militars feien arribar al
Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques còpies de
totes les sentències emeses, la qual cosa generà una allau
d’expedients per responsabilitats polítiques. D’aquesta
dinàmica no es van lliurar ni tan sols aquelles poques persones
que tenien una sentència absolutòria als consells de guerra,
que van veure amb desesperació que havien de tornar a demostrar
la seua innocència.
Les còpies de les sentències dels consells de guerra aportaven
informació sobre l’actuació de la persona inculpada abans
i durant la Guerra Civil, a més d’una valoració de la seua
culpabilitat, al voltant del concepte de rebel·lió militar,
acompanyada d’una sentència. Tot plegat suposava una font
d’informació directa i fiable per als jutges de responsabilitats
polítiques, que pràcticament ja es podien fer una idea del
càstig que mereixia l’imputat. El problema és que aquests
consells de guerra es guiaven per la voluntat de repressió
i utilitzaven informació d’escassa fiabilitat, sovint
contradictòria, venjativa i poc contrastada, en un processament
que dificultava extremadament la correcta defensa de l’inculpat,
a més de basar-se en pràctiques tan injustes com els expedients
col·lectius, que feien que s’imputaren fets delictius a un
col·lectiu de persones, sovint sense relació interna.
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6. INCOACIÓ PER DENÚNCIA DE LES AUTORITATS
Causa contra J.M.E., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.133, exp.
2.174
Una altra via per a la incoació d’expedients de responsabilitats
polítiques era la denúncia de les autoritats. Les noves
autoritats franquistes disposaven d’informes sobre la població
en els quals es podia conéixer la seua activitat abans i
durant la guerra i, especialment, els càrrecs que s’havien
ocupat. Les autoritats locals facilitaven aquesta informació al
Jutjat Provincial de Responsabilitats Polítiques de Castelló,
el qual traslladava la informació al Tribunal Regional de
Responsabilitats Polítiques de València per a la corresponent
incoació de l’expedient. La majoria de les persones
investigades ja havien passat per un consell de guerra i, per
tant, normalment tenien pendent el processament, però aquestes
denúncies completaven, sens dubte, el rastreig de persones amb
passat republicà.
En aquest cas ens trobem que el governador civil de Castelló
havia remés a la Comissaria d’Investigació i Vigilància
una relació de persones que ostentaven càrrecs en les
organitzacions polítiques i sindicals d’esquerra que constaven
en el seu arxiu. És important el fet que aquesta denúncia es
produeix al març de 1941, pràcticament dos anys després de
la fi de la guerra. La depuració de la societat i l’esperit
de revenja encara eren intensos. Per una altra part, les
acusacions eren sovint incongruents o il·lògiques, com
acusar una persona de ser socialista i anarquista. Per a les
autoritats franquistes això no tenia importància: era un
enemic.
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7. INCOACIÓ PER DENÚNCIA DE CIUTADANS
Causa contra D.P.S., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.065, exp. 84
Una altra possibilitat per a la incoació d’un expedient per
responsabilitats polítiques era la denúncia de ciutadans.
Va ser un cas poc freqüent, ja que la majoria de casos eren
iniciats per remissió de testimonis de condemna per un consell
de guerra, per informació directa d’organismes públics o per
algun informe de les anomenades autoritats locals. Malgrat tot,
hi existiren casos en els quals determinats ciutadans sí que
denunciaren antics republicans, normalment per considerar que
eren responsables de fets o accions rebutjables. En qualsevol
cas, tal com perseguia l’Estat franquista, era el moment de la
revenja.
En aquesta ocasió, dos castellonencs denuncien una dona i
son pare a les autoritats franquistes per la seua vinculació
pública amb les forces progressistes republicanes i un
presumpte delicte d’abús econòmic. La denúncia s’acompanya
d’una relació d’altres castellonencs disposats a confirmar
l’acusació, per si fora necessari. Aquesta denúncia originà dos
expedients per responsabilitats polítiques. A la denunciada se
li acabà imposant una sanció econòmica de 1.000 pessetes i un
desterrament a 25 quilòmetres de Castelló durant un any.
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8. CITACIÓ DE L’INCULPAT
Causa contra R.S.R., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., A.H.P.C,ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.091, exp.
1.031
En un primer moment, els processats per responsabilitats
polítiques desconeixien que estaven sent objecte d’una
investigació. La primera notícia que rebien era la citació
per part del Jutjat Instructor Provincial de Responsabilitats
Polítiques, que, com es pot comprovar, estava situat al segon
pis de l’Audiència Provincial. En eixe moment desconeixien
per què eren objecte d’investigació o si havien sigut víctima
d’alguna denúncia.
Els imputats tenien només cinc dies de temps per a personars’hi, sota l’amenaça d’un nou processament per desobediència
i que el procés d’exigència de responsabilitats polítiques
continuara sense el seu testimoni. A Castelló això no havia de
suposar grans problemes, llevat que en eixe moment l’imputat
no estiguera a la localitat, però el termini era el mateix
per a les persones que vivien en qualsevol dels pobles de la
província.
En aquest cas, l’imputat no es trobava a Castelló, sinó a
Brussel·les, segurament exiliat, però això no detenia el
procés, que passava a recaure en la seua mare, que és la que
signa el document.
Cal observar que el document és del 7 de març de 1941 i que
hi consta el número d’ordre 5.625. Possiblement eixe siga el
nombre d’expedients en eixa data.
Novament, el document és de la impremta Armengot.
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9. LECTURA DE CÀRRECS I TESTIMONI DE L’INCULPAT
Causa contra J.M.E., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.133, exp.
2.174
Quan l’inculpat o inculpada compareixia davant del jutge
instructor provincial de Responsabilitats Polítiques, es
procedia a la seua identificació, se li prenia jurament i se li
preguntava si era afiliat a FET y de las JONS. Acte seguit, es
llegien els càrrecs que se li imputaven i li comunicaven que
tenia un termini de 5 dies per a presentar qualsevol escrit
o informació a favor seu. Aquest era el moment en el qual
l’inculpat o inculpada coneixia de què l’acusaven.
Seguidament es prenia declaració a la persona acusada. Aquesta
normalment tractava de defensar-se negant la majoria dels
càrrecs, especialment desvinculant-se de la política i del
món sindical, en general. Si hi havia algun fet impossible
de negar, sempre s’atribuïa al fet que havia sigut forçada
a fer-ho per les circumstàncies de la guerra. Per una altra
part, l’inculpat o inculpada tractava d’oferir una imatge de
moderació i de col·laboració amb el Movimiento. Es tractava de
sobreviure. Els càrrecs només eren plenament acceptats per una
minoria d’inculpats per ser massa evidents, per dignitat o per
no tindre por de les conseqüències, però no era el normal.
Una vegada l’inculpat o inculpada havia declarat, se li llegia
la declaració i la conformava amb la seua signatura. En eixe
moment se li entregava el document de les cinc prevencions de
la llei, que consistien bàsicament en la prohibició d’eixir
de la localitat sense permís del jutge i la impossibilitat de
disposar dels seus béns i patrimoni econòmic, que quedaven
controlats, tot sota l’amenaça de caure en un delicte de
desobediència greu.
En aquest cas, l’inculpat presenta quatre dies després un
certificat de bona conducta i una relació jurada dels seus béns,
com a descàrrec.
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10. PREVENCIONS DE LA LLEI
Causa contra L.C.B., vecino de Castellón de la Plana (Grao), sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.099, exp.
1.400
Una vegada el processament per responsabilitats polítiques
era comunicat a l’inculpat, aquest havia de sotmetre’s a
les anomenades “Prevencions de la Llei”. D’aquesta forma,
l’inculpat no podia eixir de la seua localitat sense permís del
jutge instructor, havia de presentar en el Jutjat Provincial
de Responsabilitats Polítiques una declaració jurada del seu
patrimoni personal i familiar, a banda d’altres dades, en
un termini màxim de 8 dies, i finalment no podia fer ús dels
seus béns, que quedaven controlats. Si no complia aquestes
mesures, se li podia imputar un delicte de desobediència greu
a l’autoritat, així com de falsedat en document públic, si les
dades no eren correctes.
Per tant, la situació de l’inculpat quedava totalment
degradada: controlat físicament i econòmicament, no tenia
escapatòria.
En aquest document, a més, s’especifiquen les dades que havien
de constar en la declaració jurada de béns demandada, centrades
en la informació personal (nom, estat civil, professió, salari,
etc.) i familiar (s’incloïen cònjuges i fills), així com
l’econòmica de la persona inculpada (béns, negocis, propietats,
deutes, etc.). Aquesta informació era important perquè era la
clau per a saber si a la persona inculpada se li podien exigir
més o menys diners en la sanció econòmica corresponent.
Aquest document també és de la impremta Armengot.
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11. PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, núm. 137. 18 de novembre de
1939. Pàg. 8. BPEC.
Una vegada s’havia incoat l’expedient de responsabilitats
polítiques, el jutge instructor havia d’ordenar la publicació
dels noms dels inculpats en el Butlletí Oficial de l’Estat i
en el Butlletí Oficial de la Província. Aquesta publicació es
produïa independentment que el processat haguera comparegut
davant del jutge instructor o no. La mort de l’inculpat tampoc
aturava el procés.
Com es pot comprovar, la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província incloïa les dades següents: nom de l’inculpat,
professió, estat civil, localitat de domicili, tribunal
regional que havia incoat l’expedient, data d’incoació i jutjat
provincial que instruïa l’expedient. En aquest cas, s’anuncien
49 expedients incoats del 9 al 12 d’agost de 1939, 27 d’aquests
de veïns de Castelló. Això no vol dir que en aquest període
s’incoaren només 49 expedients, ja que se’n van incoar molts
més. Per una altra part, els anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província no incloïen un nombre fix d’inculpats.
Finalment, l’anunci de la incoació d’expedients s’acompanyava
d’un avís a la població que coneguera l’actuació dels inculpats
abans i durant la guerra, així com la seua situació econòmica,
de la seua obligació d’informar el jutge instructor.
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12. INFORME DE LES AUTORITATS LOCALS:
L’ALCALDIA
Causa contra D.P.S., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.065, exp. 84
En la primera fase de la instrucció dels expedients de
responsabilitats polítiques el jutge instructor havia de
demanar a les anomenades autoritats locals informes sobre les
persones inculpades en què interessava especialment la seua
qualificació política i la seua situació econòmica i social,
tant abans com durant i després de la guerra, tal com hem vist
anteriorment (document 10).
En aquest cas, ens trobem amb un informe de l’Alcaldia de
Castelló, signat per l’alcalde, que ens informa d’aspectes
polítics i socials, així com d’econòmics de la inculpada,
segons la informació obtinguda per la Guàrdia Municipal. En
relació amb la informació política i social, l’informe diu
que la inculpada pertanyia a Esquerra Republicana, que votà
a l’esquerra en les eleccions de 1936 (tot i que el vot fora
secret), que propagà les idees marxistes en mítings, que
presentà unes delegades de les Dones Antifeixistes al Teatre
Municipal (Principal) i que fou delegada d’eixa agrupació.
Cal observar que aquests són fets perfectament legals en el
moment de ser comesos i que la retroactivitat de la Llei de
responsabilitats polítiques els transformà en delictes, inclús
en delictes de rebel·lió militar. Finalment, s’informa que la
inculpada no té cap mena de béns. Malgrat tot, la inculpada va
ser condemnada a l’allunyament a 25 quilòmetres de Castelló
durant un any i al pagament de 1.000 pessetes, sanció que acabà
pagant per a recuperar la seua normalitat, que va arribar a
finals de 1944.
Cal observar que aquest informe va ser demanat el 15 de
setembre de 1939 per part del jutge instructor i que l’alcalde
el va signar el 5 d’octubre. El procés d’investigació i
redacció de l’informe va durar 20 dies. Possiblement no se
signaven informes tots els dies, sinó que se n’agrupaven
un nombre suficient per a enviar-los al jutjat instructor.
Curiosament tres mesos i mig després de la dominació franquista
de la ciutat encara hi consta el segell constitucional de
l’Ajuntament.
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13. INFORME DE LES AUTORITATS LOCALS:
FET Y DE LAS JONS
Causa contra F.V.L., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.087, exp.
918
Aquest és un informe dels que realitzava la Delegació
Provincial d’Informació i Investigació de Castelló de FET y
de las JONS. En aquest cas s’informa d’una persona que és
considerada dirigent polític esquerrà amb influència social.
L’inculpat és acusat de pertànyer a Esquerra Republicana,
Izquierda Republicana i Esquerra Valenciana. De fet, va
ser regidor de l’Ajuntament constitucional i tercer tinent
d’Alcaldia de Castelló, a més de membre del Comité Executiu
Antifeixista del Front Popular, amb protagonisme en la seua
Brigada d’Investigació. Tots els càrrecs es resumeixen en el
fet de ser membre dirigent del Front Popular amb influència.
Novament comprovem que fets perfectament legals en el moment
de produir-se es transformen en delicte de rebel·lió militar
gràcies a la retroactivitat que introdueix la Llei de
responsabilitats polítiques.
Quant a la part econòmica, s’informa que posseeix terres
valorades en 75.000 pessetes, té participacions en un negoci
d’alimentació i se li suposen béns i diners en bancs, tot i que
s’especifica que aquest últim aspecte no s’ha pogut esbrinar,
la qual cosa ens indica els límits que tenien aquestes
investigacions.
Aquest informe va ser demanat el 28 d’agost de 1940 i va
ser signat el 3 d’octubre, 36 dies més tard. Està signat pel
delegat provincial de FET y de las JONS. Possiblement no se
signaven informes tots els dies, sinó que un nombre suficient
d’aquests s’agrupaven per a enviar-los al jutjat instructor.
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14. INFORME DE LES AUTORITATS LOCALS:
LA GUÀRDIA CIVIL
Causa contra V.R.T., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.072, exp. 386
Ens trobem davant d’un informe signat pel comandant del post de
la Guàrdia Civil de Castelló, el 19 de setembre de 1939, sobre
una persona públicament socialista. L’informe està dividit en
dos parts clarament diferenciades, signades el mateix dia i per
la mateixa persona. Possiblement l’autor de l’informe pensava
que només s’havia d’informar sobre la part patrimonial de
l’inculpat i posteriorment completà l’informe. Cal observar que
la part patrimonial era la de major interés, ja que era la que
es tenia en compte per a calcular la sanció econòmica final. En
qualsevol cas, cal recordar que l’origen d’aquest expedient fou
una denúncia de la Guàrdia Civil.
Quant a la part patrimonial, s’informa que l’inculpat és
copropietari dels cinemes Romea i Goya. La seua part del negoci
es valora en 110.000 pessetes. Cal afegir, a més, dos horts de
tarongers valorats en 1.500 pessetes. L’inculpat, doncs, és
susceptible de rebre una elevada sanció econòmica.
La qualificació política de l’inculpat no deixa cap dubte:
sempre ha sigut membre del Partit Socialista, només donava
treball a personal d’orientació esquerrana, cedia els seus
locals a oradors esquerrans i els ho negava als dretans,
projectava pel·lícules russes i de propaganda marxista, i
finalment tenia amistat amb maçons. Cal observar, novament, que
cap d’aquestes accions constituïen cap mena de delicte, tot i
que amb la Llei de responsabilitats polítiques passaren a ser
delictes de rebel·lió militar.
Per a completar l’acusació, s’informa que en aquells moments
l’inculpat i la seua família no havien assistit a cap
manifestació d’exaltació del franquisme, prova del seu rebuig.
Així, com hem vist, la passivitat també podia ser constitutiva
de delicte. Finalment, es fa una contundent qualificació de la
seua família: un fill de l’inculpat és dirigent destacat del
marxisme i les seues filles estan casades amb esquerrans.
Persona públicament esquerrana i amb patrimoni. Eixe era el
perfil ideal buscat per la jurisdicció de responsabilitats
polítiques. La Guàrdia Civil demostra amb aquest informe
un elevat nivell de control i informació de la població de
Castelló.
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15. INFORME DE LES AUTORITATS LOCALS:
COMISSARIA
Causa contra J.M.E., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.133, exp.
2.174
Una altra autoritat local que realitzava informes era la
Comissaria d’Investigació i Vigilància, però només ho feia a
la ciutat de Castelló, no en cap dels pobles de la província.
Aquesta Comissaria tenia un arxiu en el qual es controlava
i etiquetava la població de Castelló. Aquest informe es
caracteritzà per la seua rapidesa, ja que va ser ordenat el
24 de juliol de 1941 i va ser signat dotze dies més tard, el 6
d’agost.
En aquest cas trobem un perfil de republicà diferent. No es
tracta d’un dirigent, sinó d’un simple afiliat, inclús d’un
republicà pràcticament sense responsabilitat pública, amb un
patrimoni poc atractiu. L’informe sembla reconéixer aquest
perfil baix d’aquest republicà, tot i que finalment és implacable
amb l’inculpat. Així, es reconeix que no té cap filiació
política, tot i que sí sindical. L’inculpat era afiliat a la
Sociedad de Albañiles, que durant la guerra s’integrà en la
CNT. Posteriorment un grup deixà la CNT i s’integrà en la UGT,
passant de l’esfera anarquista a la socialista. Era el cas de
l’inculpat, que va ser nomenat secretari d’aquesta secció de
la UGT, tot i que l’informe admet que aquest nomenament va ser
accidental. Quan les tropes franquistes van entrar a Castelló,
l’inculpat es traslladà a Petrés (València), on va ser reclutat
per a treballar en una fàbrica d’armament per a la República.
Aquest passat republicà era suficient per a generar una sanció
per responsabilitats polítiques? Sí. Per a reforçar els
arguments es comenta que als arxius de la Comissaria l’únic que
figura és la seua qualificació “desafecte al Nou Estat”. Això era
més que suficient per a dur a terme la repressió.
La situació econòmica de l’inculpat era dolenta, amb la
possessió només d’una casa inacabada, amb un valor aproximat
de 1.500 pessetes, a més, descrita com “d’aspecte molt pobre”.
La família estava formada per la dona i dos fills menors
d’edat, i l’únic jornal que tenien era el de l’inculpat. Era,
doncs, una família molt pobre. Això no aturà l’exigència de
responsabilitats polítiques.
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16. INFORME DE LES AUTORITATS LOCALS:
L’ESGLÉSIA
Causa contra M.V.L., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.AHPC/1.1.3.1/
JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.096, exp. 6.560
L’Església era la quarta autoritat local a la qual se li demanava
fer un informe sobre l’inculpat. A diferència de la resta de
localitats de la província, a Castelló l’Església no va col·laborar
obertament en la realització d’aquests informes. Existeixen molt
pocs informes d’aquest tipus i la majoria estan signats per
capellans del Grau de Castelló. Tot i que desconeixem les raons
que van motivar aquesta manca de col·laboració, segurament és
explicable per l’opinió de part de l’Església que aquesta tasca
no era de la seua incumbència. Hi ha estudis que demostren que
l’actitud de l’Església quant a la col·laboració amb la jurisdicció
de responsabilitats polítiques va ser molt diversa. En moltes
poblacions de la província de Castelló els capellans col·laboraren
obertament i inclús els seus informes són contundents, amb un paper
decisiu en la resolució del corresponent expedient. Tanmateix, hi
ha localitats en què, de distintes maneres, els capellans no hi
col·laboraren, ja fora amb passivitat o contestant obertament que
la tasca d’investigar i etiquetar els ciutadans no els corresponia.
En aquest sentit, sembla que l’experiència concreta dels capellans
durant la guerra i el grau en el qual hi van patir la repressió
republicana, així com l’edat i l’orientació ideològica, van ser
determinants. En qualsevol cas, a la ciutat de Castelló són molt
pocs els casos que hem trobat en què un capellà realitzà l’informe
corresponent, que havia de constar de les mateixes parts i contingut
que els informes de la resta d’autoritats locals.
Aquest informe, signat pel capellà de la parròquia de Santa Maria,
se centra especialment en els aspectes polítics de l’inculpat, tot
i que també informa sobre el seu estat econòmic. Així, abans de
la guerra, pertanyia al Partit Socialista i fou propagandista de
les idees del Front Popular. Durant la guerra, segons el capellà,
continuà afiliat al Partit Socialista i també s’afilià a la CNT. Se
li atribueix mal comportament durant la guerra i haver denunciat
persones de dretes. No obstant això, en 1944 mostra bona conducta,
sense activitat política. L’inculpat viu amb una germana i un fill de
17 anys i és més prompte pobre, ja que treballa de manobre, sense
torn fix, i no se li coneixen béns. Es tracta, doncs, d’un antic
republicà que ha trobat en la pobresa el seu lloc en el franquisme.
En 1944, cinc anys després de la fi de la guerra, calia completar la
seua depuració i tornar a castigar-lo.
Com demostra aquest informe, l’Església també col·laborà a l’hora de
controlar i vigilar la població.
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17. NOTIFICACIÓ DE LES INTERLOCUTÒRIES DEL
PROCESSAMENT
Causa contra F.T.N., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.087, exp. 919
Una vegada s’havia reunit tota la informació, es donava un
termini de cinc dies a l’inculpat per a poder presentar un
escrit en la seua defensa. En aquest cas el Tribunal Regional
de Responsabilitats Polítiques de València informa que es donen
tres dies per a la comunicació i dos dies posteriorment per a
presentar l’hipotètic document de defensa. Aquest document es
va presentar en poques ocasions, a causa de l’escassa formació
cultural dels inculpats, de la seua precària situació econòmica
i de la rapidesa del processament.
En aquest cas la persona inculpada està desapareguda
des de 1938, és a dir, des de la guerra. Podria ser que
estiguera exiliat o bé definitivament mort, però això no
detenia el processament, que havia de ser assumit pels
familiars. En aquest cas, concretament, és la seua mare la
que haurà d’assumir les conseqüències del processament per
responsabilitats polítiques, independentment que els fets
investigats li siguen completament aliens. És una clara mostra
que la voluntat de càstig del règim franquista envers les
famílies d’orientació republicana era decidida. Possiblement
aquesta mare no podria assumir la imposició d’una sanció
econòmica en ple context de postguerra, però el que és segur
és que el seu patrimoni i estat econòmic quedaven vigilats,
controlats i intervinguts.
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18. LA DECLARACIÓ JURADA DE BÉNS I
Causa contra T.A.T., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.098, exp. 1.355
La declaració jurada de béns era una de les peces clau del
processament per responsabilitats polítiques, ja que, en
teoria, determinava la magnitud de la sanció econòmica que
es podia imposar a la persona condemnada. Aquesta informació
econòmica era, doncs, bàsica, tal com hem pogut comprovar en
els informes de les autoritats locals.
En teoria, com hem vist prèviament (document 10), es demanaven
dades com la identificació completa de l’inculpat, el salari o
jornal que rebia, els actius en entitats bancàries, els negocis
propis o participacions i les finques urbanes o rústiques
que posseïa. En definitiva, una informació completa del
patrimoni tant personal com familiar, ja que s’havia d’incloure
el/la cònjuge i els fills. També s’havia d’informar de si es
tenien fills menors d’edat i fills major d’edat incapacitats. A
partir d’aquest model trobem una gran varietat de models de
declaracions, ja que cada imputat o les famílies van fer el
que el seu nivell cultural i la seua situació personal els van
permetre.
En aquest document trobem el cas d’una vídua que presenta al
juliol de 1941 una declaració jurada dels béns, però no de
l’inculpat, que ha mort, sinó d’ella i de la seua família.
Com hem vist, la mort de l’inculpat no aturava el procés i
generava casos molt penosos com aquest. Escrit a màquina, la
vídua informa del valor dels seus béns i deutes. En aquest cas
concret, es pot observar que es tracta d’una vídua amb quatre
fills menors d’edat (un ha mort) que ha hagut d’endeutar-se i
demanar diners a altres persones. En principi, aquesta família
no pot afrontar una sanció econòmica perquè ja té dificultats
per a sobreviure, tot i que la sensació de control i vigilància
forma part del càstig planejat. Recordem que aquesta vídua està
sent processada per fets que va cometre el seu marit, ja mort,
i no ella.
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19. LA DECLARACIÓ JURADA DE BÉNS II
Causa contra J.D.M., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.065, exp. 87
Aquesta és una declaració jurada de béns diferent,
representativa dels models de declaració que lliurement van
redactar els inculpats.
En aquest cas, és el 19 de setembre de 1939 i l’inculpat es
troba a la presó de Castelló. El director de la presó li ha
llegit els càrrecs del seu processament per responsabilitats
polítiques i redacta el document següent, en el qual explica
que posseeix una finca valorada en 9.000 pessetes i no té cap
deute. L’inculpat intenta desmarcar la seua esposa declarant
que ella no posseeix res. És el pare de cinc fills majors
d’edat. L’inculpat sembla una persona amb formació cultural,
amb una forma correcta d’explicar-se i bona cal·ligrafia.
Destaca que aquest informe està redactat sobre un paper en què
hi ha impreses l’efígie de Franco i consignes franquistes. El
document porta la numeració 807.
Cal recordar que la incorporació d’informació falsa en aquestes
declaracions podia suposar la imputació d’un delicte de
desobediència greu a l’autoritat i de falsejament de document
públic. El context general, però, era d’una intensa repressió.
Aquestes declaracions sovint es demanaven per triplicat.
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20. RESUM METÒDIC
Causa contra J.P.S., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.065, exp. 90
Una vegada s’havia reunit la informació necessària perquè el
jutge instructor provincial de responsabilitats polítiques
estiguera en condicions de valorar el cas d’una persona
inculpada, aquest jutge realitzava un resum metòdic en
el qual oferia al Tribunal Regional de Responsabilitats
Polítiques de València una primera qualificació i valoració de
la responsabilitat política de la persona inculpada. Aquesta
primera versió solia ser ratificada o ampliada, mai discutida,
pel Tribunal Regional, encarregat de dictar la sentència
corresponent.
El resum metòdic incloïa informació com l’origen de
l’expedient, el resum de la informació aportada per les
autoritats locals, la informació derivada de la declaració
jurada de béns de la persona inculpada, la referència de la
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i de la Província
de la incoació de l’expedient i una avaluació provisional
de la responsabilitat política de la persona inculpada, amb
referència a l’apartat i l’article corresponents de la Llei de
responsabilitats polítiques. Finalment, aquest resum s’elevava
al Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques, que
procedia a la redacció i publicació de la sentència.
En aquest cas de novembre de 1939 l’origen de l’expedient
de responsabilitats polítiques és la remissió al Tribunal
Regional de Responsabilitats Polítiques de València d’una còpia
d’una condemna de l’inculpat per adhesió a la rebel·lió, que
li va comportar una sentència de pena de mort, circumstància
que es va dur a terme el 30 de maig de 1939, un mes i tres
dies més tard. Posteriorment a l’afusellament començà el
processament per responsabilitats polítiques. Com hem comentat,
la desaparició de la persona inculpada no detenia el procés i
qui va haver de fer front a l’exigència de responsabilitats
polítiques va ser la vídua de l’inculpat.
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21. PRESENTACIÓ DE RECURS
Causa contra G.P.O., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.066, exp. 135
La presentació d’escrits de defensa sòlids i ben argumentats
va ser escassa, a causa de les limitacions que patien els
inculpats, des de la seua formació cultural fins a la por o
els impediments econòmics. En qualsevol cas, però, aquests
escrits pràcticament mai van ser tinguts en compte pel jutge
civil instructor a l’hora de realitzar la valoració de la
responsabilitat política de la persona inculpada.
En aquest cas, a través d’aquest recurs o escrit de defensa,
podem apreciar la dolenta situació en la qual quedaven els
inculpats per responsabilitats polítiques. Així, l’inculpat
és un funcionari del Govern Civil de Castelló que, en ple
procés de depuració laboral, ha conegut el seu processament
per responsabilitats polítiques. El motiu del processament
és l’existència d’una sentència d’un consell de guerra.
L’inculpat es queixa que el processament previ per un consell
de guerra va estar motivat per una denúncia falsa i que la
sentència del consell de guerra esmentat va ser totalment
absolutòria. Malgrat això, ara es veu novament immers en un
altre procés judicial en el qual ha de tornar a demostrar la
seua innocència.
Per si tot això no fora suficient, declara que és major, que
està malalt i que desconeix completament els càrrecs que ara li
imputen i les característiques de la Llei de responsabilitats
polítiques. Aquest desconeixement era comú en pràcticament tots
els imputats.
L’experiència d’aquesta persona durant la postguerra és
realment lamentable: obligat a comparéixer davant d’un consell
de guerra motivat per una denúncia falsa i posteriorment
absolt, hagué de passar quatre mesos a la presó de Castelló,
en condicions lamentables. Poc després es va veure immers
en un procés de depuració laboral i en un processament per
responsabilitats polítiques.
Cal indicar que el processament per responsabilitats polítiques
també va ser utilitzat com a eina de depuració i revenja
interna entre les persones anomenades conservadores.
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22. PRESENTACIÓ DE TESTIMONIS DE DEFENSA I
Causa contra B.A.T., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.069, exp. 252
Una de les possibilitats que la Llei de responsabilitats
polítiques permetia als inculpats era la de presentar abans de
la sentència el testimoni de persones per a la seua defensa.
Aquest fet es va produir en poques ocasions, per distints
motius, que van des de la por de la defensa pública d’un
presumpte republicà fins a la manca de compromís amb l’inculpat,
tot i que sempre depenia de la seua capacitat d’actuació.
Recordem que els testimonis eren avaluats pel jutge instructor,
que no permetia, en teoria, el testimoniatge de persones
amigues o enemigues de l’inculpat, així com de familiars. En
qualsevol cas, sempre s’avaluava la sintonia del testimoni amb
el règim, fet que limitava enormement la disponibilitat de
persones disposades a testificar.
En aquests dos documents es presenten dos dels distints
testimonis que van defendre l’inculpat en el seu processament
per responsabilitats polítiques. Són dos testimonis de pes,
importants, ja que un era enginyer i l’altre era l’alcalde
de Castelló. Són dos cartes guanyadores. Els dos testimonis
remarcaren el caràcter apolític de l’inculpat, la seua
moderació i el seu bon comportament, tractaren de desvincularlo de les autoritats republicanes i remarcaren la seua formació
professional. D’especial interés suposa recalcar que la
vinculació del poeta amb la llengua valenciana era estrictament
cultural, mai política ni separatista. La defensa de la llengua
valenciana era un element de sospita per al franquisme.
Com hem vist, la immensa majoria d’escrits i testimonis
de defensa no eren tinguts en compte pel jutge instructor
provincial. Aquest, però, és un cas especial per la rellevància
de l’inculpat i pel pes dels testimonis que declararen a favor
seu. Finalment, l’inculpat també va ser absolt en el seu
processament per responsabilitats polítiques.
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23. TESTIMONIS DE DEFENSA II
Causa contra H.B.S., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.087, exp. 4.955
Una altra possibilitat per a la defensa de la persona inculpada
era la presentació d’avals de ciutadans de comprovada adhesió
al règim. En aquest cas una persona acusada de ser socialista,
però amb caràcter pacífic, presenta diversos documents per a
la seua defensa, el primer dels quals és aquesta declaració
a favor signada per 18 persones, totes sòcies del Círculo
Mercantil o Industrial i del Círculo Frutero, dos són
“Caballeros de España” i una és militar. Totes les persones
són, doncs, addictes al franquisme i això feia que aquesta
defensa tinguera més possibilitats d’èxit. Totes aquestes
persones desmenteixen l’acusació que atribueix a la persona
inculpada haver ocupat càrrecs polítics d’esquerres.
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24. NOTIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA
Causa contra T. B. V., vecina de Castellón de la Plana,
sobre responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C.,
ES.120402.AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.065, exp. 221
Una vegada el Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques
de València havia dictat sentència, aquesta havia de ser
comunicada a la persona inculpada. Aquesta comunicació es
feia efectiva en el domicili, tot i que si la persona no
s’havia localitzat, es publicava en el Butlletí Oficial de la
Província. La persona inculpada havia de signar que havia rebut
la informació i a partir d’eixe moment havia de fer front a
la sanció econòmica i altres penes imposades o disposar-se a
presentar un recurs. El termini que es donava per a fer front a
la sanció era de 20 dies.
En el cas que presentem es comunica la sentència a una dona de
Castelló que està empresonada a la Presó Central de Dones de
Durango, al País Basc. Com que el jutge instructor provincial
coneix que aquesta dona està en eixa presó, hi envia la còpia
de la sentència. Aquesta és enviada l’1 d’agost i és signada
per la inculpada cinc dies més tard. La signatura és digital,
la qual cosa vol dir que aquesta persona era analfabeta. En
aquest cas, la inculpada va ser sentenciada al pagament de
1.000 pessetes.
El fet que es localitzara aquesta persona i que el procediment
es practicara sense problemes en un termini breu de dies ens
indica que la maquinària burocràtica franquista era prou
efectiva.
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25. SENTÈNCIA DEFINITIVA
Causa contra D.P.S., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.065, exp. 84
Una vegada el Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques
de València reunia tota la informació que s’havia generat sobre
la persona inculpada, procedia a dictar sentència.
En la sentència s’identificava la persona inculpada i
s’explicava l’origen de l’expedient, així com els fets
demostrats, la constatació de l’existència de responsabilitats
i la sanció corresponent.
En aquest cas l’expedient es va obrir a partir d’una denúncia.
Els delictes que s’imputen a la persona inculpada són
haver pertangut a Izquierda Republicana, ser propagandista
marxista, difamar els franquistes, ser delegada de les Dones
Antifeixistes i participar en un acte al Teatre Principal
d’aquesta organització. També es valora el seu patrimoni
material, en aquest cas inexistent, a més de no tindre
càrregues familiars. Finalment se la condemna al desterrament
a un mínim de 25 quilòmetres de Castelló durant un any i al
pagament d’una sanció econòmica de 1.000 pessetes.
Aquesta sentència, signada el 21 de desembre de 1939, tenia el
número 217.
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26. SOL·LICITUD DEL PAGAMENT A TERMINIS
Causa contra C.P.M., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.068, exp. 217
Una vegada la sentència s’havia comunicat a la persona
inculpada, aquesta tenia 20 dies de termini per a fer efectiva
la sanció econòmica imposada o sol·licitar el pagament a
terminis, el qual havia de ser aprovat pel Tribunal Regional
de Responsabilitats Polítiques de València atenent a les
circumstàncies generals de l’inculpat.
En aquests documents podem comprovar que una inculpada
suplica la concessió del pagament a terminis de la seua
sanció econòmica, que ascendia a 2.500 pessetes. La inculpada
argumenta el desconeixement general de les característiques
de la Llei de responsabilitats polítiques i del termini de
pagament de la sanció, als quals s’uneix la seua eixida recent
de la presó, com a causes de no haver sol·licitat a temps el
pagament a terminis. Manifesta la seua voluntat de pagar, però
explica que la seua situació econòmica es precària. Propietària
d’algunes petites finques, només podria fer front a la sanció
econòmica venent-ne alguna, en condicions desfavorables a
causa de la urgència i la necessitat. Per tot plegat, demana
el pagament a terminis de la sanció econòmica, en els màxims
terminis possibles. En cas de negativa, sol·licita permís per a
oferir les seues finques com a aval per a demanar un crèdit per
a fer front a la sanció.
Aquest expedient ens mostra que el càstig econòmic als
republicans era molt intens. Molts d’ells no només van haver
de fer front al pagament d’elevades sancions econòmiques
en la pitjor conjuntura econòmica de la historia d’Espanya,
sinó que molts hagueren de malvendre les seues propietats.
La desarticulació econòmica d’aquest sector social va ser
intensa. S’hauria d’investigar qui es va beneficiar d’aquesta
circumstància.
Cal observar que el document és signat per la inculpada, però
també que conté l’autorització del marit, un clar exemple de la
subordinació de la dona en el règim franquista.
Finalment, cal indicar que la sentència va ser dictada al
desembre de 1939 però comunicada al setembre de 1940.
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27. CONCESSIÓ DEL PAGAMENT A TERMINIS
Causa contra V.R.T., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.072, exp. 386
En aquest document podem observar les condicions en les quals
el Tribunal de Responsabilitats Polítiques de València decidia
la concessió del pagament a terminis d’una sanció econòmica.
L’inculpat ha sigut sancionat amb el pagament d’una sanció
econòmica de 10.000 pessetes i ha sol·licitat el pagament a
terminis. Recordem que en cas contrari havia de pagar eixa
quantitat en 20 dies. Per a arribar a aquesta possibilitat,
l’inculpat ha hagut de presentar en el termini de dies esmentat
un escrit per a suplicar la concessió. Cal observar en aquest
cas que la sol·licitud es va fer mitjançant un advocat, la
qual cosa ens mostra que l’inculpat tenia mitjans culturals i
econòmics per a defensar-se, una situació que no era freqüent.
El Tribunal de Responsabilitats Polítiques de València comunica
l’acceptació del pagament a terminis, amb les condicions
següents: l’inculpat fer efectiu un primer pagament de 2.500
pessetes en el termini de tres mesos a partir del dia de la
comunicació d’aquesta acceptació. Posteriorment ha de pagar
tres nous pagaments de 2.500 pessetes, que han de fer-se
efectius l’1 de desembre dels anys 1942, 1943 i 1944. Una
vegada realitzat aquest últim pagament, la sanció ja estarà
liquidada.
Per a fer front a aquesta operació, el Tribunal Regional
ordena que l’inculpat formalitze la hipoteca d’una determinada
finca seua perquè actue com a aval del correcte funcionament
de l’operació. Una vegada formalitzat legalment aquest aval,
l’inculpat recupera la lliure disposició dels seus béns.
Així, la sanció econòmica serà satisfeta plenament i el
patrimoni de l’inculpat romandrà sota l’amenaça hipotecària
durant tres anys més. Una nova modalitat de càstig i control.
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28. ALLIBERAMENT DELS BÉNS
Causa contra C.P.M., vecina de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas, caixa 10.068, exp. 217
Si la persona inculpada feia efectiva la sanció econòmica
imposada, l’últim tràmit era la publicació de l’alliberament
dels seus béns en els butlletins oficials. A partir d’eixe
moment, finalitzava el procés d’exigència de responsabilitats
polítiques i la persona inculpada recuperava la lliure
disposició dels seus béns.
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29. SOBRESEÏMENT DE L’EXPEDIENT
Causa contra M.B.B., vecina de Castellón de la Plana,
sobre responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C.,
ES.120402.AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.092, exp. 1.063
La majoria dels casos de persones inculpades per
responsabilitats polítiques tenien una situació patrimonial
i familiar desarticulada i lamentable. Moltes d’elles estaven
en la pobresa o eren pràcticament incapaces de fer front
a les sancions econòmiques imposades. La seua situació era
molt dolenta, ja que a la seua situació precària s’afegia
la vigilància de l’evolució del seu patrimoni per part de
les autoritats franquistes. Tot plegat va provocar un greu
problema per a l’administració franquista i el col·lapse de
la jurisdicció, ja que s’hi acumulaven molts casos de persones
insolvents a les quals era impossible traure diners. La solució
va ser la reforma de la Llei de 1942. A partir d’aquesta
reforma s’establí el sobreseïment de tots els expedients
d’inculpats la riquesa del patrimoni personal o familiar dels
quals no fora superior a 25.000 pessetes. Amb aquesta mesura
l’administració franquista es llevava de damunt els insolvents
–que eren la majoria– i se centrava només en els antics
republicans amb un patrimoni suficient per a fer front amb
garanties a la sanció econòmica.
En aquest document s’anuncia el sobreseïment d’un expedient
de responsabilitats polítiques perquè el patrimoni personal i
familiar de la inculpada no arriba a les 25.000 pessetes. A
partir d’eixe moment l’exigència de responsabilitats polítiques
quedava suspesa.
Cal observar, però, que no es tracta d’una mesura de gràcia,
sinó de millorar l’eficàcia de l’exigència de responsabilitats
polítiques.
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30. ARXIVAMENT DEFINITIU DE L’EXPEDIENT
Causa contra S.L.P., vecino de Castellón de la Plana, sobre
responsabilidades políticas. M.E.C.D, A.H.P.C., ES.120402.
AHPC/1.1.3.1/JIRPC/ResponsabilidadesPolíticas,
caixa 10.102, exp. 1.535
Molts dels expedients de responsabilitats polítiques quedaven
en la indefinició perquè les persones inculpades no podien
fer front a les sancions econòmiques i ni tan sols tenien un
patrimoni suficientment interessant per a ser controlat. Les
situacions eren molt variades, però molts d’aquests acabaren
en una espècie d’estat permanent d’indefinició que va provocar
que s’allargaren en el temps i aguditzaren la precarietat de la
persona inculpada. Recordem, a més, que la jurisdicció acabà
col·lapsada.
D’aquesta forma, molts expedients arribaren oberts i en
situació d’indefinició fins als anys 1960. En el present document
se certifica la fi de l’expedient de responsabilitats polítiques
com a fruit d’un indult signat per Franco l’últim dia de 1959.
Al febrer de 1960, doncs, s’ordena l’extinció de l’exigència
de la sanció econòmica imposada –de 5.000 pessetes–, així com
la fi del control dels béns de la persona inculpada i, finalment,
l’arxivament definitiu de l’expedient.
És important observar, com demostra aquest cas, que el
processament per responsabilitats polítiques i totes les seues
mesures podien allargar-se molts anys, inclús més de 25 anys.
Recordem que l’indult definitiu va arribar en 1966.
Els objectius de la Llei de responsabilitats polítiques ja
s’havien assolit.

www.mucc.es

Documents
per la Memòria

Comissari: Fernando Peña
Fotografia i impressió: Pascual Mercé
Disseny gràfic: Milkman Disseny™
Correcció lingüística: Negociat de Normalització
Lingüística de l’Ajuntament de Castelló
Coordinació i direcció: Ana Meseguer
Documents: Arxiu Històric Provincial de Castelló

www.mucc.es

