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1. Introducció 

Segons el Diccionari de la Llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, 

sumaríssim és un adjectiu que s’aplica a allò “Que té una tramitació molt breu, 

s’aplica a un judici o a un procediment civil”. Segons l’Enciclopèdia jurídica el 

terme fa referència a “Superlativo de sumario; abreviadísimo, por los trámites 

más acelerados. La urgencia o sencillez de las causas, su gravedad o flagrancia 

determina en el enjuiciamiento criminal la formación y trámite del juicio 

sumarísimo (v.), muy peculiar de la jurisdicción castrense”. 

Aquestes dues idees defineixen a la perfecció els judicis sumaríssims que el 

règim del General Francisco Franco va utilitzar per investigar i jutjar les 

responsabilitats de tots aquells ciutadans que no van recolzar el “Glorioso 

Movimiento Nacional” iniciat el 18 de juliol de 1936. Recordarem que oficialment 

la guerra civil espanyola es va acabar l’1 d’abril de 1939, però que les forces 

nacionals entraven a Barcelona, quasi sense oposició, el 26 de gener del mateix 

any. Una vegada guanyada la guerra en el camp militar, les autoritats del règim 

van engegar una segona guerra: la depuració de responsabilitats de tots aquells 

no afectes a la causa dels insurgents. Aquesta depuració va tenir dos vectors: la 

Causa General i els Judicis Sumaríssims. 

La Causa General1 es va iniciar amb el decret del 26 d'abril de 1940 i va ser 

instruït pel Ministeri Fiscal com una eina d’investigació de tots els fets considerats 

delictius durant el període de la Guerra Civil. La Causa no només va servir per 

identificar a aquells que s’havien oposat al cop d’estat contra la República per 

així poder-los detenir i jutjar, sinó també, com un mecanisme propagandístic que 

pretenia justificar l’aixecament militar2. 

                                                           
1 Per a les possibilitats que proporciona La Causa General com a font per a l’estudi de la Guerra Civil, 
veieu Jordi Amat i Teixidó, “La ‘Causa General’ i el Registre Civil: Fonts per l’estudi de la Guerra Civil al 
Maresme”, XXVI Sessió d’Estudis Mataronins, 2009. 
2 Sobre la Causa General a nivell estatal, veieu Carmen Magán Merchán, Isabel López Escaso y Juan 

Magín Martín Arnesto, Resum de la Comunicació “Causa General: la represión de ‘los más perversos 
ideales’”, Archivo Histórico Nacional, Cuartas Jornadas Archivo y Memoria, Madrid, 2009. Pel que 
respecta als fons contemporanis a l’Arxiu Històric Nacional, veieu Jesús Gaite, “Fondos de Guerra Civil y 
Posguerra en la Sección Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Sèrie V, Història Contemporània, v. 7, 1994. 
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El segon vector d’aquesta depuració van ser els procediments judicials que la 

jurisdicció castrense començava a instruir tan bon punt el territori quedava en 

mans de les forces nacionals. L’abast cronològic d’aquest conjunt de 

procediments judicials militars abasta des de l’any 1937 fins a l’any 1980, amb 

un conjunt de 81.966 expedients incoats contra 78.331 persones diferents. Pot 

sobtar que hi hagi més procediments que persones, però cal tenir en compte que 

una mateixa persona podia estar en procediments diferents per raons i delictes 

diversos. I quins eren aquests delictes segons la Junta de Defensa Nacional? 

Doncs “...els delictes d’agressió a les forces armades, rebel·lió, injuria, amenaça 

al personal militar, propaganda subversiva, vaga, reunions, tots els compresos 

al Codi Penal ordinari sota l’epígraf de ‘delictes contra l’ordre públic’, els delictes 

de resistència i desobediència a l’autoritat, d’atemptat contra tota mena de via o 

mitjà de comunicació, serveis, dependències o edificis públics; els realitzats 

contra les persones o la propietat per mòbils polítics o socials, o els comesos per 

mitjà de l’impremta, entre d’altres”3.  

La llista era prou llarga i l’abast de les responsabilitats tan extens que les 

autoritats militars tenien l’eina jurídica adequada per poder detenir i jutjar a 

qualsevol sospitós d’haver actuat durant la Segona República, la Guerra Civil o 

la Dictadura Franquista en contra dels interessos de la causa nacional. Això 

significava, en la majoria dels casos, investigar l’acció de tots aquells que de 

forma institucionalitzada o de forma incontrolada4 van aplicar la repressió a la 

rereguarda republicana a través d’assassinats (o la seva temptativa), les 

amenaces, la destrucció de béns eclesiàstics o civils, les apropiacions 

indegudes, la possessió d’armes, els robatoris, els saquejos,...Però també totes 

les responsabilitats polítiques derivades de l’exercici de càrrecs públics, la 

propaganda política,... 

2. El procediment 

El procediment s’iniciava a partir de la denúncia d’un particular, d’un altre 

procediment iniciat per a una altre encausat, per la detenció d’un sospitós o per 

la compareixença motu propio de ciutadans que preferien lliurar-se directament 

a l’administració de justícia. 

Era aleshores quan es nomenava un jutge instructor de la causa qui 

s’encarregava de fer totes les diligències, interrogant al sospitós i a testimonis i 

requerint d’institucions i establiments diversos (ajuntament, guàrdia civil, 

                                                           
3 Marc Torra i Serra, “El tractament dels procediments judicials militars (sumaríssims) del Tribunal 

Militar Territorial Tercer”, Arxiu Nacional de Catalunya. 
4 Alguns historiadors han posat en qüestió l’existència d’incontrolats. És la tesi de Jordi Amat i Teixidó 

qui compara amb xifres la magnitud de la repressió faista durant la guerra amb la del règim franquista 
una vegada acabada la guerra a la comarca del Maresme. Segons Amat “...és possible que encara algú 
defensi tossudament la insostenible tesi de l’existència d’incontrolats? No, la repressió serà plenament 
conscient, organitzada, planificada i perfectament executada i obeirà uns dictats i directives” Jordi Amat 
i Teixidó, “Consideracions sobre la violència a la rereguarda del Maresme (1936-1939)”, XXVIII Sessió 
d’Estudis Mataronins, 2011. 
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Falange, jutjats, centres penitenciaris,...) tots els informes oportuns per esbrinar 

els possibles delictes comesos pel futur encausat. 

Amb tota la informació que havia recollit, el jutge redactava un auto-resum amb 

el detall polític i delictiu del processat, valorava la tipologia dels delictes comesos 

i la pena que calia aplicar. Aquest informe era elevat a l’Auditoria de Guerra i si 

s’esqueia, l’auditor l’enviava a la instància militar superior per celebrar judici de 

guerra contra el processat. 

El judici era públic, amb un fiscal encarregat d’inculpar a l’acusat i un defensor 

encarregat de demostrar la innocència del mateix. El judici durava un matí o una 

tarda i una vegada celebrat el judici, el tribunal es reunia per dictar sentència, 

que no es podia recórrer. La sentència podia ser d’absolució, de presó en 

diversos grau i també arribava a la pena de mort. 

El registre documental de tot aquest procediment judicial es recollia en un 

expedient o lligall anomenat “sumaríssim”. Els sumaris d’urgència o sumaríssims 

de l’Auditoria de Guerra de la Quarta Regió Militar van ser lliurats a l’any 1988 al 

Tribunal Militar Territorial Tercer que és qui en aquests moments conserva i 

gestiona l’accés als expedients. En el decurs de les nostres investigacions també 

hem trobat expedients que tenien l’objectiu de depurar funcionaris (mestres,...) 

però l’engròs i el més interessant del que tècnicament es coneixen com a 

procediments militars judicials, són els sumaris d’urgència. 

Als sumaris ens podem trobar amb el fenomen més simple, que és una causa 

seguida contra una sola persona o amb les anomenades causes acumulades, 

quan hi ha diversos procediments contra diversos ciutadans. Com a historiadors 

hem de tenir present que les causes acumulades reunien en un mateix 

procediment i en un sol judici a diversos encausats. En alguns casos hi ha 

proximitat geogràfica entre el processats vinculats en una mateixa causa; en 

d’altres, l’únic denominador comú era que eren jutjats el mateix dia pel mateix 

tribunal. 

3. Els sumaris com a font historiogràfica 

Amb l’adveniment de la democràcia a l’Estat Espanyol a l’any 1978 i la 

recuperació de la memòria històrica, molt ciutadans van recórrer als Tribunals 

Militars per obtenir certificats de la repressió soferta en pell pròpia o l’aplicada 

als seus familiars amb la intenció d’aconseguir una compensació econòmica o 

moral per part de les diverses administracions de l’Estat. 

Des del punt de vista de l’historiador, els sumaris constitueixen una font cabdal 

per a l’estudi militar, social, polític i criminal de les dècades dels 30 i dels 40 del 

segle XX. Les investigacions, interrogatoris, denúncies, informes, declaracions i 

altres peces documentals registren bona part dels fets ocorreguts durant la 

Segona República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme. 
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Els jutges instructors demanaven sovint referències sobre  l’encausat i sobre la 

seva actuació als mesos previs a l’aixecament militar. Detalls sobre quin paper 

va tenir l’encausat als fets del sis d’octubre de 1934, què va votar a les eleccions 

de febrer de 1936, a quins partits estava afiliat o a quina central obrera estava 

sindicat, permetien al jutge, a més dels informes de bona conducta o l’accés a 

registres penals, contextualitzar el comportament de l’acusat durant la guerra. 

Aquesta informació ajudarà a l’historiador a nodrir-lo amb molts detalls sobre la 

composició dels partits polítics i la seva implantació al territori, els actes de 

violència sobre altres ciutadans o el comportament polític de la població. Reunint 

aquestes engrunes d’informació, l’estudiós d’aquest període podrà dibuixar el 

quadre de violència i tensió previs a l’esclat de la guerra. 

L’objectiu principal dels sumaris era esbrinar quina participació havia tingut 

l’acusat durant la guerra en els fets delictius que havia tipificat la Junta de 

Defensa Militar. La denominació més comuna era la de “Rebel·lió Militar”, un 

calaix de sastre dintre del qual els instructors encabien tot el que hagués 

representat no haver recolzat l’aixecament militar. 

Els elements descrits en les pàgines dels sumaris són incomptables: actes de 

violència contra les persones, destrucció de béns, apropiacions, possessió 

d’armes, intimidacions, requises, robatoris, pertinença a comitès o a institucions 

“marxistes” i una llarga sèrie de fets que s’ha vingut a anomenar “repressió 

republicana”. 

Una vegada acabada la guerra, l’aparell de l’Estat, mentre incoava les causes 

per depurar els “pecats” de la dècada dels trenta, es va trobar amb focus de 

resistència a les muntanyes del nostre país. Molts simpatitzants, militars o 

milicians van decidir agafar el camí de l’exili. Un pocs van decidir tornar a 

Catalunya quan es va acabar la Segona Guerra Mundial per seguir oposant-se 

a la dictadura. En els sumaris podrem trobar també causes seguides contra 

aquells que van auxiliar o protegir als maquis o resistents de l’època. 

Els judicis també van servir per passar comptes. Abunden les denúncies de 

particulars fetes contra veïns sobre conflictes que venien de lluny i que van fer-

se més dramàtics durant la guerra i que ara, una vegada finalitzada, servirien per 

rescabalar greuges antics. 

4. Accés a la documentació dels sumaris 

L’any 2003, després d’un acord entre el Tribunal Militar, l’Arxiu Nacional de 

Catalunya i la Generalitat de Catalunya, es va iniciar el tractament de la 

documentació. Les feines van consistir en l’adequació física dels expedients i la 

seva descripció arxivística. Finalment, l’any 2011 es van finalitzar les tasques 

amb la creació d’una base de dades que permetés la consulta dels expedients. 

Qualsevol ciutadà pot accedir a la consulta dels expedients. El tràmit consisteix 

en posar-se en contacte amb l’Arxiu del Tribunal de Barcelona 

(archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es) i fer la consulta sobre la disponibilitat de 

mailto:archivotribunalmilitarbcn@oc.mde.es
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determinats expedients personals o sobre els expedients de persones nascudes 

o residents en un municipi determinat. L’arxiu respondrà amb una llista dels 

expedients consultables en base a la seva disponibilitat i a la constància 

documental que han transcorregut 50 anys des de la celebració del procés 

judicial. Caldrà a continuació convenir amb els responsables de l’arxiu la data en 

què farem la consulta física de la documentació a les dependències de l’arxiu, 

ubicades a la Plaça Portal de la Pau, s/n. 

L’accés a la sala de consulta es pot fer amb ordinador personal i càmera 

fotogràfica. 

 

Fitxa descriptiva de Lluís Companys  

 

5. Les característiques físiques dels expedients 

Els expedients estan formats per un nombre indeterminat de documents en paper 

que varia en funció del nombre d’interrogatoris, d’informes demanats o si la 

causa va ser elevada o no a l’auditoria de guerra. Es troben tots grapats (tot i 

que esporàdicament hi ha fulls solts) pel marge esquerra en una espècie de 

lligall, el que fa que a voltes es faci difícil la lectura del document. L’estat de 

conservació del paper es habitualment força bo tot i que en alguns casos es força 

fràgil. 
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Bona part dels documents estan mecanografiats, cosa que agrairà l’investigador 

perquè facilita molt la lectura. En alguns casos ens trobarem amb anotacions 

manuscrites i en comptats casos amb documents impresos. 

Excepcionalment ens podem trobar amb altres tipologies de documents, com 

poden ser els telegrames, però la tònica general és la de formularis emplenats 

amb màquina d’escriure o directament fulls en blanc mecanografiats. 

Una darrera característica de la documentació que integra els expedients és la 

de què estan numerats a mà, cosa que facilitava en el moment de fer l’auto-

resum referir-se als documents que formaven part de la causa. 

6. L’estructura dels expedients 

L’estructura documental dels expedients segueix la del procediment judicial. La 

primera part estaria constituïda per les diligències prèvies; li seguiria la de les 

conclusions del jutge instructor i per acabar, la celebració del judici. 

A continuació descriurem les diverses parts amb els seus subapartats. Per a la 

descripció ens hem fixat en un expedient determinat, el d’un encausat per auxili 

a la rebel·lió. 

El seu nom és Antoni Colomer Matas. Tenia 34 anys, estava casat, era pagès, 

natural de Tagamanent i vivia a una casa al barri del Far de Dosrius (El 

Maresme). Antoni havia estat afiliat a ERC durant la República i durant la guerra 

es va afiliar a la CNT i va pertànyer al Comitè de Salut Pública de Dosrius. 

Al seu expedient hi ha numerades 67 pàgines en total més les pàgines com la 

portada que estan sense numerar. Les diferents parts detallades a continuació 

venen acompanyades del número de foli de l’expedient original. 

La portada (0) 

Aquesta primera pàgina és la que identifica els actors i organismes principals del 

sumari. Destaca el nom del processat, que pot ser un o diversos encausats 

vinculats en una sola causa. Pel que respecta al delicte, el més habitual és el de 

rebel·lió o adhesió militar, però també poden aparèixer el d’auxili per cometre la 

rebel·lió militar i el d’excitació a la rebel·lió militar. 

a) Nom de la regió militar 

b) Nom de la plaça militar 

c) Número i nom del jutjat militar 

d) Número de la causa 

e) El presumpte delicte 

f) El nom del processat 
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g) Ciutat a on van ocórrer els fets 

h) La data d’inici de les actuacions 

i) La data en què l’acusat estava en presó preventiva 

j) La seva situació penitenciària en una data posterior 

k) Nom i cognoms del jutge instructor 

l) Nom i cognoms del secretari 

Ofici del Comandant Militar al Jutge instructor adjuntant l’atestat (1) 

El Comandant Militar (habitualment un Guàrdia Civil) enviava al Jutge instructor 

les primers declaracions de l’inculpat, dels testimonis o d’un o diversos 

denunciants. L’acusat normalment es trobava en situació de detenció. 

Atestats (2-3) 

El Comandant Militar fa l’atestat que consisteix bàsicament en prendre declaració 

a l’acusat o als testimonis. La llista d’aquests declarants es devia construir a partir 

de les investigacions que la Guàrdia Civil feia a peu de carrer consultant a les 

autoritats o als veïns. Pel que es dedueix dels atestats, les declaracions es 

devien fer a les dependències de la Guàrdia Civil de la ciutat on s’havia iniciat el 

procediment. 

En les declaracions, el testimoni dóna les seves dades bàsiques: nom, edat, estat 

civil, professió, localitat de naixement i lloc de residència. 

Durant l’interrogatori, al testimoni se li pregunta si coneix la ideologia de l’acusat 

així com la seva actuació durant la guerra (“el dominio rojo-separatista”). Per 

acabar, se li pregunta al declarant si té alguna cosa que afegir a la primer 

pregunta. 

A l’acusat se li preguntaven les seves dades bàsiques i  quina havia estat la seva 

ideologia i activitat política abans i durant la guerra. 

Una vegada acabada les declaracions, l’atestat s’aixecava amb la signatura dels 

declarants i un informe on es feia una valoració dels delictes, decretant la 

detenció de l’acusat i el seu ingrés a la presó. 

Nomenament i acceptació del secretari; providència del jutge (4) 

En aquesta part del procediment es feia nomenament del secretari i el jutge feia 

una providència en què manava “...procédase a la incoación del oportuno 

procedimiento, colocando por cabeza del mismo la orden y diligencias antes 

referidas; dense los partes prevenidos; ratifíquense los comparecientes; 

evacúense las citas útiles; líbrese mandamiento al Jefe de la Prisión para que 

retenga en ella al encartado, solicítense informes de este, óigasele, extiéndase 
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el correspondiente auto-resumen y elévense las actuaciones al Consejo de 

Guerra”. 

Amb la citada providència el jutge expressava el procediment que se seguiria 

contra l’acusat i s’iniciava el procediment judicial pròpiament dit amb l’intercanvi 

d’informes, nous interrogatoris o declaracions i un resum final. 

Assignació del número d’auditoria (6) 

L’auditor de guerra enviava al jutge un comunicat assignant un número 

d’auditoria per al procediment iniciat. Aquest és el número omnipresent que 

acompanyarà a l’encausat i a tota la documentació que se’n deriva del seu 

processament. 

Informes de l’alcalde i del cap de la Falange (7-8) 

A petició del jutge instructor, l’alcalde de la població on residia l’encausat i el cap 

de la Falange (Española Tradicionalista y de las JONS) escrivien un informe per 

separat en què descrivien l’actitud i les accions del processat abans i durant la 

guerra. A vegades, afegien testimonis que podien proporcionar més informació. 

Diligències d’ampliació d’informació (11) 

El jutge, a partir de la informació prèvia, demanaria més informació: antecedents 

penals al “Registro Central de Rebeldes y Penados”, informe als jutjats 

d’instrucció,... 

Declaracions de testimonis (12-20) 

Els interrogats a l’atestat tornen a declarar, aquesta vegada davant del jutge, per 

ratificar les seves declaracions i afegir el que consideressin oportú. Nous 

testimonis declaren també aportant més informació al procediment. 

Ordre de processament (23) 

L’ordre de processament significava la finalització de les diligències prèvies 

sobre els delictes comesos i el posicionament del jutge davant del cas. Estava 

estructurat en tres parts: un resum dels antecedents; un apartat de 

consideracions; i una part final on es decretava el processament o no de 

l’encausat. 

Declaració indagatòria de l’acusat, de testimonis i informes (26-34) 

Una vegada establerta l’ordre de processament, el jutge pren declaració 

interrogatòria del processat (de qui es deixen constància no només les seves 

dades personals, sinó les seves característiques físiques com l’estatura, color de 

pell, color del cabell, forma del nas i de la boca, el tipus de barba i la vestimenta). 

També presten declaració jurada altres testimonis que puguin informar sobre les 
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idees i l’activitat del processat. Paral·lelament es demanen més informes a la 

Guàrdia Civil, ajuntaments i altres organismes. 

Auto-resum o sumari(35) 

Amb tota la informació prèvia, el jutge redactaria un resum de les actuacions, 

referint-se a les pàgines numerades que consten a l’expedient. Aquest informe 

resum s’elevaria a la instància judicial superior, és a dir, a l’auditor de Guerra. 

Posicionament de la Fiscalia Jurídic-Militar (39) 

El Fiscal Militar, en el seu escrit de qualificació provisional, valoraria l’informe del 

jutge instructor, especificant el tipus de delicte del qual ha de ser jutjat l’encausat 

i la pena que ha d’imposar-se al processat. 

Nomenament del Oficial defensor (41) 

A continuació, el processat havia de nomenar un oficial defensor. Si hi 

renunciava, l’Exèrcit nomenava un d’ofici. 

Lectura de càrrec a l’acusat (43) 

En aquest moment del procediment, les autoritats militats llegien a l’acusat els 

càrrecs que hi havia contra ell i se li plantegen diverses preguntes: si vol al·legar 

alguna cosa diferent, si està conforme amb la pena demanada pel fiscal, si vol 

aportar algun testimoni que ratifiqui la seva declaració,... 

Ordre General de la Regió – Convocatòria del Consell de Guerra (44) 

L’ordre General de la Regió és una publicació que fa l’autoritat militar en la qual, 

entre altres coses (com el transport de reclutes), es fa pública la celebració del 

Consell de Guerra i els components del tribunal. 

Acta de celebració del Consell de Guerra (49) 

I arriba el moment decisiu: el Consell de Guerra. Estava format per un president, 

tres vocals, un vocal ponent, el fiscal i el defensor. El fiscal interrogaria al 

processat, per fer-ho a continuació el defensor i finalment el vocal-ponent. 

Una vegada acabades les declaracions de l’encausat, el fiscal es ratificava o no 

en les conclusions provisionals, demanant la pena que se li havia d’aplicar. A 

continuació intervenia l’advocat defensor per atenuar la responsabilitat del seu 

defensat. 

Sentència (50) 

La sentència comença enumerant els fets provats dels quals s’acusa al processat 

i acaba amb la resolució del tribunal, establint la seva innocència o en cas de 

culpabilitat, la pena a la qual se’l condemna. 
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Notificació de la sentència (51) 

Una vegada dictada la sentència, es comunicava a l’acusat i al fiscal, aclarint 

però, que no era ferma fins que era ratificada pel Capità General de la Regió, 

previ dictamen de l’auditor. 

Dictamen de l’auditor (52) 

L’auditor, amb la sentència a la mà, havia de valorar el procediment i la sentència 

per emetre un dictamen que s’enviaria al Capital General. L’auditor considerava 

elements com “...que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Derecho, 

sin que en él se aprecien defectos ni omisiones que afecten a su validez, que la 

prueba ha sido apreciada con un criterio racional, que es asimismo acertada la 

calificación legal de los hechos y para la fijación de la pena el Consejo de Guerra 

se ha mantenido dentro de los límites a que le autoriza el artículo 172 del Código 

de Justicia Militar, que regula el arbitrio judicial”. L’auditor també havia de valorar 

la commutació d’una pena per una altra, proposada pel tribunal del Consell de 

Guerra. 

Aprovació ferma de la sentència (53) 

Finalment, el Capità General de la Regió ratificava la sentència i acceptava o no 

la commutació de la pena. 

Tràmits finals (54-67) 

A continuació, vindrien un nombre indeterminat de diligències, oficis i altres 

documents que notificarien la sentència a diverses instàncies (com el Registre 

Central de Penats i Rebels i la Presó Cel·lular) així com diversos càlculs de 

liquidació de la condemna, atès el temps que el condemnat ja havia passat a la 

presó. 

Estadística 

L’última plana de l’expedient del procediment era l’estadística. A la mateixa es 

detallava el nom del processat, diverses dades personals i el delicte pel qual 

havia estat jutjat. 

7. Conclusions 

En aquest article hem explicat en què van consistir els judicis sumaríssims que 

la Dictadura franquista va aplicar a tots aquells ciutadans que eren presumptes 

culpables de cometre delictes amb intencionalitat política durant la Guerra Civil 

espanyola (1936-1936). 

Es tractava de procediments ràpids que s’iniciaven amb una recol·lecció de 

denúncies o atestats, d’informes de les autoritats locals i altres investigacions 

tendents a establir el grau de responsabilitat de totes aquelles persones que 

durant la Guerra es van significar per assumir el poder polític o per reprimir als 
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adversaris ideològics en els seus béns, les seves idees o la seva integritat física. 

El conjunt d’actuacions formaven un sumari que era la base jurídica per celebrar 

un Consell de Guerra on el processats eren jutjats amb garanties processals 

força deficients. Tot el procediment quedava recollit en un expedient que els 

ciutadans i els historiadors tenen l’oportunitat de consultar i estudiar. 

Per als investigadors de la història de Catalunya de la dècada dels trenta i dels 

quaranta, els sumaris que les autoritats militars nacionals van incoar per depurar 

les responsabilitats dels seus adversaris polítics una vegada acabada la guerra 

són, al meu entendre, una font inestimable per a l’estudi sociològic i polític 

d’aquells anys convulsos. 

A través de les pàgines dels sumaris podem valorar l’acció repressiva de l’Estat 

tan aviat com s’havia conquerit el territori. La iniciativa en aquest procés 

repressor de l’enemic polític partia de les forces de seguretat (fonamentalment 

la Guàrdia Civil) que tant recollia la denúncia de ciutadans com es desplegava 

pel territori per rastrejar la responsabilitat d’aquells que encara no s’havien 

presentat per confessar els seus delictes durant el conflicte. Amb la informació 

recollida, el poder judicial militar completava la instrucció amb la sol·licitud que 

feia a les autoritats de l’època (ajuntaments, Falange, Església, ciutadans 

d’ordre,...) per ésser informats de les actituds, la ideologia i la conducta dels 

“presumptes culpables”. 

Deixant de banda l’estudi que els estudiosos del dret puguin fer de la correcta 

aplicació del dret processal en uns moments de ferotge repressió, els historiadors 

trobaran a la documentació dels sumaris el material informatiu que els ajudarà a 

entendre el complex escenari de la repressió republicana durant la guerra i la 

contra-repressió de les autoritats locals durant els primers anys del franquisme. 

Els sumaris ens permeten conèixer, a través de la confessió pròpia o de la 

denúncia, bona part dels protagonistes de l’actuació política i repressora de la 

guerra. A través de les seves pàgines podrem adquirir dades fonamentals sobre 

les actituds i les accions dels membres dels comitès de salut pública, milicians, 

sindicalistes, alcaldes, regidors, veïns i ciutadans que d’una forma o una altra 

van intervenir a l’esfera pública durant aquells anys assumint la seva quota de 

responsabilitat en la defensa de la República o de la revolució. 

Els protagonistes ens portaran, a través de les seves trajectòries personals, a 

l’estudi i el coneixement de: 

 les actituds i vivències dels ciutadans durant la germinació del conflicte 

civil en què es va convertir la Segona República. 

 la formació dels primers comitès de defensa i dels ajuntaments, amb les 

decisions a l’entorn de les apropiacions, la seguretat de les persones, el 

proveïment sanitari i alimentari de la població. 

 la violència física aplicada sobre ciutadans als quals se’ls penjava 

l’etiqueta de recolzar l’aixecament militar o simplement “ser de dretes”. 
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 les estratègies de molts individus per fugir del país per evitar el conflicte o 

unir-se a l’enemic; i també, en molt casos, els intents per evitar 

l’allistament militar. 

 els conflictes veïnals que trobarien en el magma de la guerra l’oportunitat 

de portar-se als extrems de la violència o la venjança personal. 

 els esforços que van fer molts ciutadans per amagar, protegir o ajudar a 

fugir a tots aquells que sentien perillar la seva vida. 

 la destrucció del patrimoni arquitectònic i artístic o la limitació de la llibertat 

religiosa. 

 les noves autoritats locals al servei del nou règim dictatorial i la seva 

actitud per assenyalar a l’enemic o per estovar la gravetat de les seves 

responsabilitats durant el conflicte 

Tots aquests elements informatius ens proporcionaran una nova perspectiva. 

Una perspectiva que sens dubte és la dels vencedors, però que amb les reserves 

adequades ens ajudarà a entendre millor el panorama social d’aquells anys. 


